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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

Полазне основе за израду Школског програма су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања, 

 Статут школе, 

 Правилник о наставном плану и програму. 

 

НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА 

 

 Основно образовање је обавезно, у трајању од осам године и одвија се у два циклуса: 

 Први циклус – од првог до четвртог разреда, у облику разредне или разредно – 

предметне наставе. 

 Други циклус – од петог до осмог разреда, у облику предметне наставе. 

 Носиоци основног образовања и васпитања су основне школе, које оствраују свој 

школски програм. 

 У основној школи „Тврђава“ постоје оба циклуса основног образовања. Први циклус 

образовања у првој години рада Школе, биће организован у виду два комбинована одељења, 

где ће наставу заједнички похађати 1. и 2. разред и 3. и 4. разред. 

 У основној школи „Тврђава“ настава се одвија на српском језику. 

 

 

 

 

 

Чланови Стручног актива за развој школског програма су: 

 

1. Дина Ђилас, директор школе 

2. Јелена Кесић, педагог  школе 
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3. Бранка Карагић, наставник српског језика 

4. Јована Пајевић, наставник математике 

5. Драган Ковачевић, наставник енглеског језика  

6. Санела Пуљиз, наставник историје 

7. Саша Павловић, наставник географије 

8. Јелена Хорватски, наставник биологије 

9. Андреа Хил, наставник физике 

10. Гордана Марковић, наставник хемије 

11. Тамара Томић, наставник музичке културе 

12. Ивана Мали Вукелић, наставник ликовне културе 

13. Хајналка Спасић, наставник ТО и информатичког образовања 

14. Мића Радаковић, наставник физичког васпитања 

15. Зоран Станишин, наставник верске наставе 

16. Саша Павловић, наставник грађанског васпитања 

17. Милан Димић, учитељ 

18. Бјанка Дамјановић, професор разредне наставе 

19. Даница Станковић, професор разредне наставе 

 

 

 

 

ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 
 

 Основна школа „Тврђава“ налази се у Петроварадину, у ул. Штросмајерова бр. 8. 

Шоласка зграда се налази на идеалној локацији, веома близу центру града, Градском кеју, 

Петриварадинској тврђави, Дунавском парку, а довољно заштићена и издвојена на неки 

начин. Зграда се налази у улици где је фреквенција саобраћаја сведена на минимум, а ипак 

добро повезана са градским саобраћајницама и редовним аутобуским линијама. 

 Структуру школских просторија, према намени и функцији, сачињавају следеће 

скупине просторија: 

 

А) НАСТАВНЕ ПРОСТОРИЈЕ 

1. Учионице опште намене – (6 учионице, површина сваке је 25м2 и  служе за извођење 

разредне наставе од првог до четвртог разреда, као и учионице петог и шестог 

разреда). Свака учионица у приземљу је опремљена са пет столова за по једног 

ученика и исто толико столица, једним столом затвореног према ученицима и 

столицом за наставника, белом школском таблом. На свакој етажи налази се по један 

зидни сат. 

2. Специјализоване учионице – (2 учионице, површина једне је 25м2, а друге 29,75м2, 

где ће једна бити специјализована и прилагођена за извођење наставе друштвених 

наука, а друга за извођење наставе природних наука). Ове учионице су опремљена са 

пет столова за по једног ученика и исто толико столица, једним столом затвореног 

према ученицима и столицом за наставника,и  белим зидном таблама. 

3. У дворишту Школе налазе е две радионице које ће у будућем периоду бити 

адаптиране за потребе наставе техничког образовања и ликовног васпитања  

4. Библиотека је смештена у приземном делу, површине 14,50м2, и опремљена је једним 

столом за библиотекара, столом за ученика и шест табуреа у бојама да би ученици 

могли угодно да проводе време у њој. На зидовима се налазе полице, на којима се 
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налазе књиге, чија количина задовољава прву годину рада школе, али ће се она током 

читаве школске године допуњавати. 

 

Б) ПРОСТОРИЈЕ ЗА ОПШТЕ ПОТРЕБЕ И ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ ШКОЛЕ 

 

1. Вишенаменски простор је површине 57.87м2 и чини га трпезарија и 

мултифункционална сала. Овај простор је погодан за одржавање креативних 

радионица, родитељских састанака, школских приредби и других пригодних 

свечаности због повољног положаја који заузима у оквиру школске зграде тј. налази 

се у централном делу овог простора. 

2. Школска кухиња је површине 35,78м2 и поседује радни сто са фијокама, висеће 

ормаре, судоперу, шпорет, фрижидер и потребан прибор и посуђе од росфраја. У 

школској кухињи се храна неће припремати већ ће бити организована достава готове 

хране која ће се  у кухињи само сервирати.  

3. Трпезарија је у склопу мултифункционалне сале и опремљена је довољним бројем 

столова и столица за прву годину рада.  

 

В) ПРОСТОРИЈЕ ЗА УПРАВУ И ОСОБЉЕ 

1. Просторија за директора школе је површине 11,07м2 у њој ће се обављати послови 

директора школе. Намештај канцеларије директора подразумева: писаћи сто са 

фиокама, орман са једном преградом на закључавање и преградама за одлагање 

администрацијске документације, две фотеља за госте и један сточић.  

2. Зборница је површине 17,28м2 што је за број ангажованог наставног особља, за ову 

школску годину, довољно за несметано и стручно вођење педагошке документације. 

Намештај зборнице подразумева: конференцијски сто, осам столица, таблу за 

распоред часова, зидни чивилук, таблу за обавештења, ормар са преградама за 

дневнике, писмене задатке и слично. 

3. Просторија за индивидуални рад је површине 5,87м2 и намењена је психолошко-

педагосшкој служби, као и индивидуалним разговорима и радом са децом. 

Опремљена је столом и три столице. 

4. Рачуноводствена агенција која ће бити ангажована ће обављати послове за школу из 

својих просторија на којима је регистрована. 

 

Г) ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ 

1. Комуникације су: улази, ходници, степениште. Школа има главни улаз са приступом 

из саобраћајнице и улазом у школско дворише, а из школског дворишта постоје три 

одвојена улаза у школску зграду и један улаз за просторију у којој се одвија настав 

техничког образовања и ликовне културе. 

2. Ормарићи за дечију гардеробу и књиге смештени су испред учионица, дуж ходника, 

док наставни кадар има чивилук у зборници. 

3. Санитарије. Два ученичка санитарна чвора која се налази у приземљу су површине: 

женски тоалет је 5,72м2, опремњен је са две вц шоље и два лавабоа, а мушки тоалет 

3,23м2 опремљен са једном вц шољом, два писоара и једним лавабоом. Санитарни 

чворови за особље заузимају површину од: женски 2,31м2 и поседује једну вц шољу, 

једно точеће место и мушки 3,03м2 и поседује једну вц шољу, један писоар и једно 

точеће место. На спрату Школе налазе се четири санитарна чвора: 

 Ученички женски тоалет, површине 8,10м2, опремљен са 4 вц шоље и 5 

лавабоа, 
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 Ученички мушки тоалет, површине 10,03м2, опремљен са 2 вц шоље, 4 

писоара и 4 лавабоа, 

 Тоалет за особље, површине 2,10м2, опремљен једном вц шољом и 

једним лавабоом, 

 Тоалет који је повезан са директорском канцеларијом, површине 2,44м2, 

опремљен једном вц шољом, једним лавабоом и једном туш кабином. 

4. Прибор и средства за одржавање чистоће ће се одлагати у посебној просторији у 

приземљу школске зграде и  ван домашаја деце. 

5. Котларница школе се налази у одвојеној просторији изван школског објекта. 

 

 У свим просторијама је обезбеђена звучна заштита. Подови су од чврстих материјала 

погодни за лако одржавање. Зидови су светлих боја. 

 

 Д) УРЕЂАЈИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1. Осветљење  у  школи је двојако: природно и вештачко. Све просторије имају довољно 

дневне светлости, а у току је постављање вештачког осветљења које ће обезбеђивати 

довољно светлости за свако радно место. У  школи постоји интерфон и две 

интерфонске слушалица у приземљу и на спрату школе.  

2. Загреваље школе је равномерно, врши се посебним системом грејања топлим 

ваздухом, који се загрева гасом. 

3. Вентилација се обавља природним путем. 

4. Замрачивање је могуће у свим наставним просторијама у којима се врши 

пројектовање. 

  

ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Циљеви образовања и васпитања јесу: 

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

ученика и одраслог, 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, компетенције 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;  
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7. развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања 

свог мишљења;  

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

сопственог развоја и будућег живота;  

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

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

технике и технологије; 

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

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

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

средине, еколошке етике и заштите животиња;   

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

ефикасне сарадње са другима и 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. 

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/15. ГОДИНУ 
 

 У Оновној школи „Тврђава“ у првој години рада, за ученике од 1. до 4. разреда 

користиће се комплети уџбеника издавачке куће „Креативни центар“ из Београда, док ће 

за ученике виших разреда (од 5. до 8) Школа обезбедити комплете издавачке куће „Клетт“ 

из Београда. 
 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

р. 

број 

А. Обавезни наставни 

предмети  

пети разред  шести разред  седми разред осми разред 

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

1.  
Српски језик/ 

____________ језик1  
5 180 4 144 4 144 4 136 

2.  Српски језик2  3 108 3 108 3 108 2 68 

3.  Страни језик  2 72 2 108 2 72 2 68 

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

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

6.  Историја  1 36 2 72 2 72 2 68 
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7.  Географија  1 36 2 72 2 72 2 68 

8.  Физика  - - 2 72 2 72 2 68 

9.  Математика  4 144 4 144 4 144 4 136 

10.  Биологија  2 72 2 72 2 72 2 68 

11.  Хемија  - - - - 2 72 2 68 

12.  Техничко образовање  2 72 2 72 2 72 2 68 

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

УКУПНО: А  23-26* 
828-

936* 
24-27* 

864-

972* 
26-29* 

936-

1044* 
27-29* 

918- 

986* 

р. 

број  

Б. ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ  

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

1  Верска настава/ 

Грађанско васпитање3  
1 36 1 36 1 36 1 34 

2.  Страни језик4  2 72 2 72 2 72 2 68 

3.  Физичко васпитање – 

изборни спорт5  
1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: Б  4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А+Б  27-30*  
972-

1080*  
29-32*  

1044-

1152*  
30-33* 

1080- 

1188* 
30-33* 

1020- 

1088* 

р. 

број  

В. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ6 

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

1  Чувари природе 1 36 1 36 1 36 1 36 

2.  
Свакодневни живот у 

прошлости 
1 36 1 36 1 36 1 36 

3.  Цртање, сликање и 

вајање 
1 36 1 36 1 36 1 36 

4.  Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 36 

5.  Информатика и 

рачунарство 
1 36 1 36 1 36 1 36 

6.  Матерњи језик са 

елементима 

националне културе  

2 72 2 72 2 72 2 72 

7.  Шах 1 36 1 36 1 36 1 36 

8.  Домаћинство - - - - 1 36 1 36 

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

УКУПНО: А+Б +В 28-32* 
1008-

1152* 
29-32*  

1044-

1152*  
31-34* 

1116-

1224* 
31-34* 

1054-

1156* 

 
1 Назив језика националне мањине када се настава реализује у школама на том матерњем 

језику.  
2 Реализује се у школама где се настава одржава на матерњем језику националне мањине.  

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

кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса 

Страни језик за ученике који су почели да га уче од трећег разреда обавезан је изборни 

предмет до краја образовног циклуса. 
5 Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године  
6 Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање 

четири изборна предмета са листе В, за сваки разред, од којих ученик бира један предмет, 

према својим склоностима, на почетку школске године. 
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Облици образовно васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети  

 

# ОБЛИК ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1. Редовна настава 28-31* 
1008-

1116* 29-32* 
1044-

1152* 31-34* 
1116-

1224* 31-34* 
1054-

1156* 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

 

 

# ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО ВАС. 

РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1. Обавезне ваннаставне активности 

 Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Слободне активности 

 Друштвене, техничке, 
хуманитарне, спортске и 

културне активности 
1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 

 Екскурзија ДО 2 ДАНА 
ГОДИШЊЕ 

ДО 2 ДАНА 
ГОДИШЊЕ 

ДО 2 ДАНА 
ГОДИШЊЕ 

ДО 3 ДАНА 
ГОДИШЊЕ 

 

ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ ЦИКЛУС ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА 

ПРВИ РАЗРЕД 

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. 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ: 

1. КО ЈЕ ЗА ЛЕТ 

2. ШТАМПАНА СЛОВА 

3. ПИСАНА СЛОВА 

4. ХАЈДЕ ДА ЧИТАМО ПЕСМЕ И ПРИЧЕ 

5. „АУ ШТО ЈЕ ШКОЛА ЗГОДНА“ 

6. ЗИМА 

7. ПРОЛЕЋНА СЛИКОВНИЦА 

8. ПРОЛЕЋНИ НЕМИРИ 

9. ВЕТАР СЕЈАЧ 

10. СУНЧЕВ ПЕВАЧ 
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11. МОЈА КУЋИЦА, МОЈА СЛОБОДИЦА 

12. ЛЕТО 

 

АКТИВНОСТИ: 

 Писане и говорне вежбе 

 Сликање приче на паноу 

 Илустрација 

 Драмска игра 

 Настављање приче 

 Осмишљавање сопствене приче 

 Стрип 

 Сликовно дочаравање 

 Рецитовање 

 Певање 

 Језичке игре 

 Посматрање 

 Слушање 

 Повезивање 

 Уочавање 

 

ИСХОДИ: 

 

 Правилно изговарање гласова, речи и реченица. 

 Правилно писање и читање штампаних и писаних слова. 

 Правилна употреба великог слова. 

 Разликовање обавештајне, узвичне и упитне реченице и правилно употребљавање 

знакова на крају реченице. 

 Читање разумевање и препричавање књижевног дела. 

 Анализирање и уочавање ликова у књижевним делима. 

 Разликовање стиха, строфе, песме, приче. 

 

ПОСТИГНУЋА 

 

 Самостално чита са разумевањем, пише и правилно користи велико слово и знакове на 

крају реченице, препричава, анализира књижевна дела и уочава ликове. 

 Успешно чита са разумевањем, пише и правилно користи велико слово и знакове на 

крају реченице, препричава, анализира књижевна дела и уочава ликове. 

 Уз помоћ чита са разумевањем, пише и правилно користи велико слово и знакове на 

крају реченице, препричава, анализира књижевна дела и уочава ликове. 

 

Садржаји, активности и начини остваривања садржаја у првом разреду 
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 Садржаји наставе Српског језика у првом разреду реализује се на часовима обраде, 

утврђивања, систематизације и провере усвојености, кроз индивидуални рад, рад у пару и 

рад у мањим групама. Често је заступљен рад на више нивоа, због тога што је ниво 

припремљености ученика за први разред различит и ученици различитом брзином усвајају 

наставне садржаје. Ученицима који брже напредују се припремају додатни задаци, а са 

ученицима који спорије напредују ради се индивидуално на часовима редовне наставе, као и 

на часовима допунске наставе. 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 Циљ који се оствраује кроз часове у оквиру предмета „Грађанско васпитање – сазнање 

о себи и другима“ јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика 

првог разреда основне школе. Овај наставни предмет треба ученицима да пружи могућност 

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

умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, одговорне, креативне 

особе која је спремна на сарадњу и договор и која поштује себе и друге. 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА 

 

 Методску окосницу предмета чине интерактивне радионице са фокусом на 

симболичком изражавању и размени у круг, јер такав начин рада даје ученицима могућност 

да постану свесни својих унутрашњих доживљаја. Битне одреднице образовно – васпитног 

рада су искуствено учење и игровни контекст. 

 Кроз часове грађанског васпитања ученицима овог узраста се у процесу васпитања 

помаже да формирају позитивну слику о себи, да стекну самопоуздање и да осете да кроз 

процес размене са другима обогаћују своју личност. 

 Ученици се кроз цео циклус оцењују описним оценама, а критеријуми за оцењивање 

су заинтересованост за рад у радионицама, редовност у похађању наставе и активно 

укључивање у процес наставе. 

 У току школске године настава се реализује једним часом недељно, што подразумева 

да се настава реализује кроз 36 часова у току године. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА 

 

 За обвакав радионичарски рад у ком се реализују часови грађанског васпитања, 

спроводе начела приступа уз помоћ којих ученици почињу да на принципу размене у круг и 

симболичког изражавања и испољавања емоција, формирају позитивну слику о себи и 

обогаћују своју личност, неопходно је искуствено проћи кроз радионице обуке, семинар који 

наставника уводи у начин рада, упознаје га са новим начином рада и помаже му да 

примењује основна начела приступа реализацији.  

 

НАЈЗНАЧАЈНИЈА НАЧЕЛА ПРИСТУПА 
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 Нема готових решења, исправних одговора које дете треба да упамти. Нагласак је на 

процесу откривања и сазнавања, а не на исходу; 

 Наставник организује активност тако да деца осете потребу и жељу да размењују 

садржаје између себе, а не само са одраслима; 

 Улога наставника јесте да подржава и подстиче; 

 Наставник негује позитиван приступ, коментарише и наглашава оно што је позитивно 

у свакоме и то кокретно, а не уопштено, показује осетљивост за тахахост дечијих 

осећања; 

 Поштују е изливи негативних осећања, да је им се времена да се испоље (страх, гнев, 

незадовољство, блокираност...), помаже се детету да диференцира шта осећа, пружа се 

подршка и храбри се детет да своју енергију користи конструктивно; 

 Наставник показује да цени, да је поносан када детет савлада тешкоће и учи га да 

ужива у својим постигнућима, да осети и изрази понос и задовољство собом; 

 Негује се толеранција, разумевање и сарадња; 

 Подржава се самосвојност и истиче да је свако особен и неподношљив, а да разлике 

узајамно обогаћују. 

 

НАЗИВИ РАДИОНИЦА КРОЗ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА ГВ1 И 

ПЛАНИРАНИ РЕДОСЛЕД: 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I  Тема  -  Олакшавање  процеса  адаптације  на  школску  средину  и  подстицање  

социјалне интеграције. 

-  Сусрет родитеља, наставника и ученика. Размена о узајамним очекивањима,  

потребама, захтевима, тешкоћама везаним за промену средине одрастања; 

- Упознавање ученика са садржајем предмета и начином рада. 

II  Тема  -  Подстицање  развоја  сазнања  о  себи,  о  сопственим  осећањима  и  

потребама,  свести  о  личном  идентитету  и  особености,  самопоштовања  и  

самопоуздања. 

-  Свест  о  себи  I.  Кроз  размену  о  томе  шта  воле  да  раде  и  цртање  својих  

аутопортрета  и  осећања  ученици  откривају  своје  особености,  међусобне  разлике  и  

сличности; 

- Свест о себи II. Кроз игру преображаја, размену о сопственим способностима  

и вредностима, цртање сопственог знака ученици упознају себе и друге; 

-  Времеплов.  Кроз  евоцирање  и  цртање  пријатних  и  непријатних  успомена,  

ученици  интегришу  прошла  искуства.  Кроз  игру  поверења  уче  да  се  узајамно  

подржавају;  

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

-  Снови  (Непријатни  снови).  Кроз  евоцирање  и  цртање  снова  и  игру  маште,  

ученици уче да изразе и контролишу своја приватна искуства; 

-  Снови  (Пријатни  снови).  Кроз  евоцирање,  цртање  и  одигравање  снова,  

ученици уче да изразе и контролишу своја приватна искуства; 

-  Моје  жеље.  Кроз  цртање  и  игру  маште  ученици  уче  да  артикулишу  своје  
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жеље и захтеве; 

-  Ја кад порастем.  Кроз цртање и размену ученици уче да остваре своје право  

на развој; 

-  Ја и како ме види други.  Кроз цртање и размену ученици сагледавају себе из  

различитих перспектива. 

III  Тема  -  Изражавање и комуникација осећања; проширивање знања и умења  

за решавање индивидуалних проблема, учење техника за превладавање непријатних  

емоционалних стања. 

- Шта ме брине. Кроз цртање и размену ученици артикулишу своје проблеме и  

уче да користе машту и креативност, а физичке вежбе да се ослободе тензије; 

-  Моје место за опуштање.  Кроз вежбу опуштања и вођене фантазије ученици  

уче како могу да постигну смиреност; 

-  Изражавање  осећања.  Кроз  вежбе  кретања,  невербалног  изражавања  и  

цртања осећања подстиче се опажање и изражавање осећања. 

-  Комуникација  осећања.  Ученици  уче  да  препознају  осећања  изражена  

покретима и изразима лица; 

-  Мој  бес  I.  Кроз  игру  асоцијација,  цртање  унутрашњег  доживљаја  и  

симболичког  приказа  беса  пружа  им  се  могућност  да  изразе  бес,  и  да  развију  

стратегије за превазилажење уместо потискивање беса; 

-  Мој бес II.  Кроз цртање, симболички приказ беса, пружа им се могућност да  

изразе бес, и да развију стратегије за превазилажење уместо да потискују бес; 

-  Страхови I.  Кроз игру асоцијација, цртање унутрашњег доживљаја страха и  

размену  о  стратегијама  расплашивања,  даје  им  се  могућност  да  изразе  и  поделе  

страхове и да развију нове стратегије за превазилажење страха; 

-  Страхови II.  Кроз евоцирање извора страха и прављење штита од страха, даје  

им  се  могућност  да  изразе  и  поделе  страхове  и  да  развију  нове  стратегије  за  

превазилажење страха; 

-  Туга.  Кроз размену извора туге, цртање унутрашњег доживљаја туге, размену  

и игру моделирања, даје им се могућност да изразе и поделе тугу, добију дозволу за  

плакање и развију стратегије за превазилажење туге; 

-  Љубав.  Кроз  игру  асоцијација,  невербално  изражавање,  цртање  унутрашњег  

доживљаја  љубави  и  размену  о  знацима  љубави,  даје  им  се  могућност  да  

диференцирају доживљај и експресију љубави. 

IV Тема - Подстицање групног рада, договарања и сарадње. 

-  Сарадња  I.  Кроз прављење заједничког цртежа у малим групама ученици се  

уче да се договарају; 

- Сарадња II. Кроз цртање и игру слагалице деца се уче да сарађују. 

V  Тема  -  Подстицање  социјалног  сазнања,  разумевање  и  прихватање  

међусобних  разлика;  учење  видова  самопотврђивања  без  агресивности  и  уз  

уважавање других. 

- Увредљиви надимци. Кроз игру улога, ученици се уче да препознају осећања и  

потребе, и "жртве" и "насилника", и да нађу конструктиван начин да превазиђу ово  

понашање;  
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

-  Пријатељство.  Кроз  размену,  ученици  уче  да  артикулишу  појам  

пријатељства; 

-  Тајни  пријатељ.  Кроз  игру,  ученици  се  подстичу  да  смисле  како  ће  да  

обрадују једни друге. 

VI  Тема  -  Развијање  комуникативне  способности,  конструктивног  

разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима. 

- Комуникација и неспоразуми I. Ученицима се демонстрирају ефекти разлика у  

гледању и примању порука као извор неспоразума и указује на важност стављања у  

позицију  другог,  као  и  проверавања  како  је  порука  примљена  за  међусобно  

разумевање; 

-  Комуникација и неспоразуми  II.  Ученицима се демонстрирају ефекти нејасно  

изражених  порука  и  указује  на  значај  прецизности  и  јасноће  у  изражавању  за  

међусобно разумевање; 

-  Неспоразуми  са  родитељима.  Ученицима  се  демонстрирају  ефекти  

негативних  порука  и  указује  на  важност  јасног  изражавања  својих  потреба  за  

међусобно разумевање; 

- Тужакање. Ученици евоцирају различите ситуације тужакања, и задатак им је  

да се ставе у позицију оног који тужака и оног ко је објект тужакања, да сагледају  

њихове  потребе  и  осећања,  и  да  нађу  решење  које  ће  задовољити  обе  стране  без  

тужакања; 

-  Конфликти.  Кроз  игру  маште  и  одигравање  ситуација  из  властитог  живота  

ученици се упознају са динамиком конфликта и његовим могућим исходима. 

VII  Тема  -  Упознавање  ученика  са  дечјим  правима  и  подстицање  и  

оспособљавање ученика за активну партиципацију у животу школе. 

- Права деце. Кроз размену, деца се упознају са основним дечјим правима; 

-  Школа  какву  желим.  Кроз  вежбу  вођене  фантазије  и  цртање,  ученици  

изражавају своје визије школе по мери деце; 

- Да кажем слободно. Ученици уче како да остваре право на слободу мишљења  

и јавног изражавања слободе мишљења; 

-  Право на игру. Размена о томе како користе слободно време и чега воле да се  

играју. 

VIII Тема - Евалуација. 

-  Ја  пре,  ја  после.  Ученици  се  подстичу  да  сами  процене  програм  који  су  

прошли и сопствено напредовање; 

- Презентација резултата рада родитељима. 

 

ОЧЕКИВАНИ ОПШТИ ИСХОДИ 

Ученици: 

 Идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно 

мишљење; 
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 Раде ефикасно са другима као члановима групе; 

 Ефикасно комуницирају користећи се разноврсим вербалним, визуелним и 

симболичким средствима; 

 Показују одговорност према свом животу, животу других и животној средини; 

 Схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних 

проблема разумеју да нису изоловани; 

 Препознају емоције код себе и других; 

 Знају како да покажжу емоције. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ  И ДРУГИ РАЗРЕД 

 Циљ  наставе  страног  језика  на  млађем  школском  узрасту  јесте  развијање 

сазнајних и интелектуалних способности ученика, стицање позитивног односа према језику 

који није њихов матерњи језик, односно уважавање различитости, упознавање фонолошког 

система страног језика и основних комуникативних вештина у усменом општењу. 

 Задаци оралне наставе: 

 развијање способности коректног изговора, акцентовања речи и интонирања  

исказа; 

 развијање способности и навика слушања са разумевањем; 

 развијање  способности  креирања  основних  модела  реченица  у  везаном  

говору; 

 усвајање  речи  и  основних  реченичних  модела  кроз  њихову  употребу  у  

различитим контекстима; 

 усвајање језика кроз природну и спонтану комуникацију; 

 стварање основног вокабулара за даље учење страног језика. 

 

 Задаци на нивоу језичких вештина 

а) Разумевање говора 

Ученици треба да:  

 распознају гласове, посебно оне којих нема у матерњем језику,  као и основну  

мелодијску схему карактеристичну за дати страни језик; 

 разумеју  бројалице,  кратке  дечије  песме  и  рецитације  у  оквиру  обрађене  

лексике; 

 разумеју,  у  оквиру  усвојене  лексике  и  структура,  императивне  исказе  и кратке,  

једноставне  исказе  чињеничне  природе  и  на  основу  тога  врше идентификацију 

лица, предмета и сл.; 

 разумеју кратка питања, упутства и команде и на њих коректно реагују. 
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б) Усмено изражавање 

Ученици треба да: 

 коректно  и  уз  одговарајућу  интонацију,  изговарају  гласове  у  кратким 

смисаоним целинама; 

 репродукују кратке песме, рецитације и бројалице; 

 користе формалне и неформалне поздраве; 

 коректно одговарају на постављена питања у вези са познатом тематиком; 

 изражавају потребе, интересовања, допадања / недопадања; 

 изражавају способност и могућност да се нешто уради; 

 честитају рођендан и пригодне празнике; 

 дају кратак опис предмета, лица, других живих бића, непосредног окружења и сл. 

 дају основне податке о себи и члановима своје породице; 

 постављају кратка једноставна питања ("да / не" питања); 

 оспособе  се  за  комуникацију  у  оквиру  усвојене  лексике  уз  коришћење 

најједноставнијих реченичних модела и устаљених израза. 

 

Тематика 

 Теме за период оралне наставе треба да буду блиске и интересантне ученику, везане  

за  његово  непосредно  окружење:  чланови  породице,  другови,  омиљене играчке,  дом,  

школа,  школски  прибор,  делови  тела,  одећа,  свакодневна  храна, животиње / кућни 

љубимци. 

 

Очекивана постигнућа на крају првог разреда: 

 

Ученик треба да: 

- разуме говор наставника, запис са аудио касете, песме, рецитације, бројалице; 

- разуме једноставна упутства, заповести и на њих адекватно реагује; 

- схвати општи смисао кратких једноставних исказа у контексту; 

- репродукује кратке исказе уз коректан изговор и интонацију; 

- уочава везу говора са невербалним облицима комуникације; 

- користи једноставне формалне и неформалне поздраве; 

- даје кратке исказе према датом моделу; 

- изражава своје потребе, допадања / недопадања; 

- изражава лепе жеље; 

- зна да представи себе и чланове своје породице; 

-  говори о особама и предметима из свог окружени користећи најједноставније језичке 

структуре и лексику; 

- учествује у активностима на часу.  
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 Од ученика се очекује да уме да каже, сам или уз помоћ наставника, једну до две  

кратке  реченице,  уз  коректан  изговор  и  интонацију  и  да  поставља  једноставна питања, 

тзв. "да/не" питања. 

 

ТЕМЕ И СИТУАЦИЈЕ 

 

1. Мој рођендан 

2. У школи 

3. Моја породица 

4. Моје тело 

5. Моји кућни љубимци 

6. Моја кућа 

7. Храна 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

 Представљање и поздрављање 

 Именовање особа, објеката, делова тела и животиња 

 Разумевање команди и питања 

 Постављање и одговарање на питања 

 Молбе и изрази захвалности 

 Позив за учешће у игри, групној активности 

 Изражавање добадања и недопадања 

 Именовање активности 

 Именовање боја 

 Бројање до 20 

 

ТЕХНИКЕ (АКТИВНОСТИ) 

 

1. ТПР (Тотални физички одговор) подразумева слушање и реаговање на команде 

наставника или са CD-a (физичке активности: устани, седи, ходај, скачи, цртај, сеци, 

боји, отвори и затвори свеску). 

2. Рад у паровима, малим или великим групама, игра дијалога. 

3. Мануалне активности -  сецкање, бојење, прављење објеката од глинамола, израда 

постера за учионицу. 

4. Вежбе слушања према упутствима наставника или са CD-a повезати појмове у 

вежбанки, додати делове слике који недостају. 

5. Игре 

6. Певање у групи (према песмицама са CD-a). 

 

МАТЕРИЈАЛ У НАСТАВИ 
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1. Сликовница 

2. Радна свеска са активностим препознавања и повезивања појмова, као и са разним 

мануалним активностима: цртање, бојење, сецкање. 

3. Аудио материјал: CD са прилагођеним текстовима за развијање језичке вештине 

слушања, као и са песмицама и бројалицама. 

4. Постери који понављају мотиве из сликовнице. 

5. Картице са илустрацијама предмета и активности који се појављују у наставним 

садржајима. 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ и задаци 

 Циљ  васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и  

развија  учениково  стваралачко  мишљење  и  деловање  у  складу  са  демократским 

опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

Задаци: 

-  настава  ликовне  културе  има  задатак  да  развија  способност  ученика  за опажање 

облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи;  

-  да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за  

увођење у визуелно мишљење; 

- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

-  стварати  услове  да  ученици  на  сваком  часу у  процесу  реализације  садржаја  

користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања; 

-  развијање способности за  препознавање традиционалне,  модерне, савремене  

уметности; 

-  развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му  

помагати у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 

-  развијати  љубав  према  вредностима  израженим  у  делима  свих  облика  

уметности; 

- да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и  

чување културних добара; 

-  да  осетљивост  за  ликовне  и  визуелне  вредности  коју  стичу  у  настави,  

примењују у раду и животу; 

- развијати сензибилитет за лепо писање; 

- развијати моторичке способности ученика. 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

1. Игре линија 

2. Односи у видном пољу 

3. Временски и просторни низови 

4. Светлост и сенка 
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5. Тактилност 

6. Изглед употребних предмета 

7. Одређени предмети као подстицај за рад 

8. Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем 

 

ИСХОДИ 

 

 Опажа положаје облика у природи 

 Разуме природне законитости и друштвене појаве 

 Ликовно изражава доживљај и осећање везано за искуство из непосредног окружења, 

као из маште 

 Усвојити основна знања о цртаном филму и стрипу 

 Практично примењује своју креативност и оригиналност 

 Опажа разлику између природне и вештачке светлости 

 Опажа и препознаје различите материјале (глатко, храпаво, меко, тврдо...) путем 

додира 

 Опажа и препознаје разлику између природних творевина у окружењу и оних које је 

створио човек 

 Стиче знања о дизајну 

 Схвата појам спајања и везивања 

 Примењује спајање и везивање у сопственим креацијама 

 Користи једноставне термине из визелних уметности (цртеж, слика, колаж....) 

 Користи различите ликовне и неликовне технике да би се изразио (пластелин, 

глинамол, зрневље, дугмад, шишарке...) 

 Зан да искаже утисак о свом раду и раду друге деце. 

 

ПОСТИГНУЋА 

 Самостално, маштовито креира ликовне композиције, користећи различите материјале 

и технике 

 Успешно креира ликовне композиције, користећи различите материјале и технике 

 Уз помоћ креира ликовне композиције, користећи различите материјале и технике 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ и задаци 

Циљ 

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

- развијање  осетљивости  за  музичке  вредности  упознавањем  уметничке  

традиције и културе свога и других народа. 

Задаци 
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- 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 звука); 

- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; 

-  развијање критичког мишљења (исказивање осећања  о музици која се изводи и слуша); 

-  упознавање  основа  музичке  писмености  и  изражајних  средстава  музичке уметности.  

 

Оперативни задаци ученика првог разреда: 

Ученици треба да: 

- певају по слуху; 

- слушају вредна дела уметничке и народне музике; 

- изводе музичке игре; 

- свирају на дечјим музичким инструментима. 

 

Начин остваривања програма 

а) Певање: Певање  песама  (учење  по  слуху)  различитог  садржаја  и  расположења, 

традиционалне  и  уметничке  музике  које  су  примерене  гласовним  могућностима  и 

узрасту  ученика.  Пожељно  је  повезивање  садржаја  песама  са  садржајима  осталих 

наставних предмета уколико је могуће (ученици и школа, годишња доба, празници и  

обичаји, завичај и домовина, природа и околина, животиње...). Певање и извођење музичких 

игара (игре уз покрет, дидактичке игре). Певање  једноставних  модела  и  наменских  песама  

као  звучне  припреме  за поставку музичке писмености. 

б) Свирање: Поступно  упознавање  музичких  ритмичких  дечјих  инструмената  и  начина  

свирања на њима (штапићи, бубањ, звечке, триангл, чинели, даире). Прављење дечјих 

инструмената. Аудитавно разликовање дечјих инструмената по боји звука. Развијање 

ритмичког пулса и ритма свирањем пратње за бројалице и песме на различитим изворима 

звука (тело, предмети, ритмички дечји инструменти). На  основу  искуства  у  извођењу  

музике,  препознати:  звуке  које  ствара  глас (говор-певање),  степене  јачине  звука  

(гласно-тихо),  различита  темпа  (брз-спор), трајање  (кратак-дуг),  песму  на  основу  

карактеристичног  одломка  мелодије,  начине на које песма учествује у породичном животу 

(породична славља и празници). 

в) Слушање музике: Слушање  вокално-инструменталних  композиција  за  децу  и  кратких  

инструменталних композиција различитог садржаја и расположења, као и музичких прича. 

Слушање народних песама и игара. У  слушаним  делима  разликовати:  специфичне  звуке  

из  окружења,  људске гласове (женски, мушки, дечји), музичке инструменте, степене јачине 

звука (гласно-тихо), различита темпа  (брз-спор), трајање (кратак-дуг). Оспособљавати 

ченике да препознају  композицију  коју  су  раније  слушали,  на  основу  карактеристичног  

одломка. 

г) Стварање музике: Опонашање  звукова  из  непосредне  околине,  спонтаном  или  

договореном импровизацијом (звуци у кући, звуци града, звуци у природи...); Ритмичким  и  

звучним  ефектима  креирати  једноставне  пратње  за  бројалице, песме,  приче,  стихове,  
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музичке  игре,  користећи  при  том  различите  изворе  звука (глас, тело, дечји ритмички 

инструменти). Смишљање  малих  ритмичких  целина  помоћу  различитих  извора  звука  

(говором,  изговарањем  група  гласова,  различитим  предметима,  дечјим инструментима). 

Састављање малих музичких игара уз покрет. 

Наставне јединице се реализују фронталним, групним и индивидуалним облицима рада, 

дијалошким и илистративно-демонстративним методама. 

ИСХОДИ НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ: 

 Ученик има развијена интересовања, музичку осетљивост и креативност; 

 Разуме могућност музичког изражавања; 

 Пева једноставне песме; 

 Разликује звуке које ствара глас и музички инструмент; 

 Измишља покрете уз музику; 

 Разликује звукове музичких инструмената; 

 Препознаје неке мелодије; 

 Користи глас и тело у изражавању доживљаја; 

 Импровизује ритмички дијалог. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 У првом циклусу основног образовања, настава математике се реализује са недељним 

фондом од пет часова у сва четири разреда и то кроз редовну и допунску наставу, а у 

четвртом разреду и додатну наставу. Од ваннаставних активности реализује се математичка 

секција, у другом, трећем и четвртом разреду у оквиру које се ученици и припремају за 

такмичења. 

 

Циљ и задаци 

Циљ  наставе  математике  у  основној  школи  јесте:  да  ученици  усвоје елементарна 

математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да 

оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању  разноврсних  

задатака  из  животне  праксе,  за  успешно  настављање математичког  образовања  и  за  

самообразовање;  као  и  да  доприносе  развијању менталних способности, формирању 

научног  погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе математике јесу: 

-  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 (математичко моделовање), за 

успешно настављање образовања и укључивање у рад; 

-  да  развија  ученикову  способност  посматрања,  опажања  и  логичког, критичког, 

стваралачког и апстрактног мишљења; 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

________________________________________________________________________________ 

 

 21 

-  да  развија  културне,  радне,  етичке  и  естетске  навике  ученика,  као  и математичку 

радозналост у посматрању и изучавању природних појава; 

-  да  ученици  стичу  способност  изражавања  математичким  језиком,  јасност  и прецизност 

изражавања у писменом и усменом облику;  

-  да  ученици  усвоје  основне  чињенице  о  скуповима,  релацијама  и пресликавањима; 

-  да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним 

бројевима, као и основне законе тих операција; 

-  да  ученици  упознају  најважније  равне  и  просторне  геометријске  фигуре  и њихове 

узајамне односе; 

-  да  оспособи  ученике  за  прецизност  у  мерењу,  цртању  и  геометријским 

конструкцијама; 

- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе 

радном и политехничком васпитању и образовању; 

-  да  изграђује  позитивне  особине  ученикове  личности,  као  што  су: истинољубивост, 

упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 

-  да  интерпретацијом  математичких  садржаја  и  упознавањем  основних математичких 

метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности 

ученика; 

-  да  ученици  стичу  навику  и  обучавају  се  у  коришћењу  разноврсних  извора знања. 

Оперативни задаци ученика првог разреда: 

Ученици треба да: 

- препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија; 

-  посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром; 

-  на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између 

предмета по облику, боји и величини; 

- успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету; 

-  уочавају разне примере скупова, припадање елемената скупу и користе речи: "скуп"  и  

"елемент",  усвајајући  значење  везивањем  за  примере  из  природног окружења детета; 

-  науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно 

употребљавају знаке једнакости и неједнакости; 

-  савладају  сабирање  и  одузимање  до  100  (без  прелаза  преко  десетице), разумеју 

поступке на којима се заснивају ове операције, схвате појам нуле и уочавају њено  својство  у  

сабирању  и  одузимању,  упознају  термине  и  знаке  сабирања  и одузимања; науче да 

правилно користе изразе "за толико већи" и "за толико мањи"; 

-  упознају  (на  примерима)  комутативност  и  асоцијативност  сабирања  (без употребе ових 

назива); 

-  савладају  таблицу  сабирања  и  да  до  нивоа  аутоматизације  усвоје  технику усменог 

сабирања једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве одузимања; 

-  одређују  непознати  број  у  одговарајућим  једнакостима  искључиво  путем "погађања"; 

-  успешно  решавају  текстуалне  задатке  (с  једном  и  две  операције)  у  оквиру сабирања  

и  одузимања  до  100  (помоћу  састављања  израза,  као  и  обратно,  да  на основу датог 

израза умеју да састављају одговарајуће задатке); 
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- упознају метар, динар и пару. 

 

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

 

 Оријентише се у простору користећи одреднице 

 Разликује и именује геометријска тела, тачку, дуж и линију 

 Уме да нацрта тачку, дуж и линију и влада лењиром 

 Зна да упореди линије по облику и дужини 

 Чита, пише, упоређује бројеве од 0 до 100 

 Влада рачунским операцијама сабирања и одузимања 

 Успешно решава текстуалне задатке 

 Познаје метар и динар и зна вредност новчаница 

 Мери дужину стопом, кораком и лактом. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Предмети у простору и односи међу њима 

Посматрање  предмета:  положај  и  величина  предмета.  Релације  међу предметима: већи, 

мањи; лево, десно; испред, иза: испод, изнад; горе, доле, итд. Предмети облика круга, 

правоугаоника и квадрата. 

Линија и област 

Крива  и  права  линија.  Затворена  и  отворена  линија.  Унутрашњост  и спољашњост,  речи  

у,  на  и  ван.  Спајање  тачака  правим  и  кривим  линијама.  Дуж. Употреба лењира. 

Класификација предмета према својствима. Упоређивање предмета по дужини и боји. 

Природни бројеви до 100  

(Десетица, бројеви 11-20, бројеви 21-100); Опис  скупа  навођењем  чланова  или  својства.  

Члан  скупа.  Приказивање скупова.  Бројање  унапред  и  уназад  и  са  прескоком.  Скупови  

са  различитим  и скупови са истим бројем елемената. Цифре,  писање  и  читање  бројева.  

Приказивање  бројева  помоћу  тачака  на бројевној правој. Упоређивање бројева. Знаци: <, >, 

=. Редни бројеви. Сабирање и одузимање природних бројева: у првој десетици, у оквиру 20 

(са прелазом преко десетице) и од 20 до 100  (без прелаза преко десетице); знаци + и  -; речи:  

сабирак,  збир,  умањеник,  умањилац,  разлика,  већи  за,  мањи  за.  Својства  

сабирања. Нула као сабирак и резултат одузимања. Одређивање непознатог броја у 

најпростијим једнакостима у вези са сабирањем и одузимањем погађањем. Простији задаци с 

применом сабирања и одузимања. 

Мерење и мере 

Динар и пара. Метар. 

 

 При реализацији наставе математике инсистира се на активном учешћу сваког 

ученика, а како би ученици били што више мотивисани за самостални рад и постигли већи 

успех у примени стечених знања, комбинују се различити облици рада (индивидуални рад, 

рад у пару и рад у мањим групама). 
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 Допунска настава се реализује током целе школске године, један час недељно, за 

ученике који имају потешкоћа у савладавању садржаја, а по потреби се исти прилагођава 

могућностима ученика, како би постигли свој максимум. Садржај допунске наставе прати 

садржај редовне наставе. 

 Додатна настава се организује за ученике четвртог разреда, један час недељно, а 

садржаји су везани за садржаје тог разреда, али је њихова обрада много интензивнија. 

Повремено се бирају и неке друге занимљиве теме. 

СВЕТ ОКО НАС 

Циљ и задаци 

 Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Свет око нас  је да 

усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и  

креативне  способности,  а  истовремено  спознају  и  граде  ставове  и  вредности средине  у  

којој  одрастају  као  и  шире  друштвене  заједнице.  Откривањем  света  код деце се 

развијају сазнајне способности, формирају се основни појмови и постепено се  граде  основе  

за  систем  појмова  из  области  природе,  друштва  и  културе.  

 

 Истовремено  стичу  се  знања,  умења  и  вештине  које  им  омогућавају  даље  учење.  

Активним  упознавањем  природних  и  друштвених  појава  и  процеса  подстиче  се 

природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално 

истражују  и  искуствено  долазе  до  сазнања  -  спознају  свет  око  себе. Систематизовањем, 

допуњавањем и реструктурирањем искуствених знања ученика и њиховим  довођењем  у  

везу  са  научним  сазнањима,  дечија  знања  се  надограђују, проверавају  и  примењују.  

Кроз  интерактивне  социјалне  активности  они  упознају себе,  испољавају  своју  

индивидуалност,  уважавајући  различитости  и  права  других, уче  се  како  треба  живети  

заједно.  Усвајањем  елементарних  форми  функционалне писмености  омогућује  се  

стицање  и  размена  информација,  комуницирање  у различитим  животним  ситуацијама  и  

стварају  се  могућности  за  даље  учење. Примена  наученог  подстиче  даљи  развој  детета,  

доприноси  стварању  одговорног односа  ученика  према  себи  и  свету  који  га  окружује  и  

омогућује  му  успешну интеграцију у савремене токове живота. 

Општи  циљ  интегрисаног  наставног  предмета  Свет  око  нас  јесте  да  деца упознају 

себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему. 

Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су: 

-  развијање  основних  појмова  о  непосредном  природном  и  друштвеном окружењу и 

повезивање тих појмова; 

-  развијање  способности  запажања  основних  својстава  објеката,  појава  и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности; 

- развијање основних елемената логичког мишљења; 

-  развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 
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-  интегрисање  искуствених  и  научних  сазнања  у  контуре  система  појмова  из  

области природе и друштва; 

- стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење; 

-  усвајање  цивилизацијских  тековина  и  упознавање  могућности  њиховог рационалног 

коришћења и дограђивања; 

- развијање еколошке свести. 

Циљеви и задаци за први разред су: 

-  формирање  елементарних  научних  појмова  из  природних  и  друштвених наука; 

-  овладавање  почетним  техникама  сазнајног  процеса:  посматрање,  уочавање, 

упоређивање, класификовање, именовање; 

-  подстицање  дечијих  интересовања,  питања,  идеја  и  одговора  у  вези  са појавама,  

процесима  и  ситуацијама  у  окружењу  у  складу  са  њиховим  когнитивно-развојним 

способностима; 

- подстицање и развијање истраживачких активности деце; 

-  подстицање  уочавања  једноставних  узрочно-последичних  веза,  појава  и процеса, 

слободног исказивања својих запажања и предвиђања; 

- решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму; 

- развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

 ЈА И ДРУГИ (10 часова): Ја као природно и друштвено биће (1 час); Задовољавање 

својих потреба и осећања уважавајући потребе и осећања других (1 час); Амбијент у 

коме живим: дом, улица, школа, насеље (3 часа); Групације људи  у окружењу и моје  

место у  њима:  породица,  рођаци,  суседи, вршњаци, суграђани... (3 часа); Празници 

и обичаји (1 час); Дечија права (уважавање различитости и права других) (1 час) 

 ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА (40 часова): Шта чини природу - разликовање живе 

од неживе природе (1 час); Жива природа (15 часова); Биљке и животиње различитих 

станишта у непосредној околини (2 часа); Карактеристичне  биљке  у  окружењу  

(изглед,  станишта,  значај  биљака  и њихово неговање) (3 часа); Карактеристичне  

животиње  у  окружењу  (изглед,  станишта,  начин  живота, брига о њима) (3 часа); 

Разлике и сличности међу живим бићима на основу уочених особина (1 час); Разлике 

и сличности међу биљкама на основу спољашњег изгледа (3 часа); Разлике и 

сличности међу животињама на основу спољашњег изгледа (3 часа); Нежива природа 

- вода, ваздух, земљиште (16 часова); Основна својства воде: различита стања, укус, 

мирис, провидност... (3 часа); Облици  појављивања  воде  у  природи:  извори,  реке,  

потоци,  баре,  језера...  (1 час); Вода као растварач (1 час); Основна својства ваздуха: 

мирис, провидност, загађеност (2 часа); Струјање ваздуха (1 час); Основна својства 

земљишта: боја, растреситост, влажност (1 час); Облици рељефа локалне средине: 

брдо, равница... (1 час); Материјали, њихова својства (тврдо  -  меко, провидно  -  

непровидно, храпаво  -глатко) и понашање у води (плива - тоне, растворљиво - 

нерастворљиво) (2 часа); Понашање  материјала  под  различитим  спољашњим  
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механичким  и  топлотним утицајима: истезање, сабијање, савијање, увртање, промене 

при загревању и хлађењу (2 часа); Промена агрегатног стања воде при загревању и 

хлађењу (2 часа); Веза живе и неживе природе (8 часова); Значај и улога сунчеве 

светлости и топлоте за живи свет (1 час); Светлост и сенка: облик и величина сенке, 

обданица и ноћ (2 часа); Утицај  природних  појава  на  жива  бића:  смена  обданице  

и  ноћи,  смена годишњих доба, временске прилике и њихов утицај на биљке, 

животиње и човека (3 часа); Значај воде, ваздуха и земљишта за живи свет и људске 

делатности (1 час); Гајење биљака под различитим условима (1 час) 

 ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ I ВРЕМЕНУ (10 часова): Кретање  -  промена 

положаја у простору и времену, просторне (напред, назад, горе, доле, лево, десно) и 

временске (пре, сада, после) одреднице (1 час); Кретање свуда око нас (1 час); 

Покретање и заустављање предмета: гура, вуче, подиже (1 час); Кретање у 

различитим срединама и по различитим подлогама (брзина и правац кретања) (2 часа); 

Утицај облика предмета на његово кретање - клизање и котрљање (1 час); 

Оријентација у простору у односу на карактеристичне објекте у непосредном 

окружењу (1 час); Сналажење  у  времену  -  када  је  шта  било:  сада,  пре,  после;  

дан,  јуче,  данас, сутра; седмица; препознавање временских категорија месец и 

годишње доба (2 часа); Пратим, мерим и бележим растојање и време (1 час) 

 КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА (12 часова): Елементи културе живљења: становање, исхрана, 

одевање, очување здравља и животне средине (2 часа); Својства материјала одређују 

њихову употребу и унапређују културу живљења (2 часа); Коришћење различитих 

извора информација (2 часа); Опасне  ситуације  по  живот,  здравље  и  околину  -  

превенција  и  правилно понашање  (саобраћај,  неправилно  коришћење  кућних  

апарата,  алата  и  различитих материјала, елементарне непогоде) (3 часа); Саобраћај и 

правила понашања (3 часа).  

Значајне активности ученика у оквиру предмета Свет око нас јесу: 

 Посматрање  са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и 

уочавања света у окружењу (уочавање видних карактеристика); 

 Описивање  -  вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих 

запажања; 

 Процењивање - самостално одмеравање; 

 Груписање - уочавање сличности и различитости ради класификовања; 

 Праћење - континуирано посматрање ради запажања промена; 

 Бележење  -  записивање  графичко,  симболичко,  електронско  бележење опажања; 

 Практиковање - у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду; 

 Експериментисање  -  намерно модификоване  активности, огледи које изводи  

сам ученик; 

 Истраживање - испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних 

односа; 

 Сакупљање  -  прављење  колекција,  збирки,  албума  из  природног  и  

друштвеног окружења; 
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 Стварање - креативна продукција; 

 Играње - дидактичке, едукативне и спонтане игре; 

 Активности у оквиру мини-пројекта - осмишљавање и реализација. 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ и задаци 

 Циљ  физичког  васпитања  је  да  разноврсним  и  систематским  моторичким 

активностима,  у  повезаности  са  осталим  васпитно-образовним  подручјима, допринесе  

интегралном  развоју  личности  ученика  (когнитивном,  афективном, моторичком),  развоју  

моторичких  способности,  стицању,  усавршавању  и  примени моторичких  умења,  навика  

и  неопходних  теоријских  знања  у  свакодневним  и специфичним условима живота и рада. 

 Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

- 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; 

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

човекове средине. 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

1. Ходање и трчање 

2. Скакања и прескакања 

3. Бацања и хватања 

4. Вишења, упори и пењања 

5. Вежбе (скакања и прескакања) упором рукама 

6. Вежбе равнотеже (раде ученици и ученице) 

7. Вежбе реквизитима 

8. Ритмичке вежбе и народни плесови 

 

Минимални образовни захтеви 

 Трчање  на  20  m  преко  поређаних  палица  или  вијача  до  10  m  са  поласком  из 

чучња.   

 Из  залета  једноножним  одразом  меки  суножни  доскок  у  песак  или  на струњачу.  

 У пару повезати вођење лопте у месту, левом и десном руком, додавање са  две  руке.   

 Комбинација  на  тлу.   
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 Комбинација  на  шведској  клупи  -  линији  (или ниској греди).  

 Вежба са вијачом - обавезни састав. 

ИСХОДИ 

 Препознаје и разуме кључне елементе природних облика кретања 

 Примењује једноставне форме природних облика кретања 

 Редовно и активно учествује у настави физичког васпитања 

 Уочава начин да се избегне ситуација у којој може да се повреди 

 Уочава како да развија гипкост, координацију 

 Социјално се прилагођава на колективан рад и живот 

 Уме да одреди десну и леву страну тела 

 Име да лоцира положај предмета и/или друге особе у односу на себе 

 Познаје правила елементарних игара и придржава их се 

 Влада изабраним умењима из гимнастике и спортских игара 

 Препознаје важност, упорност, издржљивост и сналажљивост при извођењу физичких 

активности /игара 

 Успешно се оријентише у простору 

 Зна да именује и заузме основне положаје и ставове (став спетни, чучањ, лежање на 

леђима...) 

 Уочава своје моторичке и друге способности и особине, сличности и разлике међу 

вршњацима 

 Остварује напредак у развоју моторичких способности у складу са индивидуално 

постављеним нормама 

 Примењује природне облике кретања у једноставним играма и полигонима 

 Правилно изводи једноставне вежбе обликовања са реквизитима (вијача, обруч, 

лопта...) 

 Развија одговорно понашање према себи и другима 

 Правилно изводи основни корак два изабрана плеса (народни, модерни) 

 Уме да усклађује покрете уз музику 

 Часови наставе Физичког васпитања се реализују у: фискултурној сали, школском 

дворишту, клизалишту, базену, Адреналин парку, парковима и сл. 

ВЕРСКА НАСТАВА- ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС  

Циљ 

 Прихватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у 

заједници слободе.  

Задаци 

 Уочавање да се кроз слобони однос љубави према некоме или нечему, тај неко или 

нешто конкретизује, односно да постаје за нас јединствено непоновљиво.  
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 Уочавање да љубав човека према другим људима и природи даје непоновњиву 

вредност и постојање.  

 Научити да је човек школа Божија.  

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. Човек је икона Божја  

2. Бог је заједница личности Оца Сина и заједница Светог Духа  

3. Човек као биће заједнице  

4. Бог је из љубави створио свет заједно са Сином и Светим Духом  

5. Исус Христос је посредник између Бога и стваране природе  

6. Црква је заједница људи и природе кроз Христа са Богом  

7. Православна иконог. Показује свет и човека у заједници са Богом.  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 Кроз приче и цртаже ученике припремати да схвате да је постојање израз заједнице 

односно да је личност заједница са другом личноишћу Наглашавати да биће са којим смо у 

заједници љубави, постаје извор нашег постојања као конкретне личности. 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

Циљ и задаци  

Циљ 

Развијање  свести  о  потреби  и  могућностима  личног  ангажовања  у  заштити животне  

средине,  усвајање  и  примена  принципа  одрживости,  етичности  и  права будућих 

генерација на очувану животну средину. 

Задаци: 

- упознавање појма и основних елемената животне средине; 

- уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини; 

- уочавање и описивање појава које угрожавају животну средину; 

- развијање одговорног односа према себи и према животној средини; 

- развијање навика за рационално коришћење природних богатстава; 

- развијање радозналости, креативности и истраживачких способности; 

- развијање основних елемената логичног и критичког мишљења. 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
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 ЖИВОТНА СРЕДИНА (Вода, ваздух, земљиште (услови живота), биљке и животиње; 

творевине људског рада) 

 ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ (Сезонске  промене  на  

биљкама  и  животињама  у  току  године  (цветање, листање, опадање лишћа, сеоба 

птица,...); односи исхране у животној средини - најближој околини (ко је коме храна);  

најчешће угрожене биљне и животињске врсте) 

 ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Загађивање воде и последице; загађивање 

ваздуха и последице; загађивање земљишта и последице; бука - штетне последице) 

 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА (Брига о биљкама и 

животињама у непосредној околини; најчешће  угрожене  биљне  и  животињске  

врсте  у  непосредној  околини  и њихова заштита; рационално  коришћење  

природних  богатстава  (раздвајање  отпада  за рециклажу); разградиве и неразградиве 

материје; правилан однос према себи (предност здраве хране за раст и развој, ризично 

понашање које може угрозити здравље)). 

 Садржаји програма Чувари природе реализује се у учионицама, парковима, гледањем 

ТВ емисија и ДВД филмова, на излетима и настави у природи, у природи која окружује 

школу. 

ИСХОДИ 

 Уочава и описује основне појмове и промене у животној средини 

 Уочава и описује појаве које угрожавају животну средину 

 Развијају одговорни однос према себи и животној средини 

 Развијају радозналост, креативност и истраживачке способности 

 Има развијено логичко и критичко мишљење. 

НИВОИ ПОСТИГНУЋА 

- Самостално уочава правилне ставове и идеје о очувању животне средине 

- Успешно уочава правилне ставове и идеје о очувању животне средине 

- Уз помоћ уочава правилне ставове и идеје о очувању животне средине 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 Допунска настава се реализује током целе школске године, један час недељно, за 

ученике који имају потешкоћа у савладавању садржаја, а по потреби се исти прилагођава 
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могућностима ученика, како би постигли свој максимум. Садржај допунске наставе прати 

садржај редовне наставе. 

 Часови допунске наставе се реализују из предмета српски језик и математика. На 

часовима се ради индивидуално са ученицима који спорије напредују и у часове допунске 

наставе се укључују ученици по потреби. Уколико за тим има потребе, ученик може 

похађати часове допунске наставе током целе школске године. 

ДРУГИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено или писмено правилно изражавати, да упознају,  

доживе и оспособе да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине. 

 

Задаци 

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

 Основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских 

стандарда српског књижевног језика;  

 Поступно и систематично упознавање граматике и  правописа српског језика;  

 Увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи; 

 уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање  

 и разумевање главних реченичних делова; 

 упознавање  са  фонетским  и  морфолошким  појмовима  према  захтевима програма; 

 савладавање нових програмских захтева из правописа; 

 овладавање техником читања и писања латиницом; 

 мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире; 

 уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма; 

 симултано усвајање књижевних и функционалних појмова; 

 овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање 

језичке културе; 

 систематско  и  доследно  реализовање  програмираних  и  њима  сличних вежбања у 

говору и писању. 

 

1. ЈЕЗИК 

 Граматика  

У  настави  језика  ученици  се  оспособљавају  за  правилну  усмену  и  писмену  
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комуникацију  стандардним  српским  језиком.  Основни  програмски  захтев  у  

настави  граматике  јесте  да  се  ученицима  језик представи и тумачи као систем. 

Обезбеђује се:  

 Потпуност – избором и распоредом наставних садржаја 

 Селективност – избором најосновнијих језичких законитости и информацијама 

о њима. 

 

 Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се 

организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога,  

ученике  врло  рано  треба  упућивати  на  служење  правописом  и  правописним 

речником. 

 Читање и писање латинице остварује се по следећем реду: 

- Прво се обрађују слова која су потпуно или приближно иста у ћирилици 

и латиници 

- Затим се обрађују слова која су потпуно различита у ћирилици и 

латиници 

- На крају се обрађују слова која су истог облика, а различито се 

изговарају у ћирилици и латиници 

 Ортоепија 

 Настава ортоепије обухвата следеће елементе говора: 

- Артикулацију гласова, јачину, висину и дужину 

- Акценат речи 

- Темпо, ритам 

- Реченичну интонацију и паузе 

  

 Ортоепске вежбе изводе се не само у оквиру наставе језика, него и у настави читања и 

језичке културе. Треба указивати на правилност у говору, логичност и јасност.  

 

ИСХОДИ 

 Знати врсте реченица по значењу 

 Знати врсте реченица по облику 

 Знати обележје реченице у говору (интонација и пауза) и тексту (велико почетно 

слово и знаци интерпункције) 

 Препознати главне делове реченице (субјекат и предикат) 

 Уочавати препознавати именице и глаголе 

 Разликовање основних глаголских времена (прошлост, садашњост, будућност) 

 Разликовање потврдних и одричних глаголских облика 

 Разлковање рода и броја именица 

 Усвојити појмове глас и слог, самогласници и сугласници, слоговно Р 

 Знати поделити речи на слогове у изговору 
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 Знати употребити велико слово у писању личних имена и презимена, надимака уз 

лично име, имена животиња, вишечланих географских имена и улица 

 Знати написати адресу 

 Примењивати основна правила при растављању речи на крају реда 

 Знати применити правило писања упитне речце ЛИ у упитним реченицама и речце НЕ 

уз глаголе у одличним реченицама 

 Корелација са наставом математике – писање скраћеница за мере 

 Правилно писати тачку, упитник, две тачке и зарез у набрајању 

 Усвајање латиничног писма, штампана и писана слова (читање и писање) 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 Лектира је разврстана по књижевним родовима – лирика, епика, драма, да би се кроз 

све програме могла пратити одговарајућа и разложна пропорција књижевних дела. 

Текстови из лирике представљају програмску окосницу и понуђене текстове треба 

прилагођавати конкретним наставним потребама. Наставнику је дата могућност 

допунског избора дела у складу са наставним потребама. 

 Читање текста  

 Читање наглас: тежи ка разумевању прочитаног. 

 Читање у себи: садржи низ сложених мисаоних радњи које ученик треба да 

савлада и представља посебан проблем тзв. Унутрашњи говор. Ово читање је 

незаобилазни услов за ваљано тумачење текста и као припрема за самостално 

читање и учење. 

 Изражајно казивање: напамет наученог текста је у функцији даљег 

усавршавања читања и говорне културе. 

 Тумачење текста 

 Спонтани, слободни разговор о појединостима у циљу провере разумевања 

прочитаног, односно, функцији активног учења и ваљаног читања наглас и у 

себи; 

 Мотивисањем, подстицањем и усмеравањем омогућити ученицима да уочавају, 

запажају, откривају, упоређују, објашњавају и образлажу; 

 Самостално саопштавање утисака о прочитаном тексту, заузимање властитог 

става, образлагање, одбрана; 

 Откривање и схватање поруке, препознавање одељка, уочавање 

карактеристичних језичких и стилских појмова; 

 Подстицање ученика на укључивање у библиотеку, формирање личне 

библиотеке, вођење дневника о прочитаним књигама. 

 Књижевни појмови: ученици ће их препознати и именовати уз обраду одговарајућег 

текста. 

ИСХОДИ 

 Уочавање врсте књижевних дела (лирика, драма, епика...) 
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 Увежбавање и усавршавање технка читања наглас и у себи с разумевањем прочитаног 

 Усклађивање интонације и темпа читања са природом текста (приповедање, опис, 

дијалог) 

 Занти читати наглас и у себи са ограниченим временом и унапред постављеним 

захтевима 

 Самостално саопштавање утисака о прочитаном тексту 

 Разумевање прочитаног текста 

 Уочавање хронологије и повезаности догађаја у приповедању 

 Запажање карактеристичних детаља у описивању лика и амбијента 

 Разумевање намере и осећања садржаних у тексту 

 Заузимање властитих ставова према поступцима ликова 

 Откривање и тумачење порука у тексту 

 Схватање важнијих целина у тексту и одређивање поднаслова 

 Уочавање и тумачење изражајне функције различитих значења речи у тексту 

 Препознавање и именовање појмова: песма, осећање, стих, строфа (лирика) 

 Познавање фабуле – редоследа догађаја, главни и споредни ликови, њихове особине и 

поступци (епика) 

 Поруке 

 Препознавање епске песме, бајке, басне 

 Препознавање појмова драмски јунак, драмска радња, драмски сукоб, дијалог; 

позорница, глумац (корелација са ликовном културом). 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 Препричавање  садржине  краћих  текстова,  филмова,  позоришних  представа, 

радијских  и  телевизијских  емисија  за  децу  -  слободно  детаљно  препричавање; 

детаљно препричавање по заједничком плану; препричавање садржаја у  целини и по 

деловима (слободно и по заједничком плану). 

 Причање  о  догађајима  и  доживљајима  -  индивидуално  и  по  заједничком плану;  

предметност  причања:  ближе  и  даље  окружење,  стварност  и  машта, непосредно  

доживљавање  и  сећање/раније  стечено  искуство;  причање  према  низу слика  

изложених  у  целини,  које  представљају  целовит,  занимљив  и  динамичан догађај. 

 Описивање  предмета  са  којим  се  ученик  први  пут  среће;  властити  избор 

предмета  за  описивање  -  слободно  или  по  раније  утврђеном  плану.  Описивање 

биљака  и  животиња  на  основу  непосредног  посматрања  -  особине  које  се 

најуочљивије  намећу  у  тренутку  посматрања.  Усвајање  основних  елемената 

приступа описивању - стварање заједничког и индивидуалног плана описа. 

 Усмена и писмена вежбања је допуна основних облика језичког изражавања и 

реализује се у склопу препричавања, причања и описивања, као читања и тумачења 

текста, граматике и правописа: 

1. Ортоепске  вежбе:  правилан  изговор  речи,  исказа,  краћих  реченица  и 

пословица. 

2. Ортографске вежбе: преписивање реченица и краћих одломака текстова ради 

усавршавања технике и брзине писања; увежбавање читког и уредног рукописа. 
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3. Аутодиктат  и  контролни  диктат:  провера  тачности  запамћивања  и усвојености 

правописних правила. 

4. Лексичке  и  семантичке  вежбе:  основно  и  пренесено/фигуративно  значење 

речи; грађење речи - формирање породица речи; синоними и хомоними; 

некњижевне речи и њихова замена језичким стандардом и др. 

5. Синтаксичке  вежбе:  самостално  и  подстицајно  састављање  реченица, 

проширивање  задатих  реченица,  прилагођавање  реда  речи  комуникативним 

потребама у контексту. Загонетање и одгонетање, решавање и састављање ребуса 

и укрштених речи. Казивање напамет научених текстова (лирских, епских и 

драмских). Сценско приказивање драмског/драматизованог текста. Служење 

речником и енциклопедијом за децу и писање сопственог речника. Слушање  и  

вредновање/критичко  процењивање  говора/разговора  у  емисијама за децу на 

радију и телевизији. Неговање културе слушања саговорника; писање разгледнице 

и краћег писма. Израда домаћих писмених задатака (до осам) и њихова анализа на 

часу. 

 

Нивои постигнућа: 

 Напредни ниво: На основу оног што је видео, доживео, чуо, прочитао ученик усмено 

описује, препричава и пише састав; открива и схвата поруке, препознаје одељке, 

уочава карактеристике језичких и стилских појмова; примењује правописна правила у 

писању ћириличног и латиничног писма; препознаје и разликује именице, глаголе, 

главне делове реченице. 

 Средњи ниво: На основу оног што је видео, доживео, чуо, прочитао ученик усмено 

описује, препричава и пише краћи састав; саопштава утосак о прочитаном тексту, 

препознаје одељке и одређује ликове; препознаје правописна правила у писању 

ћириличног и латиничног писма; разликује именице, глаголе, главне делове реченице. 

 Основни ниво: На основу оног што је видео, доживео, чуо, прочитао ученик 

препричава и пише реченце; разуме прочитано и одређује главне ликове; разликује 

правописна правила у писању ћириличног и латиничног писма; именује именице и 

глаголе. 

 

СВЕТ ОКО НАС 

Циљеви и задаци: 

 Формирање елементарних појмова из природних и друштвених наука;  

 одстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, 

процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно - развојним 

способностима;  

 одстицање уочавања узрочнопоследичних веза, појава и процеса на основу 

различитих параметара;  
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 Слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање 

једноставних проблем-ситуација;  

 Развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за 

његово очување. 

 

Наставне теме: 

I   ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 

1. Жива природа 

 Заједничке особине живих бића 

 Разлике међу живим бићима у зависности од средине у којој живе  

 Разноврсност биљака у мојој околини 

 Значај биљака и животиња за човека 

 Човек као део живе природе и његова улога у очувању природне равнотеже 

ИСХОДИ 

 Знати да сва бића опстају зато што остављају потомство 

 Груписати бића на основу њихове различитости и сличности 

 Увиђати везу између облика бића, њиховог начина живота и станишта 

 Одговорност према бићима 

 Самостално исказивање идеја 

 Уважавање различитости 

2. Нежива природа 

 Вода 

 Ваздух 

 Земљиште 

 Сунце 

 Најефикасније методе учења су стварање ситуације у којој ће доћо до различитих 

активности ученика: 

 Решавање проблем-ситуације 

 Интерактивне методе 

 Игра 

ИСХОДИ 

 Уочавање разлике између живе и неживе природе 
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 Уочавање и описивање појмова, промена и процеса у природи 

 Предлагање и организовање активности 

 Знати својства воде, ваздуха и земљишта и њихов значај за живи свет 

 Знати основне карактеристике гасова, течности и чврстих тела, користити научни 

речник премерен узрасту 

II   ГДЕ ЖИВИ ЧОВЕК  

 Насеља (појам и врсте насеља некад и сад) 

 Рељеф и површинске воде у месту и околини  

 Живимо у насељу (групе људи, улоге појединаца и група) 

 Правила понашања у групи (права и одговорности припадника групе, обичаји,  

традиција и празници некад и сад) 

 Сналажење у насељу (улица, број, карактеристични објекти...) 

 Саобраћај  у  насељу  (врсте  саобраћаја  и  комуникације,  саобраћајна  средства,  

ред и безбедност и култура понашања у саобраћају...) 

 

ИСХОДИ 

 Познавати правила понашања у саобраћају и придржавати их се 

 Познавати основна комуникациона средства 

 

III  ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ  

 Човек ствара (услови за живот и рад, потребе људи, производи људског рада) 

 Материјали 

 Основна  својства  материјала  (тврдоћа,  еластичност,  пластичност...)  и  њихов 

значај за људску делатност 

 Понашање материјала под механичким и топлотним утицајима 

 Електрична  проводљивост  материјала  (провера  помоћу  струјног  кола  са батеријом 

и малом сијалицом) 

 Комбиновање материјала и прављење нових целина  

ИСХОДИ 

 Препознавати и меновати различите материјале 

 Груписати материјале на основу њихових својстава 

 Употреба материјала  

 Промена материјала (повратна – неповратна) 

 Испитивати и описивати својства материјала 
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IV   КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

 Дан, 

 Временске одреднице 

 Делови године 

 Сналажење на ленти времена  

 Кретање у простору и времену (промена положаја у току времена)  

 Брзина кретања организама у зависности од облика тела и средине у којој живе 

 Мерење времена (појам сата и коришћење часовника)  

 

ИСХОДИ 

 

 Умети измерити време 

 Знати појмове везане за оријентацију у простору и времену 

 Препознати различите облике кретања 

 Уочавати када и како тела падају, клизају се и котрљају 

 Уочавање узрочно последичних веза 

 Слободно исказивање својих предвиђања 

НИВОИ ПОСТИГНУЋА 

1. НИВО А: Развијена еколошка свест. Уочава узрочно-последичне везе. Исказује своја 

предвиђања и мишљења. 

2. НИВО Б: Распоређује биљни и животињски свет у одговарајућа станишта. Зна 

употребу материјала. 

3. НИВО Ц: Разликује животна станишта. Оријентише се у простору ивремену. Гледа на 

сат. Разликује својства материјала. 

4. НИВО Д: Распоређује чланове живе и неживе природе. Распоређује материјале по 

групама. 

5. НИВО Е: Разликује живу од неживе природе. Разликује делове дана. Разликује 

облике кретања. Разликује материјале. 

При остваривању активности и задатака предмета Света око нас ученицима треба 

препустити избор различитих активности и задатака ради постизања жељених циљева. 

Важно је ученике оспособити за практичну примену усвојених знања. 

Значајне АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА: 

 Посматрање 

 Описивање 

 Процењивање 

 Груписање 

 Праћење 

 Бележење 
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 Практиковање 

 Експериментисање 

 Истраживање 

 Сакупљање 

 Играње 

 Мини пројекат 

 За потребе предмета Свет око нас посебно су погодне: организоване шетње, излети, 

настава у природи, екскурзије. 

МАТЕМАТИКА 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- савладају сабирање и одузимање до 100; 

-  схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе  термине и знак 

множења; 

- упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 

-  упознају  (на  примерима)  комутативност  и  асоцијативност  рачунских операција (без 

употребе ових назива); 

-  уочавају  својства  нуле  као  сабирка,  чиниоца  и  дељеника,  а  јединице  као чиниоца и 

делиоца; 

-  савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до 

аутоматизма); 

-  савладају  множење  и  дељење  у  оквиру  100,  упознају  функцију  заграде  и редослед 

извођења рачунских операција; 

-  умеју  да  прочитају  и  запишу  помоћу  слова  збир,  разлику,  производ  и количник, као и 

да знају да одреде вредност израза са две операције; 

-  упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у 

најједноставнијим примерима сабирања и одузимања;  

- умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с 

једном операцијом (на основу веза између компонената операције); 

- схвате појам половине; 

-  уочавају  и  стичу  одређену  спретност  у  цртању  праве  и  дужи  као  и  разних кривих и 

изломљених линија; 

- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 

-  упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, 

месец). 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ: 

I   ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 
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 Сабирање 

 Одузимање 

 Множење 

 Дељење 

 

 Најефикаснија метода учења је стварање ситуација у којим ће доћи до различитих 

активности ученика: 

 Индукција и дедукција 

 Анализа и синтеза 

 Конкретизација 

 Партиципативне методе 

 Решавање проблем ситуација 

 Игра  

ИСХОДИ 

 Приказивање борјева на пројевној прави 

 Сабирање и одузимање бројева до 100 

 Множење и дељење до 100, без остатка 

 Познавање основних рачунских операција 

 Решавање једноставних проблем ситуација 

 Решавање једноставних комбинаторних проблема 

 Решавање текстуалних задатака 

 Самостално коришћење уџбеника 

НИВОИ ПОСТИГНУЋА 

1. НИВО А: Израчунава изразе са четири рачунске операције 

2. НИВО Б: Уме да на основу сложнијег текста поставља и решава изразе са две 

операције различитог приоритета. 

3. НИВО Ц: Уме да израчуна изразе са две рачунске операције различитог приоритета. 

4. НИВО Д: Уме да израчуна изразе са две рачунске операције истог приоритета. 

5. НИВО Е: Ученик уме да рачуна без прелаза у оквиру прве стотине.   

II   ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА И ФИГУРЕ 

 Коцка 

 Квадар 

 Лопта 

 Ваљак 

 Правоугаоник 
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 Квадрат 

 Линија 

 Права 

 Полуправа 

 Дуж 

ИСХОДИ 

 Разликовати и именовати геометријске фигуре и њихове елементе 

 Умети да се служи прибором за цртање 

 Цртати геометријске фигуре 

 Самостално коришћење уџбеник 

НИВОИ ПОСТИГНУЋА 

1. НИВО А: Самостално решава задатке. 

2. НИВО Б: Уме да се служи прибором за цртање. 

3. НИВО Ц: Скицира геометријске фигуре. 

4. НИВО Д: Зна елементе геометријских фигура.  

5. НИВО Е: Препознаје геометријске фигуре.  

  III  МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 Јединице мере за дужину 

 Дан, седмица, месец, година 

 Минут, час 

ИСХОДИ 

 Знати измерити време и дужину 

 Знати јединице за дужину и време и њихову примену 

 Рачунати дужину изломљене линије 

НИВОИ ПОСТИГНУЋА 

1. НИВО А: Уме да претвара и упоређује мерне јединице за дужину и време у сложеним 

ситуацијама. 

2. НИВО Б: Уме да претвара и упоређује мерне јединице за дужину и време. 

3. НИВО Ц: Уме да упоређује мерне јединице за дужину и време  

4. НИВО Д: Препознаје однос међу основним мерним јединицама за дужину и време. 

5. НИВО Е: Препознаје основне јединице за време и дужину. 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

САДРЖАЈ: 

I   ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ 

 Ходање са правилним радом руку 

 Промена правца 

 Брзо трчање 

 Трчање са променом правца 

ИСХОДИ: 

 Правилно држање тела 

 Изводити покрете у задатом смеру и путањи 

 Унапређење моторичких способности 

 Повезивање природних облика кретања 

 Самостално примењује физичку активност  

 препознавање основних начела безбедности у сали 

 

II    СКАКАЊЕ И ПРЕСКАКАЊЕ 

 Прескакање  вијача  и  палица   

 Вежбе (скакања и прескакања) упором рукама;  

 Скок удаљ и увис 

ИСХОДИ 

 Усклађује своје кретање са кретањем реквизита 

 Препознаје основна начела безбедности у сали 

 Самостално примењује физичку активност 

 Правилно држање тела 

 

III   БАЦАЊА И ХВАТАЊА 

 Бацање лоптице из места 

 Вођење  лопте   

 Додавање лоптом  

 Гађање лоптом  

ИСХОДИ 

 Усклађује своје кретање са кретањем реквизита 

 Примењује различите облике кретања у играма и полигонима 

 Препознаје основна начела безбедности у сали 

 Самостално примењује физичку активност 

 Опходи се са пажњом према вршњацима 

 Позитивно вреднује успешне потезе 

 Поштује правила понашања 

 Препознаје неспортско понашање 
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 Препознаје и прихвата себе и своје способности 

 

IV   ВИШЕЊЕ И ПЕЊАЊЕ 

 Пењање:  уз  лестве  

 Помицање лево и десно на дохватном вратилу 

ИСХОДИ 

 Препознаје основна начела безбедности у сали 

 Самостално примењује физичку активност 

 Опходи се са пажњом према вршњацима 

 Позитивно вреднује успешне потезе 

 Поштује правила понашања 

 Препознаје неспортско понашање 

 Препознаје и прихвата себе и своје способности 

 

V   ВЕЖБЕ НА ТЛУ  

 Упор чучећи 

 Колут преко лопте 

 Колут назад 

 Мала вага 

ИСХОДИ 

 Усклађује своје кретање са кретањем реквизита 

 Препознаје основне вежбе обликовања 

 Препознаје знаке умора 

 Препознаје термине 

 Прихвата оне који се од њега разликују 

 Опходи се са пажњом према вршњацима 

 

VI    РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

 Вежбе са вијачама 

 Поскоци са вијачама 

 

Минимални образовни захтеви 

 Трчање на 30 метара, са поласком из усправног става: првих 20 метара трчи се по 

линијама и преко препрека, а иза циља лагано зауставља, без топота стопалима. 

 Залетом и са једноножним одскоком наскок на  повишену површину, одскок, хитрим 

савијањем ногу, обухватањем колена и хитрим опружањем (згрчени положај), меко 

доскочити на струњачу или песак.  

 Скокови у дубину са сандука, козлића и греде: из усправног  става,  става  спетног  и  

узручења  спуштањем  у  мали  почучањ,  заручење, замахом  руку  напред  и  горе,  

скок  у  дубину  пруженим  телом,  меки  доскок, предручење или узручење. 
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 Бацање  лоптице  у  циљ  после  неколико  корака.  Обавезна  вежба  на  греди  и вежба  

на  тлу.  Обавезни  састав  са  вијачом.  Вођење  лопте  левом  и  десном  руком  у 

ходању. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- певају песме по слуху; 

- слушају вредна дела уметничке и народне музике; 

- свирају на дечјим музичким инструментима; 

- изводе дечје, народне и уметничке музичке игре. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

1. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

а) Певање: 

-  Певање  песама  (учење  по  слуху)  различитог  садржаја  и  расположења, традиционалне  

и  уметничке  музике  које  су  примерене  гласовним  могућностима  и узрасту  ученика.  

Пожељно  је  повезивање  садржаја  песама  са  садржајима  осталих наставних предмета 

уколико је могуће (ученици и школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, 

природа и околина, животиње...); 

- Певање и извођење музичких игара (игре уз покрет, дидактичке игре). 

- Певање  једноставних  модела  и  наменских  песама  као  звучне  припреме  за поставку 

музичке писмености. 

б) Свирање: 

-  Свирање  пратње  за  бројалице,  песме,  игре  на  различитим  изворима  звука (тело, 

предмети, ритмички дечји инструменти). 

На  основу  искуства  у  извођењу  музике,  препознати:  темпо  (брзо  -  споро), динамичке  

разлике  (гласно  -  тихо,  постепено  појачавање  и  утишавање),  различита расположења  

(весело,  шаљиво,  тужно,  нежно,  одлучно...)  на  основу  изражајних елемената  (динамика,  

темпо,  ритам,  мелодија),  познату  песму  на  основу карактеристичног одломка мелодије. 

ИСХОДИ 

 развијати интересовање и креативност ученика 

 разумети могућност музичког изражавања 

 певати једноставне песме 

 разликовати звукове 

 упознати музички речник 

 креирати једноставну пратњу 

 стварати ритмичке покрете 

2. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
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-  Слушање  вокално-инструменталних  композиција  за  децу  и  кратких инструменталних 

композиција различитог садржаја и расположења, као и музичких прича. 

- Слушање народних песама и игара. 

У  слушаним  примерима  препознати:  различите  тонске  боје  (гласове  и инструменте),  

различита  темпа,  динамичке  разлике,  различита  расположења  на основу  изражајних  

елемената,  као  и  композицију  коју  су  слушали,  а  на  основу карактеристичног  одломка  

оспособљавати  ученике  да  наведу  примере  присуства музике у свакодневном животу. 

ИСХОДИ 

 Разликовати звукове музичких инструмената 

 Подстицање меморије 

 Стицање навике слушања музике 

 Упознавање музичких дела (уметничка и народна) 

 

3. СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ  

-  Опонашање  звукова  из  непосредне  околине,  спонтаном  или  договореном 

импровизацијом (звуци у кући, звуци града, звуци у природи...). 

-  Ритмичким  и  звучним  ефектима  креирати  једноставне  пратње  за  бројалице, песме,  

приче,  стихове,  музичке  игре,  користећи  при  том  различите  изворе  звука (глас, тело, 

дечји ритмички инструменти). 

- Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици. 

-  Смишљање малих ритмичких целина помоћу различитих извора звука (говор, изговарање 

групе гласова, различитим предметима, дечји инструменти). 

- Импровизовање ритмичког дијалога на различитим изворима звука. 

ИСХОДИ 

 Изражајно певање научених песама 

 Опонашање  звукова  (звуци у кући, звуци града, звуци у природи...). 

 Стварање малих ритмичких целина уз коришћење различитих извора звука: глас, тело, 

ритмички музички инструменти 

 

 Настава музичке културе у основној школи, својим садржајима и активностима 

значајно  доприноси  целокупном  развоју  ученика.  Код  ученика  се  развија  љубав према 

музичкој уметности и смисао за лепо и узвишено, потпомаже његов свестрани развој, 

оплемењује га и улепшава му живот. 

 Током  наставе,  у  виду  осмишљених  активности,  омогућује  се  развијање 

способности  изражавања  звучним  средствима  (гласом  или  инструментом), упознавање  

вредних  дела  музичке  уметности  и  стицање  потребе  за  самосталним упознавањем 

музичких дела из области народног и уметничког стваралаштва. 

 Савладавањем  музичке  писмености  и  развијањем  укуса,  оспособљавамо ученике 

да активно учествују у музичком животу своје околине. 

 Настава  музичке  културе  остварује  се  међусобним  прожимањем  следећих 

музичких активности: 

 певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура, 

музичког писма и интонације; 
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 слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе; 

 активности у музичком стваралаштву. 

 

Задаци наставе музичке културе у основној школи јесу: 

 поступност  у  усвајању  народних  и  уметничких  композиција  различитих  

садржаја; 

 развијање  извођачких  вештина  ученика  и  њихов  стваралачки  приступ  

певању/свирању; 

 развијање интелектуалних и моторичких способности ученика; 

 развијање  и  подстицање  стваралачких  могућности  музичког  изражавања  

ученика; 

 упознавање  основне  музичке  писмености  и  изражајних  средстава  музичке  

уметности. 

НИВОИ ПОСТИГНУЋА 

Напредни ниво: Примењује музички речник; познаје музичка дела и музичке инструменте; 

импровизује ритмичке дијалоге на различитим изворима звука; 

Средњи ниво: Разуме музички речник; познаје музичка дела и музичке инструменте; ствара 

једноставне ритмичке целине; 

Основни ниво: Препознаје музички речник; уз помоћ наставника препознаје музичка дела и 

музичке инструменте; ствара мале ритмичке целине; 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и 

стваралачке имагинације; 

 опажају, сећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације; 

 стекну  искуства  о:  оплемењивању  животног  и  радног  простора,  контрасту облика,  

карактеру  облика,  коришћењу  материјала  за  рад,  визуелним  знаковима, 

опажањима  облика  у  кретању,  компоновању,  рекомпоновању,  дејству  светлости  

на карактер облика;  

 развију навику лепог писања;  

 развију осетљивост за лепо писање (ћириличка и латиничка палеографија). 

  

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

________________________________________________________________________________ 

 

 46 

 

1. КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ 

 Кретање више облика у простору, 

 Кретање једног облика у простору. 

ИСХОДИ 

 Спознати различите облике кретања у простору 

 Развијати стваралачке имагинације 

 Развијати перцепцију, креативност 

 Развијати упорност при раду 

 Развијати сараднички однос 

 Оспособљавање ученика за опажање кретања облика у протору и њихове равнотеже 

 Знати самостално обликовати елементе ликовног рада 

 Откривати шта све може настати лепљењем, спајањем, везивањем различитих 

материјала 

 Развијати уредност 

 

 

2. ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА КАРАКТЕР ОБЛИКА (СВЕТЛОСТ) 

 Природна и вештачка светлост, силуета,  

 сенка (сопствена и бачена),  

 фигура и позадина, светло и сенка у фигури. 

ИСХОДИ 

 уочавање природне и вештачке светлости 

 стицање искуства о дејству светлости на карактер облика 

 уочавање и упознавање појаве светлости сенке која их прати 

 оспособљавање ученика за коришћење нових начина изражавања 

 упознавање ученика са могућностима импровизације позоришта сенки 

 

 

3. АМБИЈЕНТ - СЦЕНСКИ ПРОСТОР 

 Израда маски, костима и сцене. 

 

ИСХОДИ 

 Уочавање карактеристика разних облика амбијената 

 Саопштавање сопственог утиска 

 Примена стечених искустава у формирању амбијената и сценског израза 

 Пружање основних информација о пореклу и улози маске у животу човека некад и сад 

 Знати израдити маске и костиме 

 Развијање интересовања ученика за позориште 

 

4. КОНТРАСТ (КАО МОТИВАЦИЈА ЗА ОПАЖАЊЕ ОБЛИКА)  

 Природни  и  вештачки  облици,   



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

________________________________________________________________________________ 

 

 47 

 слагање  -  разлагање,  разлагање  -  слагање,  

 једнобојан  -  вишебојан,   

 обрађен  -  необрађен,   

 прав  -  крив,  једноставан  -  сложен,  

 испупчен - удубљен. 

 

ИСХОДИ 

 уочавање контраста 

 стицање искуства у контрасту облика, карактеру облика, коришћењу материјала за рад 

 знати и схватити разлике у значењу појмова природни и вештачки 

 знати опажати контраст сложен – разложен на предметима 

 формирати представу о појму једнобојан – вишебојан 

 формирати представу о појму обрађен – необрађен 

 опажати контраст прав – крив, једноставан – сложен 

 разликовати појмове испуњено и удубљено 

 схватати однос светлости и сенке 

 

5. РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И СИМБОЛА 

 Печат, грб, симболи, словни и нотни знаци. 

ИСХОДИ 

 Стицање искуства о визуелним знаковима 

 Препознавање и именовање знакова и симбола 

 Усвајање појмова печат, грб, симбол 

 Знати употребу знакова и симбола у визуелној комуникацији 

 Развијање смисла за самостално обликовање елемената 

 Развијати упорност при раду 

 Развијати стваралачки однос 

 Развијати уредност 

 

6. ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 

 Једнобојна површинска композиција употребних предмета 

 Једнобојна тродимензионална композиција употребних предмета 

 

ИСХОДИ 

 Уочавање значаја промене облика предмета кроз практичну активност 

 Креативно стварање употребне функције предмета 

 Развијање креативности у визуелним представама које настају на основу вербалног 

описа, текста или фотографије 

 Знати користити обичне, свакодневне вредности у стваралаштву 

 Развијати упорност при раду 

 Развијати стваралачки однос 

 Развијати уредност 
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7. ЗАМИШЉАЊА 

 Вербални опис, текст, фотографија... 

ИСХОДИ 

 Изразити ликовни доживљај непосредног окружења 

 Знати користити обичне, свкодневне вредности у стваралаштву 

 Развијати креативност у визуелним представама 

 Уводити ученике у свет маште путем фотографије, текста 

 

8. ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ 

СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕ) 

 Композиција материјала истог порекла 

 Композиција материјала различитог порекла 

ИСХОДИ 

 Спајати материјале истог порекла 

 Знати спојити материјале на различите начине 

 Стицати искуство у раду са различитим материјалима 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 Посматрањем, опажањем и уочавањем непоновњивости природе произаћи ће потрба 

за очувањем природе и симболичан израз карактеристичних елемената који ће 

означити природу ученика;  

 Захтев прилагодити узрасту ученика(могућностима) чиме ће бити задовољен 

елементаран захтев за предвиђено време, до два часа, да ученик заврши свој рад; 

 Водити разговор са ученицима како би сваки ученик, пре почетка рада, дошао до своје 

идеје, а на основу садржаја које се нуди;  

 Ученик ће стварати сопствене идеје; испољиће своју креативност редвидети око60% 

обраде новог градива и 40% вежбања.  

 Утврдити идентификацију садржаја, ниво захтева за ученике;  

 У процесу мотивисања водити разговор о предвиђеним садржајима чиме ће се 

остварити услови(ослањајући се на знање ученика стечена у другим областима) да 

сваки ученик пронађе своју тему за рад;  

 Ученик треба да истражује, да се труди да реши проблем, а тиме буде креативан. 

 

НИВОИ ПОСТИГНУЋА: 

 

Напредни ниво: Остварује у потпуности ликовни задатак. 

Средњи ниво: Препознаје и разликује неке ликовне технике. 

Основни ниво: Уз помоћ преобликује материјале, именује боје, користи материјал. 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
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Циљ 

Циљ овог предмета је увођење ученика у традицијску културу кроз одговарајућу наставу која 

је окренута према локалној народној традицији са циљем упознавања ученика са 

материјалном и духовном културом да би сачували свој народни идентитет у 

мултикултуралном друштвеном окружењу. Остваривати директно увођење ученика у 

ктивности 

ревитализације традиције, кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традиције  

око културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу. 

 

Задаци 

Усвајање елементарних знања о:  

1. разлици између фолклорног и актуелног окружења кроз бајке, легенде, приче, игре, 

загонетке, успаванке,  

разбрајалице, упознавање са дечјим фолклором ( игре, загонетке, плес...)  

2. годишњем циклусу кроз: познавање градског и сеоског живота, основних сеоских радова,  

обичајно-обредних радњи, општих празника. 

 

Наставни садржаји 

 Биљке 

 Кућа 

 

Начин остваривања програма 

 

 Истраживањем и сакупљањем обавештења  

 Кроз опис дечијих фолклорних игара, штанпану збирку текстова обогаћује се сазнање 

ученика.  

 Кроз израду предмета према моделу међу материјалним споменицима традицијске 

културе, развија се моторичка вештина.  

 Кроз комбинацију плесова, легенди, предање, фолклорних прича остварити наставне 

садржаје.  

 Кроз посету пекари и кући уочити разлику између некеда и сад.  

 Сакупљати биљке и правити ђурђевданске и ивањске венчиће 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

Циљ: 

 Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне 

средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину.  

Задаци: 

 Знати појам животне средине и њене елементе, препознавање и описивање 

најуочљивијих појава и промена у животној средини;  
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 Стицање знања о појавама које угрожавају животну средину;  

 Формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној средини.  

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

 Животна средина  

 вода, ваздух,земљиште 

 творевине људског рада 

 Природне појаве и промене у животној средини 

 Загађење животне средине  

 Заштита животне средине и заштита здравља 

 

Начин остваривања програма: 

 

 Сврха изборног предмета Чувари природе је упознавање и разумевање појма животне 

средине, интердисциплинарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и 

унапређењем садашње и будуће генерације.  

 Активности су креативне, истраживачког типа и развијају радозналост са елементима 

критичког и логичког мишљења. Наставник има слободу да реализацију наставних садржаја 

е везује за 

часовни систем па час може да буде у функцији програмских садржаја 

ИСХОДИ 

 Знати да разликују материјале који се разлажу 

 Износити предлоге за смањење загађености 

 Именовати сезонске промене и начине прилагођавања живих бића 

 Уочавати везе између живих бића у оквиру заједнице 

 Знати ко одржава еколошку равнотежу 

 Познавање ознака на амбалажи 

 Познавање загађивача 

 Утицати на еколошку свест 

 Ученици практичним радовима показују бригу за живи свет 

 Зна шта је правилна исхрана и значај физичке активности 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ: 

 Сазнање о себи и другима– Грађанско васпитање има за циљ подстицање развоја 

личности и социјалног сазнања код ученика; као и да пружи могућност ученицима да 

постану активни учесници у процесу образовања и васпитања; и да изграде сазнања, умења,  

способности, вредности непосредне за формирање аутономне, креативне, одговорне 

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

 

Задаци: 
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 Подстицање групног рада, договарања и сарадња са вршњацима и одраслима; стицање 

самосвести, самопоштовања и уважавања других;  

 Оспособљавање ученика да препознају и разликују сопствена осећања и потребе и 

њихову могућност повезаности, да штите и остварују своје потребе на начин који не 

угрожава друге;  

 Развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, 

вештина ненасилне комуникације  

 Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању 

сукоба и вршњачком посредовању;  

 Развијање креативног изражавања  

 Оспособљавање креативног изражавања  

 Оспособљавање да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно 

учествују у њиховом остваривању;  

 Развијање и неговање основних људских вредности  

 Оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено 

место у њему и да активно доприносе развоју школе по мери детета. 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ: 

1. Подстицање групног рада, договарање и сарадња са вршњацима и одраслима 

2. Подстицање развоја самосвести, самопоштовања и уважавање других  

3. Оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и 

њихову међусобну повезаност и да штите и остварују своје потребе на начин који не 

угрожава друге  

4. Развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, 

вештина ненасилне комуникације  

5. Оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено 

место у њему, и да активно доприносе развоју школе по мери детета  

6. Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да 

активно учествују у њиховом остваривању  

7. Развијање и неговање основних људских вредности  

8. Евалуација 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

 Уобличавање и поимање личних аутентичних доживљаја ученика кроз размену у 

групи, а не преношење готових знања, туђих увида.  

 Кроз игру остварују и истражују разноврсна дивергентна решења за проблеме са 

којима се суочавају;  

 Чиниоци који су од суштинског значаја за квалитетну и развојно подстицајну размену:  

- Јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих треба да се 

придржавају учесници 

- Распоред седења (по могућству у круг) који омогућује свим учесницима 

размене да виде једни друге;  
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- Активности тако конципирати да подстичу и одрже интересовања и сазнајну 

мотивацију ученика  

- Оптималан број ученика је од 10 до15.  

- Настава се изводи по редоследу наставних јединица. 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВИ КАТИХИЗИС 

 

Циљ: 

 Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у другом разреду основне школе 

јесте прихватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у 

заједници слободе са другом личношћу. 

 

Задаци: 

Ученик треба да:  

 Уочи да Литургија није обичан догађај  

 Уочи да се на Литургији појављује Бог као заједница личности: Оца,Сина-Христа и 

Светог Духа;  

 Упозна структуру Литургије 

 Разликује радње на Литургији  

 Уочи да је Исус Христос, иако физички доступан, присутан на Литургији као плод 

наше љубави према њему. 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. Бог је заједница личности Оца Сина и Светог Духа 

2. Литургија као икона будућег века, Царства божијег 

3. Литургија–  откривање Бога  

4. Структура Литургије– цркве 

5. Литургија је у присуство Христово и ишчекивање доласка Христовог 

6. Православна иконографија показује свет и човека у будућем веку. 

 

Начин остваривања програма: 

Конкретно у другом разреду треба наглашавати:  

 Да је Бог заједница конкретних личности:Оца,Сина и Св.Духа;  

 Да Бог није идеја и апстрактан појам; већ жива личност која је постала човек и зато се 

среће преко човека у Литургији;  

 Да богољубље истовремено значи и човекољубље  

 У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како 

господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати ученике са 

историјом настанка празника и садржином догађаја који се слави. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
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Циљ и задаци 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског  

књижевног  језика  на  којем  ће  се  усмено  и  писмено  правилно  изражавати,  да  упознају,  

доживе  и  оспособе  се  да  тумаче  одабрана  књижевна  дела,  позоришна,  филмска  и  

друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

 

Задаци наставе српског језика: 

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

-  основно описмењавање најмлаёих 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 воёења дневника о прочитаним књигама; 

-  поступно  и  систематично  оспособљавање  ученика  за  доживљавање  и  вредновање  

сценских остварења (позориште, филм); 

-  усвајање  основних  теоријских  и  функционалних  појмова  из  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  

унапреёује; 

-  навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и  
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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 меёу  

људима. 

 

ИСХОДИ 

 Користи рецептивне језичке вештине (слушање, читање) у комуникационим 

ситуацијама у вези са непосредним окружењем и личним потребама. 

 Користи вештине језичке продукције (говор, писање) у комуникативним ситуацијама 

у вези са непосредним окружењем и личним потребама 

 Активно учествује у интеракцији са саговорницима из непосредног окружења 

 Уме да пренесе садржај кратке поруке/текста 

 Препознаје основне елементе језичког система 

 Чита и разуме текстове из националне и опште књижевности примерене узрасту 

 Разуме њихове основне поруке и почиње да развија сопствени читалачки укус 

 Прати и користи медијске текстове који одговарају његовом узрасту. 

 

Начини остваривања програма 

 За усавршавање читања и писања користе се систематика вежбања:  

 гласно читање протумаченог текста из читанке или шире лектире, уз аналитичку и 

критичку процену таквог читања:  

 тихо читање текста и непосредно пре разговора о њему;   

 читање по улогама.  

 Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се 

организују често различитим облицима писмених вежби. 

 Језичку културу реализовати кроз основне облике усменог и писменог изражавања, 

препричавања и причања. 

 

 Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави матерњег језика 

не постигну задовољавајуће резултате у неким од програмско-тематских подручја. 

Организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче тешкоће у усвајању 

програмских садржаја. Чим савлада одређени проблем, ученик престаје са допунским радом 

ван разредне наставе. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ: 

 Да подстакне развијање свести о сопственом напредовању  ради јачања мотивације за 

учење језика.  
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 Олакша разумевање различитих култура и традиција.  

 Подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 

 

Задаци: 

 Разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено изражавање, интеракција, 

писмено изражавање, функционално знање о језику. 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. Школски простор, активности излети. 

2. Ја и моји другови  

3. Породица и блиско окружење.  

4. Празници  

5. Мој дом  

6. Исхрана  

7. Одећа  

8. Окружење  

9. Годишња доба,месеци, дани, делови дана, основни појмови о земљи чији се језик учи. 

 

Начин остваривања програма 

 Уобличавање и поимање личних аутентичних доживљаја ученика кроз  говор у групи 

и наставником,  

 именовање предмета и ситуација и личности из непосредног и даљег окружења 

ученика.  

 Вежбање писања и читања као и говора на релацији наставник– ученик и ученик– 

ученик.  

 Активности и договор о правилима којих треба да се придржавају учесници 

 

 Распоред седења (по могућству у круг) који омогућује свим учесницима размене да 

виде једни друге. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Циљ 

 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 самообразовања; као и допринесе развијању 

менталних способности, свестраном развитку личности ученика. 

 

Задатак 

 Да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и 

примене математике у различитим подручјима човекове делатности, развија 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

________________________________________________________________________________ 

 

 56 

ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и 

критичког мишљења.  

 Да изграђује позитивне особине ученикове личности: упорност, систематичност, 

тачност и смисао за самосталан рад. 

 

Наставни садржаји 

 Бројеви до1000.  

 Мерење и мере.  

 Геометријске фигуре и њихови међусобни односи 

 

Начин остваривања садржаја 

 Програм математике предвиђа да ученици поступно упознају: 

 употребу речи скуп и елеменат и симболе за скуп и припадност.  

 Бројеве природног низа и број нула;  

 Издвајањем различитих колекција објеката врши се пребројавање и записивање 

бројева цифрама чиме се учи"аритметичка азбука" и истиче независност броја; 

Узастопно бројање наводи их на откривање законитости формирања низа бројева; 

 После обраде операција сабирања и одузимања уводе се операције множења и дељења 

Ученици прво упознају својства операције, а затим објашњавање начина рачунања; 

операције се врше усмено.  

 Ученици најпре упознају облике геометријских тела. Затим најпростије геометријске 

фигуре: линије, тачку, дуж, па тек онда правоугаоник, квадрат, угао троугао, круг, 

права, раван, квадар,коцка. 

 Претварање јединица мере у мање и веће. 

 Благовремено увођење метарског система мера. 

 Оспособљавање за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама. 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Циљеви и задаци: 

 Формирање елементарних појмова из природних и друштвених наука;  

 Подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, 

процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним 

способностима;  

 Подстицање уочавања узрочнопоследичних веза, појава и процеса на основу 

различитих параметара;  

 Слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање 

једноставних проблем-ситуација;  

 Развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за 

његово очување. 

 

Наставни садржаји 
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 Природа-човек-друштво.  

 Кретање у простору и времену.  

 Наше наслеђе.  

 Материјали и њихова употреба.  

 Људска делатност. 

 

Начини остваривања програма 

 Програм предмета природа и друштвозадржао је постојећи оквир, наставни план од 72 

часа 

годишње или два часа недељно по разреду. Понуђени број часова је орјентациони водич кроз  

реализацију наведених садржаја програма у процесу наставе. Основна интеракција наставе 

предмета Природа и друштво није само на усвајању програмских садржаја већ на 

подстицању развојних потенцијала детета. Наведени садржаји су усмерени на развој  

интелектуалних, психофизичких и социјално-афективних сфера личности детета. 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ 

Подстицати и развијати учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставог предмета. 

 

Задаци 

-  настава  ликовне  културе  има  задатак  да  развија  способност  ученика  за  опажање  

облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи; 

-  да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увоёење  

у визуелно мишљење;  

Завод за унапреёивање образовања и васпитања 

- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

-  стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе  

технике и средства ликовно-визуелног изражавања; 

-  развијање  способности  за  препознавање  традиционалне,  модерне,  савремене  

уметности; 

- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати  

у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 

- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

-  да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување  

културних добара; 

-  да  осетљивост  за  ликовне  и  визуелне  вредности  коју  стичу  у  настави,  ученици  

примењују у раду и животу; 

- развијати сензибилитет за лепо писање; 

- развијати моторичке способности ученика. 

 

Наставни садржаји 
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 КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА КОМПОНОВАЊЕ 

 КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У КОМПОЗИЦИЈИ 

 ОРНАМЕНТИКА 

 ПРОСТОР (ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ) 

 ОДАБИРАЊЕ  СЛУЧАЈНО  ДОБИЈЕНИХ  ЛИКОВНИХ  ОДНОСА  ПО  ЛИЧНОМ 

ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

 ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА 

 ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО МОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА 

 ЛИКОВНА ДЕЛА И СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ; 

 ДЕЛА САВРЕМЕНИХ МЕДИЈУМА 

 

Начини остваривања програма 

 Посматрањем, опажањем и уочавањем непоновњивости природе произаћи ће потрба 

за очувањем природе и симболичан израз карактеристичних елемената који ће 

означити природу ученика;  

 Захтев прилагодити узрасту ученика (могућностима) чиме ће бити задовољен 

елементаран захтев за предвиђено време, до два часа, да ученик заврши свој рад;  

 Водити разговор са ученицима како би сваки ученик, пре почетка рада, дошао до своје 

идеје, а на основу садржаја које се нуди;  

 Ученик ће стварати сопствене идеје; испољиће своју креативност редвидети око 60% 

обраде новог градива и 40% вежбања.  

 Утврдити идентификацију садржаја, ниво захтева за ученике;  

 У процесу мотивисања водити разговор о предвиђеним садржајима чиме ће се 

остварити услови(ослањајући се на знање ученика стечена у другим областима) да 

сваки ученик пронађе своју тему за рад;  

 Ученик треба да истражује, да се труди да реши проблем, а тиме буде креативан.  

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ и задаци 

Циљ 

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

- развијање  осетљивости  за  музичке  вредности  упознавањем  музичке  традиције  и 

културе свога и других народа. 

Задаци 

- неговање способности извоёења музике (певање/свирање); 

- стицање  навике  слушања  музике,  подстицање  доживљаја  и  оспособљавање  за  

- разумевање музичких порука; 

- подстицање  стваралачког  ангажовања  у  свим  музичким  активностима  (извоёење,  

- слушање, истраживање и стварање музике); 

- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; 
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- развијање критичког мишљења; 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 

 

Наставни садржаји 

 Извођење музике (певање, свирање, музичке игре)  

 Слушање музике 

 Стварање музике 

 Хорско и оркестарско музицирање 

 

Начини остваривања програма 

 Настава музичке културе остварује се прожимањем следећих активности:  

 певање и свирање уз поступно усвајање и упознавање ритмичких структура, музичког 

писма и интонације  

 Слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе;  

 Активности у музичком стваралаштву повезивањем музичких садржаја са садржајима 

осталих наставних предмета; 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 Циљ  физичког  васпитања  јесте  да  разноврсним  и  систематским  моторичким 

активностима,  у  повезаности  са  осталим  васпитно-образовним  подручјима,  допринесе 

интегралном  развоју  личности  ученика  (когнитивном,  афективном,  моторичком),  развоју 

моторичких  способности,  стицању,  усавршавању  и  примени  моторичких  умења,  навика  

и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

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

- стицање моторичких способности; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање 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; 

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

човекове средине. 

 

Наставни садржаји 

 Атлетика.  

 Вежбе на справамо и тлу.  

 Ритмичка гимнастика и народни плесови.  

 Основи тимских игара.   

 Здравствено васпитање 
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Начини оствраивања програма 

 Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на  

јединству наставних, ванчасовних и ваншколских организованих облика рада, као основне 

предпоставке за остваривање циља физичког васпитања. Програм физичког васпитања 

претпоставља да се кроз развијање физичких способности и дтицање мноштва разноврсних 

знања и умења, ученици оспособљавају за задовољење индивидуалних потреба и склоности, 

крајњем за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ 

 Сазнање о себи и другима–  Грађанско васпитање има за циљ подстицање развоја 

личности и социјалног сазнања код ученика; као и да пружи могућност ученицима да 

постану активни учесници у процесу образовања и васпитања; и да изграде сазнања, умења, 

способности, вредности непосредне за формирање аутономне, креативне, одговорне 

личности, отворене за  оговор и сарадњу, која поштује себе и друге. 

 

Задаци 

 Подстицање групног рада, договарања и сарадња са вршњацима и одраслима; 

 Постицање самосвести, самопоштовања и уважавања других;  

 Оспособљавање ученика да препознају и разликују сопствена осећања и потребе и 

њихову могућност повезаности.  

 Развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, 

вештина ненасилне комуникације  

 Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању 

сукоба и вршњачком посредовању;  

 Развијање креативног изражавања  

 Оспособљавање креативног изражавања  

 Оспособљавање да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно 

учествују у њиховом остваривању;  

 Развијање и неговање основних људских вредности 

 Оспособљавање ученика да упознају непосреднодруштвено окружење и сопствено 

место у њему и да активно доприносе развоју школе по мери детета. 

 

Наставни садржаји 

 I тема-  подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима 

 II тема  Уважавање различитости и особености; уочавање и превазилажење 

стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло 

 III тема ријатељство и моралне дилеме у вези са тим; развијање појма пријатељства и 

моралног расуђивања(крађа, лаж).  

 IV тема ојединац и заједница; правила која регулишу живот у заједници; права и 

одговорности; договарање  

 V тема  Заштита од насиља: ненасилно решавање сукоба.  
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 VI тема Развијање моралног расуђивања 

 VII тема Развијање еколошке свести; брига о животињама и биљкама.  

 VIII тема Евалуација 

 

Начини оствраивања програма 

 Уобличавање и поимање личних аутентичних доживљаја ученика кроз размену у 

групи, а не преношење готових знања, туђих увида. Кроз игру остварују и истражују 

разноврсна дивергентна решења за проблеме са којима се суочавају; Чиниоци који су од 

суштинског 

значаја за квалитетну и развојно подстицајну размену:  

1. Јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих треба да се 

придржавају учесници 

2. Распоред седења (по могућству у круг) који омогућује свим учесницима размене да 

виде једни друге; 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

Циљеви 

 Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне 

средине, усвајање и примена принципа одрживости,  етичности и права будућих генерација 

на очувану животну средину. 

 

Задаци 

 Знати појам животне средине и њене елементе, репознавање и описивање 

најуочљивијих појава и промена у животној средини; Стицање знања о појавама које 

угрожавају животну средину; Формирање навика и развијање одговорног односа према себи 

и  

и животној средини. 

 

Наставни садржаји 

1. Животна средина 

- вода,ваздух,земљиште 

- творевине људског рада 

- природне појаве и промене у животној средини 

2. Загађење животне средине 

3. Заштита животне средине. 

 

Начини оствариваља програма 

 Сврха изборног предмета Чувари природе је упознавање и разумевање појма животне 

средине, интердисциплинарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и 

унапређењем садашње и будуће генерације. Активности су креативне,  истраживачког типа и 

развијају радозналост 
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са елементима критичког и логичког мишљења. Наставник има слободу да реализацију 

наставних садржаја не везује за часовни систем па час може да буде у функцији програмских 

садржаја. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају,  

доживе  и  оспособе  се  да  тумаче  одабрана  књижевна  дела,  позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе српског језика: 

 развијање  љубави  према  матерњем  језику  и  потребе  да  се  он  негује  и 

унапређује; 

 основно  описмењавање  најмлађих  ученика  на  темељима  ортоепских  и 

ортографских стандарда српског књижевног језика; 

 поступно и систематично упознавање граматике и правописа 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  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. 

Наставни садржаји 

1. КЊИЖЕВНОСТ 

 Лектира 

 Читање текста 

 Тумачење текста 

 Књижевни појмови 

 Функционални појмови 

 

ИСХОДИ 

 Да читају наглас и у себи са разумевањем прочитаног 

 Да уочавају и тумаче песничке слике, ток радње, главне ликове и основне поруке у 

књижевном делу 

 Да уоче и именују садржајне целине 

 Да уочавају и тумаче изразе којима су приказани сукоби, драматичне ситуације и 

њихови узроци, решења и последице 

 Да уоче основни и споредни мотив у лирској песми 

 Да препознају дужину стиха према броју слогова 

 Да уоче и препознају стилке фигуре 

 Да препознају и формулишу тему и идеју у епском делу 

 Да уоче хронолошки редослед догађаја, елементе фабуле, заплет, расплет 

 Да разликују књижевне врсте 

 

2. ЈЕЗИК 

 Граматика 

 Правопис 

 Ортоепија 
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ИСХОДИ 

 Да прошире знања о простој реченици и њеним деловима 

 Да савладају основне појмове о променљивим и непроменљивим речима 

 Да разликују врсте речи и реченице по значењу, облику и саставу и уочавају службу 

речи у реченици 

 Да правилно користе у писању управни и неуправни говор 

 Да правилно користе велико слово  

 Да правилно пишу присвојне придеве изведене од властитих имена 

 Да се правилно служе скраћеницама 

 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 Препричавање 

 Причање 

 Описивање 

 Извештавање 

 Усмена и писмена вежбања 

 

ИСХОДИ 

 Да препричају текст са променом граматичког лица, са изменом завршетка фабуле 

 Да препричавају текст у целини и по деловима – по датом плану 

 Да причају са уношењем дијалога, управног говора у структуру казивања 

 Да причају према задатој или самостално одабраној теми 

 Да описују слике које приказују пејзаже, ентеријере и портрете 

 Да описују сложеније односе међу предметима, бићима и појавама 

 Да извештавају о обављеном или необављеном задатку 

 

У циљу успешне реализације ове области користе се ортоепске вежбе, диктати, лексичке и 

семантичке вежбе, синтаксичке и стилске вежбе; уметнички, научно популарни и ученички 

текстови као подстицај за сликовито казивање. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА 

За оцену довољан (2) потребно је да ученик препозна информације које је учио и да их 

интерпретира. 

За оцену добар (3) потребно је да ученик употребљава информације у новим ситуацијама и 

при решавању задатака који имају један тачан одговор. 

За оцену врло добар (4) потребно је да ученик идентификује разлоге, изводи закључке који се 

заснивају на одређеним подацима и анализира закључке да би се утврдило да ли су ваљани. 

За оцену одличан (5) потребно је да ученик има оригинално мишљење, план, предлог, нацрт 

или причу, да процењује идеје, износи мишљења и образлаже иста. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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Циљ 

 Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је на оспособи ученика да на 

страном језику комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из 

његовог окружења. Треба да подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради 

јачања мотивације за учење. Олакша разумевање других и различитих култура и традиција. 

Стимулише машту, креативност и радозналост. Подстиче задовољство коришћења страног 

језика. 

 

Задатак 

 Разумевање говора: треба да разуме општи садржај кратких и прилагођених текстова 

после неколико слушања  

 Да разуме и реагује на одговарајућих начин на усмене поруке увези са личним 

искурством и са активностима на часу (позив на игру, заповест, упуство)  

 Разумевање текста: треба да разуме краћи текст, написане речих и реченице саставјене 

углавном од познатих језичких елемената.  

 Усмено изражавање: треба да разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује 

ритам и интонацију.  

 Самостално даје информације о себи и окружењу.  

 Описује у неколико реченицама познату радњу или ситуацију, препричава општи 

садржај прочитаног или саслушаног текста, користећи усвојене језичке елементе и 

структуре. 

Наставни садржаји 

1. Школа 

2. Ја и моји другови 

4. Породица и блиско окружење 

5. Празници 

6. Мој дом 

7. Исхрана 

8. Одећа 

9. Окружење 

10. Остало 

 

Начини оствариваља програма 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Језик се употребљава у 

учионици у добро осмишљеним контекстима за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери. 

Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика. Наставник ученицима скреће 

пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности исказа. Знања ученика мере се јасно 

одређени релативним критеријуима тачности те узор није изворни говорник. Наставник 

упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа.  

Уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичним 

материјала. 
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СТАНДАРДИ 

 Разумевање краћег усменог и писаног текста са познатим темама и ситуацијама. 

 Усмено и писмено изражавање у вези са познатим темамам и ситуацијама. 

 Интеракција остврена комуникацијом и разменом информација у вези са познатим 

темама, са поштовањем социокултурне норме комуникације. 

 Усваја знања о ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ и препознаје основне граматичке и 

социолингвистичке компетенције. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Циљ  

 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 самообразовања; као и допринесе развијању 

менталних способности, свестраном развитку личности ученика. 

Задаци 

 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 (математичко 

моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; 

 да  развија  ученикову  способност  посматрања,  опажања  и  логичког, критичког, 

стваралачког и апстрактног мишљења; 

 да  развија  културне,  радне,  етичке  и  естетске  навике  ученика,  као  и 

математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава; 

 да  ученици  стичу  навику  и  обучавају  се  у  коришћењу  разноврсних  извора 

знања; 

 да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и 

допринесе радном и политехничком васпитању и образовању; 

 да  изграђује  позитивне  особине  ученикове  личности,  као  што  су: 

истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност,  

смисао за самосталан рад;  

 да  интерпретацијом  математичких  садржаја  и  упознавањем  основних 

математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и 

свестраном развитку личности ученика; 

 да  ученици  стичу  способност  изражавања  математичким  језиком,  јасноћу  и 

прецизност изражавања у писменом и усменом облику; 

 да  ученици  усвоје  основне  чињенице  о  скуповима,  релацијама  и 

пресликавањима; 
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 да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и 

реалним бројевима, као и основне законе тих операција; 

 да  ученици  упознају  најважније  равне  и  просторне  геометријске  фигуре  и 

њихове узајамне односе; 

 да  оспособи  ученике  за  прецизност  у  мерењу,  цртању  и  геометријским 

конструкцијама. 

Наставне теме 

 Бројеви до1000.  

 Мерење и мере.  

 Геометријске фигуре и њихови међусобни односи. 

 

Начин остваривања програма 

 Програм математике предвиђа да ученици поступно упознају употребу речи скуп и 

елеменат и симболе за скуп и припадност, бројеве природног низа и број нула; Издвајањем 

различитих колекција објеката врши се пребројавање и записивање бројева цифрама чиме се 

учи "аритметичка азбука" и истиче независност броја; Узастопно бројање наводи их на 

откривање законитости формирања низа бројева; После обраде операција сабирања и 

одузимања уводе се операције множења и дељења. Ученици прво упознају својства 

операције, а затим објашњавање начина  рачунања; операције се врше усмено. Ученици 

најпре упознају облике геометријских тела. Затим најпростије геометријске фигуре: линије, 

тачку, дуж, па тек онда правоугаоник, квадрат, угао троугао, круг, права, раван,  квадар, 

коцка. 

 

ИСХОДИ 

 Да читају и пишу природне бројеве у декадном бројном систему 

 Да природне бројеве приказују тачкама на бројевној прави 

 Да читају и записују помоћу слова основне рачунске операције 

 Да примењују својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају 

рачунских олакшица 

 Да знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција 

 Да читају и пишу разломке 

 Да решавају једначине и неједначине 

 Да самостално проверавају тачност извршених рачунских операција 

 Да решавају текстуалне задатке 

 Да знају да израчунавају површине правоугаоника, квадрата, коцке и квадра 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА 

 

Контролни и писмени задаци су показатељи ученичких постигнућа. 

После сваке писмене провере знања потребно је извршити анализу и одређивање процента 

постигнутих бодова. 

 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

________________________________________________________________________________ 

 

 68 

За оцену довољан (2) потребно је да ученик постигне 50-59% од могућег броја бодова. 

За оцену добар (3) потребно је да ученик постигне 60-75% од могућег броја бодова. 

За оцену врло добар (4) потребно је да ученик постигне 75-90% од могућег броја бодова. 

За оцену одличан (5) потребно је да ученик постигне 90-100% од могућег броја бодова. 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Општи  циљ  интегрисаног  наставног  предмета  Природа  и  друштво  јесте упознавање 

себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у 

њему. 

Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су: 

 развијање  основних  појмова  о  природном  и  друштвеном  окружењу  и 

повезивање тих појмова; 

 развијање  способности  запажања  основних  својстава  објеката,  појава  и 

процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 

 развијање основних елемената логичког мишљења; 

 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења; 

 оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 

 интегрисање  искуствених  и  научних  сазнања  у  контуре  система  појмова  из 

области природе и друштва; 

 стицање елемента научне писмености и стварање основа за даље учење;  

 усвајање  цивилизацијских  тековина  и  упознавање  могућности  њиховог 

рационалног коришћења и дограђивања; 

 развијање еколошке свести и навика здравог живљења. 

 развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 

 развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу  -

завичају и домовини; 

 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења; 

 развијање  способности  запажања  основних  својстава  материјала,  објеката, 

појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 

 развијање елемената логичког мишљења; 

 стицање елементарне научне писмености, њена  функционална применљивост и 

развој процеса учења; 

 оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

 разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама; 

 коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији и 

другим интеракцијским односима; 
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 развијање  одговорног  односа  према  себи,  другима,  окружењу  и  културном 

наслеђу; 

 чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину. 

Наставне теме 

1. Моја домовина деосвета 

2. Сусрет са природом 

3. Истражујемо природне појаве 

4. Рад, енергија, производња импотрошња 

5. Осврт уназад- прошлост 

Начини остваривања програма 

Предмет у 4. разреду представља програмски континуитет интегрисаног наставног предмета 

из прва три разреда основног образовања и васпитања. Наставља развојну концепцију 

узлазних спиралних кругова у грађењу појмова, усвајању знања, умења, ставови из  

вредности из 

вредности интегративних областих природа и друштва. Програм ће се остваривати: 

посматрање, описивање, процењивање, груписање, праћење, бележење, практиковања,  

експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање, облици, анбиенталног учења,  

коришћење извора информација. 

 

ИСХОДИ 

 Да именују назив државе и припаднике различитих народа који у њој живе 

 Да препознају симболе држава 

 Да знају да се сналазе на географској карти 

 Да уочавају узрочно последичне везе односа у урбаним и руралним срединама (село – 

град) 

 Да усвоје груписање живог света 

 Да запажају и прате неке природне појаве и облике адаптације кроз промене 

понашања живог света 

 Да науче разлику између човека и остатка света 

 Да развију навике здравог живљења 

 Да разликују материјале и њихова својства 

 Да примењују знање о корисности и опасности електричне енергије 

 Да схвате значај природних богатстава 

 Да знају да штеде енергију и примењују знања у очувању животне средине 

 Да препознају трагове прошлости краја у коме живе 

 Да именују значајне личности из прошлости Србије и повежу са догађајима из 

националне прошлости 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ и задаци 

Циљ 

 развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 
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 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; 

 развијање критичког мишљења; 

 упознавање  основа  музичке  писмености  и  изражајних  средстава  музичке 

уметности. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

 певају песме по слуху; 

 певају песме солмизацијом; 

 обраде просте и сложене тактове; 

 усвајају основе музичке писмености; 

 свирају на дечјим музичким инструментима; 

 изводе дечје, народне и уметничке игре; 

 импровизују мелодије на задани текст; 

 упознају звуке разних инструмената; 

 слушају вредна дела уметничке и народне музике. 

Наставни садржај 

1. Извођење музике, певање, свирање 

2. Слушаје музике 

3. Стварање музике 

Начини остваривања програма 

Настава музичког васпитања тежи ка свесном усвајању знања и вештина тако да музичка 

уметност постане потреба сваке личности. Усвајањем вештине читања нота омогућава се 

ученицима лакше и тачније певање мелодија, као и активност стицање информација освирају 

на појединим инструментима. Пожељно је повезивање музичких садржаја са садржајима 

осталих наставних предмета уколико је то могуће остварити. Треба да буде активно учешће 

ученика на часу и да буде доживљај за ученике. Настава треба да се одвија у ведрој и радној 

атмосфери. Разним облицима рада: извођењем музике, певањем, свирањем кроз упознавањем 

узичких 

дела, слушањем народне и уметничке музике, кроз извођењем музичких игара, кроз увођење 

у музичку писменост, кроз дечје музичко стваралаштво. Техникама и очигледним 

средствима ученицима се преносе знања и комбинују разне методе у настави. 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
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Циљ и задаци 

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

учениково  стваралачко  мишљење  и  деловање  у  складу  са  демократским опредељењем 

друштва и карактером овог наставног предмета. 

 

Задаци: 

 настава  ликовне  културе  има  задатак  да  развија  способност  ученика  за 

пажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи; 

 да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за 

увођење у визуелно мишљење; 

 стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

 стварати  услове  да  ученици  на  сваком  часу у  процесу  реализације  садржаја 

користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања; 

 развијање способности за  препознавање традиционалне,  модерне, савремене 

уметности; 

 развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му 

помагати у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и 

средстава; 

 развијати  љубав  према  вредностима  израженим  у  делима  свих  облика 

уметности; 

 да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и 

чување културних добара; 

 да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици 

примењују у раду и животу; 

 развијати сензибилитет за лепо писање; 

 развијати моторичке способности ученика. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 

 граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и 

ликовних појава у животу; 

 усвоје  знања  о  боји,  ликовним  техникама  и  креативно  практично  раде  са 

односима боја; 

 ускладе  ликовни  рад  са  другим  медијима  (звуком,  покретом,  литерарним изразом 

и сценским амбијентима); 

 препознају ликовне технике. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I КОЛАЖ, ФРОТАЖ, ДЕКОЛАЖ И АСАМБЛАЖ 

II  ВЕЗИВАЊЕ  ОБЛИКА  У  ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОМ  ПРОСТОРУ  И  У РАВНИ (6+4) 
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III СЛИКАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ (6+4) 

IV ОСНОВНЕ И ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ (6+4) 

V ЛИНИЈА, ПОВРШИНА, ВОЛУМЕН, БОЈА, ПРОСТОР (16+8) 

VI АМБИЈЕНТ - СЦЕНСКИ ПРОСТОР (6+4) 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ и задаци  

 Циљ  физичког  васпитања  јесте  да  разноврсним  и  систематским  моторичким  

активностима,  у  повезаности  са  осталим  васпитно-образовним  подручјима, допринесе  

интегралном  развоју  личности  ученика  (когнитивном,  афективном, моторичком),  развоју  

моторичких  способности,  стицању,  усавршавању  и  примени моторичких  умења,  навика  

и  неопходних  теоријских  знања  у  свакодневним  и специфичним условима живота и рада.  

 

Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

 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; 

 стицање  и  развијање  свести  о  потреби  здравља,  чувања  здравља  и  заштити 

природе и човекове средине. 

Оперативни задаци: 

 усмерени  развој  основних  моторичких  способности,  првенствено  брзине  и 

координације; 

 усмерено стицање  и усавршавање  моторичких умења  и навика предвиђених 

програмом физичког васпитања; 

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

такмичење и сл.); 

 задовољавање  социјалних  потреба  за  потврђивањем,  групним поистовећивањем и 

сл. ; 

 естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

Наставни садржаји 

 

1. КРЕТАЊЕ: Ходање, пузање, провлачење, колутање, трчање, пењање, дизање, 

ношење.  
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2. СКАКАЊЕ: оскоци, наскакање, прескакање, нагазни скокови, скок у вис, скок у даљ.  

3. БАЦАЊЕ И ХВАТАЊЕ ЛОПТЕ: Бацање и хватање лопте, ударање лопте, баратање 

лоптом ногом 

4. СЛОБОДНЕ МАНИПУЛАТИВНЕ ВЕЖБЕ:  

 

Начини остваривања програма 

 

Учење исправног дисања и правилног држања тела, градиво одрађивати поступно и у складу 

са динамиком развоју способности и интереса за одређене програмске јединице.  

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

Циљеви и задаци: 

 оспособљавање за активно упознавање стања животне средине; 

 познавање узрочно-последичних веза у животној средини; 

 познавање негативних утицаја човека на животну средину; 

 испитивање  узрочно-последичних  веза  у  животној  средини  извођењем 

једноставних огледа; 

 подстицање одговорног односа према живом свету; 

 подстицање  одговорног  односа  за  рационално  коришћење  природних богатстава; 

 уочавање различитости у живом свету као услова за опстанак; 

 испитивање појава и промена у природи; 

 подстицање одговорног, здравог односа према себи; 

 оспособљавање за решавање проблемских ситуација самостално/тимски; 

 оспособљавање за доношење правилног става и за критичко мишљење. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

1. ЖИВОТНА СРЕДИНА 

-  Сналажење  у  природи  (повратак  природи,  стазе  у  природи,  знаци  

оријентације и исхрана у природи). 

-  Истраживање  узрочно-последичних  веза  у  животној  средини  (ваздух,  вода,  

земљиште и бука). 

-  Активно упознавање стања животне средине извођењем једноставних огледа  

у учионици. 

2. ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

- Разноврсност живог света као услов за опстанак (биодиверзитет). 

- Нестајање врста (најчешће угрожене биљке и животиње). 

- Кружење материје и протицање енергије кроз односе исхране. 

- Природне појаве и промене у животној средини. 

3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

-  Активна  заштита  животне  средине  кроз  организовање  разних  акција  чувара  

природе ван учионице (штедња, рециклажа, озелењавање...). 
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- Одговоран однос према животињама и биљкама. 

- Право на здраву животну средину, квалитет живота. 

- Одговоран однос према себи и животној средини у целини. 

-  Критички  и  отворен  став  и  сарадња  са  локалном  средином,  друштвом  за  

заштиту животне средине, за заштиту животиња... 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 Наведени садржаји изборног наставног предмета Чувари природе имају за циљ 

подизање  свести  о  здравој  животној  средини;  продубљивање  знања,  вештина  и навика  

у  вези  са  заштитом  природе;  јачање  сопствене  иницијативе,  способности  и одговорног 

односа према животној средини. 

 Садржаји  програма  омогућавају  успешнију  реализацију  циљева  и  задатака,  а 

оперативна  разрада  препуштена  је  наставницима  који  сами  креирају  време,  место 

извођења и број часова за одређене теме. 

 Наведени садржаји имају за циљ подизање знања о заштити животне средине на  

виши  ниво  у  односу  на  претходно  стечено  знање,  а  усмерени  су  на  примену  и 

практичну  реализацију  и  ван  школског  простора,  у  непосредном  окружењу  -природи. 

Изборни  наставни  предмет  Чувари  природе  пружа  велике  могућности  за интеграцију  и  

корелацију  са  другим  наставним  предметима,  јер  су  му  садржаји мултидисциплинарни 

(српски језик, математика, ликовна култура, музичка култура, природа и друштво...). 

  

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

 

Циљеви и задаци 

 развијање  умења  и  вештина  за  коришћење  материјала,  прибора,  алата  и 

рачунара у игри и свакодневном животу; 

 развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 

 упознавање и употреба једноставних програма за рачунарске игре и образовне 

програме; 

 развијање способности решавања задатака уз помоћ рачунара; 

 развијање конструкторских вештина; 

 развијање способности за тимски рад. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

1. Цртамо и пишемо 

- цртање и писање текста 

- цртање  по  слободном  избору  и  по  задатој  теми  сложенијих  цртежа 

комбинованих са текстом 

- комбиновање  појединих  алата  за  цртање  и  писање  у  решавању  конкретних 

проблема 

- покретање програма 

- чување цртежа 
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- штампање 

2. Правимо одељењске новине 

- припрема материјала за новине 

- уређивање текста и цртежа 

3. Играмо се и снимамо 

- web - камера 

- прикључивање камере на рачунар 

- покретање програма за снимање 

- меморисање и уређивање снимака 

4. Креирамо, стварамо 

- креирамо  одељењски  CD  -  комбинација  снимака  web  -  камером,  музике, 

текста, фотографија из разних ситуација и активности одељења 

- електронска пошта, покретање програма, креирање поште, слање и примање  

- пригодне  активности  (Нова  година,  Дан  жена,  рођендани)  креирање  писма, 

постера,  транспарента,  позивнице,  честитке,  календара,  албума...  користећи 

једноставан програм и лако обрадив материјал (папир, картон, текстил и сл.). 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 Рад  на  рачунару  у  четвртом  разреду  наслања  се  на  знања  и  умења  стечена  у  

претходним  разредима.  Неопходно  је  обновити  нека  знања  о  конфигурацији рачунара, 

основним компонентама и намени појединих делова, програму за писање текста  и  цртање.  

Посебну  пажњу  треба  обратити  на  ученике  који  су  се  касније укључили у реализацију 

ове наставе. 

 Уз  одговарајући  програм  за  писање,  омогућава  се  наставак  коришћења рачунара  

за  писање  текста  и  цртање.  Ученике  треба  упознати  са  сложенијим програмом  за  

обраду  текста,  који  нису  упознали  у  претходним  разредима.  Поред процедуре  за  

покретање  програма  и  избором  слова  (фонта),  упознавањем  начина писања  (и  брисања)  

малих  и  великих  слова  и  уређивањем  текста  и  цртежа.  С обзиром на то да се 

употребљава сложенији програм за писање, ученицима се може дозволити да користе оне 

опције за које покажу интересовање. Опције нису обавезневећ су остављене ученицима, тј. 

наставнику, да их прилагоди потребама. 

 Од  "алата"  за  цртање  могу  да  користе  оне  које  су  ученици  у  претходном 

разреду  већ  упознали  (линију,  оловку,  гумицу,  цртање  правоугаоника,  цртање елипсе,  

кантицу,  спреј,  пипету,  криву  линију,  полигон)  у  комбинацији  за  испис текста.  

Коришћењем  наведених  алата,  кроз  игру,  упознати  могућности  примене рачунара при 

изради одељењских новина и слично. 

 И  даље  треба  инсистирати  на  програмима  који  су  по  правилу  прилагођени 

узрасту  ученика,  користећи  програме  у  којима  може  бити  померање  објеката  и 

постављање  на  одређено  место  ради  формирања  целине  итд.,  које  поспешују 

креативност, координацију покрета и моторику руку код ученика. 

 Образовни  рачунарски  програми  у  четвртом  разреду  треба  да  буду оријентисани 

на коришћење рачунара у настави и учењу, тј. у решавању одређених задатака  у  појединим  

наставним  предметима.  Образовни  софтвер  треба  да  је лиценциран и да има сагласност за 
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употребу од Министарства просвете и спорта.Примену  web  камере  треба  пропратити  

детаљима  као  што  су  прикључивање камере  на  рачунар,  покретање  програма  за  

снимање,  меморисање  и  уређивање снимака.Креативне активности односе се на део 

коришћења web  -  камере при креирању  

одељењског  CD  -  комбинација  текста,  музике,  фотографија  из  разних  ситуација  и 

активности одељења, електронска пошта, креирање поште, слање и примање.Пригодне  

активности  као  што  су  оне  везане  за  Нову  годину,  Дан  жена,  дан школе,  рођендани  

итд.  омогућавају  разне  креације  као  што  су  израда  позивнице, честитке,  писма,  

постера,  транспарената...  користећи  једноставне  програме  и  лако обрадив материјал 

(папир, картон, текстил и сл.) комбиновањем обраде материјала, руковања фотоапаратом, 

web - камером, скенером, електронском поштом. 

 Садржаји програма нису строго дефинисани, већ  их наставник тематски везује у  

логички  организоване  целине  које  воде  ка  реализацији  наведених  циљева  и задатака  

предмета.  Наставник  има  слободу  да  динамику  реализације  наставних садржаја примери 

активностима, придржавајући се укупног годишњег фонда часова(36) као основне 

оријентације и оквира у свом раду. 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊ 

 

Циљ и задаци 

Општи циљ предмета  је  подстицање развоја  личности  и социјалног сазнања код  ученика  

IV  разреда  основне  школе.  Овај  предмет  треба  да  пружи  ученицима могућност  да  

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

умења,  способности  и  вредности  неопходне  за  формирање аутономне,  компетентне,  

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

друге. 

Задаци: 

У  образовно-васпитном  раду  на  реализацији  овог  предмета  разликујемо неколико 

основних група задатака: 

Задаци  који  се  односе  на  разумевање,  усвајање  следећих  најважнијих појмова:  

 дечја  и  људска  права  и  слободе  -  познавање  својих  права,  препознавање 

најважнијих  категорија  дечјих  и  људских  права,  упознавање  Конвенције  о дечјим  

и  људским  правима,  разумевање  односа  између  људских  права, демократије, мира 

и развоја;  

 идентитет  -  разумевање  појма  идентитет,  препознавање  својих  потреба  и жеља,  

схватање  себе  у  д  друштвеном  контексту,  схватање  разлике  између појединачног 

и групног, мањинског и грађанског идентитета;  

 друштвена  одговорност  -  разумевање  појма одговорности, схватање разлике између 

одговорности према себи, другим људима, заједници; 

 различитост  култура  -  познавање  најважнијих  обележја  своје  културе  и схватање  

утицаја  своје  културе  на  лично  понашање,  разумевање  узрока  културних разлика  

и  подстицање  схватања  да  је  различитост  култура  темељ  богатства  света,  

 разумевање  односа  између  културних  разлика,  људских  права  и  демократије,  
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 препознавање и превазилажење стереотипа и предрасуда; 

 једнакост  -  познавање  појма  једнакости  у  контексту  расних,  културних, 

националних, верских и других разлика; 

 право  и  правда  -  разумевање  значења  појмова  права  и  правде,  схватање односа  

између  права  и  правде;  познавање  улоге  права  у  осигурању  појединачне  и 

друштвене  сигурности,  познавање  основних  последица  непоштовања  правних 

норми; 

 мир, сигурност и стабилност  -  разумевање значења појмова мир, схватање улоге коју 

сарадња и мирно решавање сукоба има за лични, национални и глобални развој, 

познавање неких основних поступака мирног решавања сукоба; 

 демократија  -  познавање  основних  обележја  демократског  процеса  и разумевање 

односа између демократије и дечјих и људских права. 

 

Задаци који се односе на вештине и способности: 

 примена појмова - примерена употреба појмова у комуникацији; 

 критичко  мишљење  -  преиспитивање  утемељености  информација, поставки и 

ставова; 

 јасно и разговетно исказивање личних ставова; 

 самостално  доношење  одлука  и  извођење  закључака  -  одговорност  у 

просуђивању и тумачењу; 

 саосећајна комуникација  -  изношење својих осећања, потреба, мишљења и 

слушање, разумевање и уважавање туђих;  

 истраживање -  избор, прикупљање, критичка анализа и провера података из више 

извора као начин решавања проблема;  

 тимски  рад  -  прилагођавање  свога  мишљења  групи  ради  изналажења 

заједничког решења; 

 ненасилно  решавање  сукоба  -  дијалог,  преговарање,  аргументовано излагање, 

који су усмерени према заједничким циљевима;  

 руковођење  -  одговорно  управљање  групом  према  критеријуму  опште 

добробити; 

 учешће - укључивање у процес одлучивања од заједничког интереса. 

 

Задаци који се односе на ставове и вредности: 

 приврженост демократским начелима и поступцима  -  дечја и људска права, 

једнакост,  правда,  друштвена  одговорност,  плурализам,  солидарност, 

приватност;  

 приврженост  мирољубивом,  партиципативном  и  конструктивном  решавању 

проблема; 

 спремност на заступање и заштиту својих и туђих права; 

 спремност на преузимање јавне одговорности за своје поступке; 

 заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама; 

 спремност на саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи; 
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 спремност на супротстављање предрасудама, дискриминацији и неправди на свим 

нивоима. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМ  

I  Тема:  Подстицање  групног  рада,  договарања  и  сарадње  са  вршњацима  и  

одраслима 

II Тема: Дечја права су универзална, једнака за све 

III Тема: Заједно стварамо демократску атмосферу у нашем разреду, школи 

IV Тема: Живим демократију, демократска акција 

V Тема: Људско биће је део целог света, развијање еколошке свести  

VI Тема: Евалуација 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Битне методичке одреднице су:  

- искуствено учење 

- игровни контекст 

- метода партиципације и интеракције 

Методе и технике рада:  

- метода рефлексије 

- истраживачке методе 

- интерактивне методе 

- симулацијске методе 

- игровне методе 

- стваралачке методе 

Облици образовно-васпитног рада:  

- рад у пару 

- рад у групи 

- размена у великој групи 

- рад целог разреда 

- индивидуални рад 

 

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА 

Успех ученика из предмета грађанско васпитање оцењује се описно на основу: 

а) процене остварених постигнућа, 

б) запажања о начину ангажовања ученика у току наставе, 

в) препоруке за даље напредовање.  

 

На  крају  школске  године  изводи  се  закључна  оцена:  веома  успешан, успешан. 

Критеријуми  за  оцењивање  су:  редовност  у  похађању  наставе, заинтересованост, 

постигнуће, активно укључивање у процес наставе. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
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 Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте прихватање да је постојање 

израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом 

личношћу. 

 

Задаци: 

Ученик треба да:  

 Уочи да Литургија није обичан догађај  

 Уочи да се на Литургији појављује Бог као заједница личности: Оца,Сина-Христа и 

Светог Духа;  

 Упозна структуру Литургије 

 Разликује радње на Литургији  

 Уочи да је Исус Христос, иако физички доступан, присутан на Литургији као плод 

наше љубави према њему. 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

1. Бог је заједница личности Оца Сина и Светог Духа 

2. Литургија као икона будућег века, Царства божијег 

3. Литургија–  откривање Бога  

4. Структура Литургије– цркве 

5. Литургија је у присуство Христово и ишчекивање доласка Христовог 

6. Православна иконографија показује свет и човека у будућем веку. 

 

Начин остваривања програма: 

Конкретно у другом разреду треба наглашавати:  

 Да је Бог заједница конкретних личности:Оца,Сина и Св.Духа;  

 Да Бог није идеја и апстрактан појам; већ жива личност која је постала човек и зато се 

среће преко човека у Литургији;  

 Да богољубље истовремено значи и човекољубље  

 У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како 

господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати ученике са 

историјом настанка празника и садржином догађаја који се слави. 

 

 

ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ ЦИКЛУС ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ 
 

Основна школа „Тврђава“ у Петроварадину на својој листи предмета имаће оне, који 

су прописани на националном нивоу. 
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На националном нивоу изучаваће се обавезни и изборни предмети. Ученицима ће 

бити понуђено и мноштво слободних активности у којима ће моћи да искажу своје посебне 

склоности и способности. 

 

Обавезни предмети у петом разреду 

Српски језик 

Математика 

Енглески језик 

Историја 

Географија 

Биологија 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Техничко и информатичко образовање 

Физичко васпитање     

 

Изборни предмети у петом разреду 
Грађанско васпитање  

Веронаука 

Немачки језик 

Изабрани спорт 

Хор и оркестар 

Свакодневни живот у прошлости 

Информатика и рачунарство 

Цртање, сликање и вајање 

 

Обавезни предмети у шестом разреду 
Српски језик 

Математика 

Енглески језик 

Историја 

Географија 

Биологија 

Физика 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Техничко и информатичко образовање 

Физичко васпитање     

Изборни предмети у шестом разреду 

Грађанско васпитање  

Веронаука 

Немачки језик 

Изабрани спорт 

Хор и оркестар 

Свакодневни живот у прошлости 

Информатика и рачунарство 

Цртање, сликање и вајање 

 

 

 

Обавезни предмети у седмом разреду 
Српски језик 

Математика 

Енглески језик 

Историја 

Географија 

Биологија 

Физика 

Хемија 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Техничко и информатичко образовање  

Физичко васпитање 

Изборни предмети у седмом разреду 

Грађанско васпитање  

Веронаука 

Немачки језик 

Изабрани спорт 

Хор и оркестар 

Свакодневни живот у прошлости 

Информатика и рачунарство 

Цртање, сликање и вајање 

 

 

 

 

 

 

Обавезни предмети у осмом разреду 
Српски језик 

Математика 

Енглески језик 

Историја 

Географија 

Биологија 

Физика 

Хемија 

Музичка култура 
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Ликовна култура 

Техничко образовање 

Физичко васпитање 

Изборни предмети у осмом разреду 
Немачки језик 

Грађанско васпитање  

Веронаука 

Изабрани спорт 

Хор и оркестар 

Свакодневни живот у прошлости 

Информатика и рачунарство 

Цртање, сликање и вајање 

 

 

 

 

У оквиру слободних активности ученици ће моћи да учествују у раду разних секција, 

допунске и додатне наставе. Програми рада секција биће дати у августу, као Анекс овог 

Програма.  
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ и задаци  

 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима 

српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да 

упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и 

друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  

Задаци наставе српског језика су: 

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

 основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских 

стандарда српског књижевног језика; 

 поступно и систематично упознавање граматике и правописа 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); 

 усвајање основних теоријских и функционалних појмова из 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; 
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 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. 

 

 

Пети разред  

 

Оперативни задаци 

 проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима;  

 овладавање простом реченицом и њеним деловима;  

 појам сложене реченице;  

 увођење ученика у појам променљивости и непроменљивости врста речи;  

 стицање основних знања о именицама, значењима и функцијама падежа;  

 стицање основних знања о именичким заменицама и бројевима;  

 стицање основних знања о глаголима (видовима и функцијама);  

 оспособљавање ученика за уочавање разлике у квантитету акцента;  

 савладавање елемената изражајног читања и казивања текстова, одређених 

програмом;  

 увођење ученика у тумачење мотива, песничких слика и изражајних средстава у 

лирској песми;  

 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).  

 

Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1.  Језик (Граматика) 

 9 – 6. месец 
 Провера усвојености градива до 5. 

разреда 

 Реченице по саставу и значењу 

 Главни реченични чланови(субјекат 

и предикат) 

 Именски додаци 

 Глаголски додаци 

 Појам променљивости и 

непроменљивости речи 

 Именице 

66 28 38 
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 Бројне именице 

 Номинатив 

 Генитив 

 Датив 

 Акузатив 

 Вокатив 

 Инструментал 

 Локатив 

 Падежи 

 Именичке заменице 

 Придеви 

 Компарација придева 

 Бројеви 

 Равноправност језика  

 Глаголски вид 

 Глаголски род 

 Непроменљиве речи 

 Инфинитив и инфинитивна основа 

 Презент и презентска основа 

 Радни глаголски придев 

 Перфекат 

 Футур 

 Подела глаголских облика 

2.  Правопис 

9, 10, 12, 1, 2, 3. и 4. месец 

 

 Диктат (ћирилица и латиница) 

 Писање речце не 

 Управни и неуправни говор 

 Писање придева и бројева 

 Писање заменица Ви и Ваш 

 Употреба интерпункцијских знакова 

 Писање назива радних организација 

 Отклањање сувишних речи у тексту 

11 6 5 

3.  Књижевност (Лирика) 

9 – 6. месец 
 Народна песма: Вила зида град 

 Народна песма: Војевао бели 

Виде,коледо 

 Обредне народне календарске песме 

(избор) 

 Бранко Радичевић: Ђачки растанак 

(одломак) 

 Јован Јовановић Змај: Песма о 

песми 

 Војислав Илић: Зимско јутро 

 Душан Васиљев: Домовина 

 Јован Дучић: Поље 

 Десанка Максимовић: Покошена 

ливада 

22 15 7 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

________________________________________________________________________________ 

 

 85 

 Ставан Раичковић: Лето на 

висоравни 

 Мирослав Антић: Шашава песма 

 Бранко В. Радичевић: Кад мати  

меси медењаке, Кад отац бије 

 Добрица Ерић: Вашар у Тополи 

(одломак) 

  

4.  Књижевност (Епика) 

9 – 6. месец 
 Народна песма: Свети Саво 

 Народна песма: Женидба Душанова 

 Епске народне песме старијих 

времена( о Немањићима и 

Мрњавчевићима) (избор) 

 Народне питалице,загонетке и 

пословице (избор) 

 Народна приповетка : Еро с онога 

свијета 

 Народна приповетка: Дјевојка цара 

надмудрила 

 Народне бајке,новеле,шаљиве 

народне приче и приче о 

животињама (избор) 

 Вук С.Караџић: Житије Ајдук-

Вељка Петровића (одломак) 

 Милован Глишић: Прва бразда 

 Стеван Сремац: Чича Јордан 

(одломак) 

 Бранислав Нушић: Хајдуци 

 Иван Цанкар: Десетица 

 Бранко Ћопић:  (избор прича из 

циклуса Јутра плавог сљеза) 

 Иво Андрић: Мостови 

 Гроздана Олујић: Небеска река 

 Стеван Раичковић: Велико 

двориште (избор) 

 Данило Киш: Дечак и пас 

 Данијел Дефо: Робинзон Крусо 

 Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера 

 Жил Верн: 20 000 миља под морем 

(одломак) 

32 20 12 

5.  Књижевност (Драма) 

1, 4. месец 
 Бранислав Нушић: Кирија 

 Душан Радовић: Капетан Џон 

Пиплфокс 

 Љубиша Ђокић: Биберче 

6 4 2 

6.  Допунски избор 

1, 4. и 5. месец 
 Душан Радовић: Антологија српске 

поезије за децу 

4 4 0 
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 Милован Витезовић: Шешир 

професора Косте Вујића (одломак) 

 Вида Огњеновић: Путовање у 

путопис (одломак) 

 Л.Н.Толстој: Девојчица и крчаг 

7.  Научнопопуларни и 

информативни текстови 

10. и 4. месец 

 Никола Тесла: Моји изуми 

 Милутин Миланковић: Успомене, 

доживљаји и сећања (избор) 

 Грчки митови (избор) 

3 3 0 

8.  Култура изражавања 

(Усмено изражавање) 

9 – 6. месец 

 Говорне вежбе: 

 Најлепши доживљај са распуста 

 Причање  о измишљеним 

догађајима на основу дате теме 

 Волим да обрадујем драгу особу 

 Дела људског рода 

 Сваком према заслузи 

 Описивање пејзажа 

 Изражајно рецитовање: Домовина 

 Изражајно рецитовање лирских 

народних песама 

 Изражајно рецитовање одломака из 

епских народних песама 

  Изражајно читање непознатог 

текста(латиница и ћирилица) 

 Ортоепска вежба: Увежбавање 

правилног изговора речи, исказа, 

реченица... 

 Драмско извођење: Биберче 

 Писмено изражавање: 

 Писмене вежбе: 

 Наши мали несташлуци 

 Зима 

 Вест 

 Кад одрастем бићу 

 Описивање ентеријера и екстеријера 

36 15 21 

9.  (Писмено изражавање) 

9 – 6. месец 
 Лексичке и семантичке вежбе: 

синоними и антоними,уочавање 

семантичке функције акцента 

 Домаћи задаци:  

 Пролећна слика мога града 

 Лик Ајдук- Вељка и Прометеја 

 Моја бајка 

 Задивио ме је поступак личности из 

епске песме 

 Лик мајке из обрађених текстова 

 Четири писмена задатка 
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УКУПНО 180 95 85 

 

Активности наставника 

Саопштава наставне садржаје, организује и усмерава процес учења, процењује и 

оцењује ниво и квалитет усвојености знања, преноси културне вредности, преноси теоријска 

и практична знања, формира правилан поглед на свет, развија карактер ученика и црте 

личности, упознаје ученике са методама и техникама успешног учења. 

 

Активности ученика 

Усвајање знања, понављање, опажање, откривање и увиђање законитости и процеса, 

вежбање, израда и презентовање самосталних истраживачких радова, посматрање, стварање, 

изражавање својих мисли, осећања, закључака, учешће у дискусији, анализирање и 

синтетизовање података, чињеница, информација. 

 

Оцењивање 

Оцењује се: теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и 

коректна анализа текста, познавање и примена граматичких правила, правилно стилско 

изражавање сопствених мисли и осећања, учешће и рад на часу. 

Оцењује се усменим и писаним испитивањем, спровођењем самосталних 

истраживачких радова. 

Оцењује наставник, а важно је да се процена ученика у основи слаже са наставничком. 

Оцењивање је бројчано. 

Документација која прати процес оцењивања је дневник. 

Оцењивање је континуиран процес . 

 

Методе и технике рада 

Монолошка, дијалошка, текст-метода, дискусија, илустративна, писаних радова, 

истраживачких радова, проблемска, истраживачка метода. 

Технике рада: технике учења, технике памћења, пројекција, симболизација и 

упрошћавање, асоцијативна техника, брзог читања, брејн сторминг, контрастирање, 

когнитивно мапирање. 

 

Начин остваривања програма:  

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик 

представи и тумачи као систем.Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, 

ван контекста у којем се остварује њена функција. Поступност се обезбеђује самим избором 

и распоредом наставних садржаја. Указивањем на ниво програмских захтева наставницима 

се помаже у њиховим настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином језичке грађе. 

Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о 

њима. Практичност и примењивост знања о језику и његово прелажење у умење и навике 

посебно се постиже неговањем правописних и стилских вежби. Ученике такође 

континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са комуникативним 

говором. 

 

 

Шести разред 
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Оперативни задаци 

  увођење ученика у грађење речи;упознавање гласовних алтернација, њихово 

уочавање у грађењу и промени речи; 

 утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица; 

 проширивање знања о сложеној реченици; 

 оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком 

тексту, за исказивање властитих судова и закључака приликом анализе текста и у 

разним говорним ситуацијама; 

 развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких слика у 

лирском тексту; 

 постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог изражавања 

према захтевима програма. 

  

I Језик 

 Граматика: 

 Обнављање, проверавање и систематизовање знања која се у овом и старијим 

разредима проширују и продубљују, до нивоа њихове примене и аутоматизације 

у изговору и писању у складу са књижевнојезичком нормом и правописом. 

 Информације о грађењу речи слагањем у сложенице. Примери простих и 

сложених речи насталих срастањем двеју или више речи, односно њихових 

творбених основа (на/писати, па/ро/брод); у примерима се спојни вокал (инфикс) 

-о-, -е-, запажа, али не објашњава; и на гласовне алтернације се указује 

(потписати) ради правилног писања, али се не обрађују. 

 Изведене и неизведене именице. 

 Атрибутска и предикатска функција именица и придева. 

 Самогласници и сугласници; слоготворно р. Подела сугласника по месту 

изговора и по звучности. 

 Гласовне промене и алтернације – уочавање у грађењу и промени речи: 

палатализација и сибиларизација; непостојано а; промена л у о; једначење 

сугласника по звучности и по месту изговора; јотовање; асимилација и 

сажимање самогласника; губљење сугласника (на одступања указати у 

примерима). 

 Придевске заменице: разликовање по значењу – присвојне, показне, односно-

упитне, неодређене, опште, одричне; употреба повратне заменице свој. 

 Грађење и значења глаголских облика: аорист (стилска обележеност); футур II; 

имперфекат и плусквамперфекат; императив; потенцијал; трпни глаголски 

придев; глаголски прилози. 

 Прости и сложени глаголски облици. 

 Реченица – уочавање границе простих реченица у сложеној и њиховог 

напоредног и зависног односа. Вежбе у исказивању реченичних чланова речју и 

синтагмом. Уочавање и препознавање везника. 

 Уочавање разлике између дугих акцената. 

 

Правопис: 

 Проверавање, понављање и увежбавање правописних правила обрађених у 

претходним разредима (писање речце ли уз глаголе); не уз глаголе, именице и 

придеве; нај; употреба великог слова и др.). 
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 Писање имена васионских тела – једночланих и вишечланих. 

 Писање глаголских облика које ученици често погрешно пишу (радни глаголски 

придев, аорист, потенцијал, перфекат, футур I). 

 Интерпункција после узвика. Навикавање ученика на коришћење правописа 

(школско издање). 

  

II Kњижевност 

Тумачење текста: 

 Тумачење условљености догађаја и ситуација, осећања, сукоба, поступака, 

нарави и карактерних особина ликова – у епским и драмским делима. Упућивање 

ученика у поткрепљивање властитих судова и закључака појединостима из дела, 

али са становишта целине. Тумачење ликова као у претходном разреду. 

Запажање, коментарисање и процењивање ситуација и поступака, речи и дела, 

физичких и других особина, жеља и могућности, циљева и средстава (њихове 

складности и противречности). 

 Упућивање ученика у откривање двоструког описивања стварности: верно 

представљање појмова (објективна дескрипција) и маштовито повезивање појава 

са ставом и осећањем писца (субјективна дескрипција). Даље упућивање ученика 

у тумачење песничких слика изазваних чулним дражима (конкретни мотиви), те 

размишљањем и осећањем (апстрактни мотиви, емоције, рефлексије). 

 Откривање главног осећања и других емоција у лирским песмама. Уочавање 

мотивске структуре песме; начин развијања појединих мотива у песничке слике 

и њихово здружено функционисање. 

 Развијање навике да се запажања, утисци и закључци доказују подацима из 

текста и животне стварности, да се уметничке вредности истражују с 

проблемског становишта. Давање припремних задатака и упућивање ученика у 

рад на самосталном упознавању књижевног дела (усмено и писмено 

приказивање дела). Читање и вредновање ученичких бележака о прочитаној 

лектири. 

Књижевни појмови: 

 Приликом обраде књижевних дела усвајају се и следећи појмови: социјална 

песма; идеја (порука); врсте строфе и рима; композицијске јединице (песничка 

слика и њени елементи); елементи песничког изражавања (хипербола, контраст); 

психолошка и социолошка карактеризација ликова; функција пејзажа; основне 

одлике аутобиографије; афоризми. 

 

Функционални појмови: 

 Подстицање ученика да схватају и усвајају функционалне појмове: уопштено, 

реално, објективно, субјективно, изузетно, драматично; нијансе, детаљ, 

атмосфера, перспектива; мотив; борба мишљења, изражавање, доказивање; 

непосредно, посредно; чежња, наслућивање, сумња, запрепашћење; савесност, 

предострожност, хуманост, достојанство. 

 

Читање: 

 Усклађивање читања наглас с природом неуметничког и уметничког текста. 

Даље упућивање ученика на проучавање обрађеног и необрађеног текста ради 

изражајног читања (условљеност ритма и темпа; јачина гласа, паузирање, 
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реченични акценат). Казивање напамет научених различитих врста текстова у 

прози и стиху. Читање и казивање по улогама. 

Увежбавање читања у себи с прецизним, унапред постављеним задацима 

(откривање композицијских јединица, дијалога у карактеризацији ликова, описа 

и сличних елемената; налажење речи; реченица, правописних знакова и др.). 

Увежбавање брзог читања у себи с провером разумевања прочитаног непознатог 

текста. 

  

III Jезичка културa 

Усмено изражавање: 

 Препричавање са истицањем карактеристика лика у тексту, филму, позоришној 

представи. Изборно препричавање: динамичне и статичне појаве у природи 

(књижевно дело, филм, телевизијска емисија). 

 Препричавање са променом гледишта. Уочавање структуре приче грађене 

ретроспективно. 

 Причање са коришћењем елемената композиционе форме (увод, ток радње, 

градација, место и обим кулминације у излагању, завршетак). Уочавање 

карактеристика хронолошког и ретроспективног причања. Вежбања у 

хронолошком и ретроспективном причању. 

 Описивање спољашњег и унутрашњег простора (екстеријера и ентеријера) – по 

заједничком и самостално сачињеном плану. Описивање динамичних и 

статичних појава у природи, прожимање и смењивање статичних и динамичких 

слика и сцена у описивању и приповедању. 

 Портретисање особа из непосредне околине на основу анализе књижевних 

портрета и портрета личности из научно-популарне литературе. 

 Извештавање: кратак извештај о школској акцији, свечаности, друштвеној акцији 

у селу или граду и сл. 

  

Писмено изражавање: 

 Стваралачко препричавање текста са променом гледишта. 

 Причање о догађајима и доживљајима са коришћењем елемената композиционе 

форме – по самостално сачињеном плану. 

 Портретисање особе из непосредне околине ученика – по самостално сачињеном 

плану. 

 Извештавање: кратак писмени извештај о школској акцији (сакупљање хартије, 

уређење дворишта). 

 Увежбавање технике у изради писменог састава (избор грађе, њено 

компоновање, коришћење пасуса, обједињавање приповедања и описивања).  

 Писање службеног и приватног писма. 

 Синтаксичко-стилистичке вежбе с различитим распоредом речи у реченици, 

уочавање нијансираних разлика у значењу, истицању и сл. 

 Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. 

 Четири школска писмена задатка – по два у полугодишту (један час за израду 

задатка, два за анализу задатака и писање побољшане верзије састава). 

 

Садржај програма 
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Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1.  Граматика  

9-6 
 Падежи, обнављање 3 0 3 

 Врсте речи, обнављање 3 0 3 

 Глаголски облици, обнављање 2 0 2 

 Служба речи 3 0 3 

 Подела гласова, слоготворно р  1 1 0 

 Палатализација  1 1 0 

 Сибиларизација  2 1 1 

 Непостојано а  2 1 1 

 Промена л у о  2 1 1 

 Једначење сугласника по звучности 3 1 2 

 Једначење сугласника по месту 

изговора  
2 1 1 

 Јотовање  2 1 1 

 Асимилација и сажимање 

самогласника 
1 1 0 

 Губљење сугласника  1 1 0 

 Придевске заменице  5 3 2 

 Творба речи  2 1 1 

 Сложенице 2 1 1 

 Аорист 1 1  

 Футур 2. 1 1 0 

 Имперфекат  2 1 1 

 Плусквамперфекат 2 1 1 

 Императив  1 1 0 

 Потенцијал  1 1 0 

 Глаголски прилог прошли  1 1 0 

 Глагослски прилог садашњи  1 1 0 

 Реченица  1 1 0 
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 Независне и зависне предикатске 

реченице 
2 1 1 

 Исказивање реченичних чланова  1 1 0 

 реченице Комуникативне 1 1 1 

 Трпни глаголски придев 1 1 0 

2.  Књижевност, Епика 

9-6 
 Стеван Раичковић – Бајка о дечаку и 

Месецу 
2 1 1 

 Гроздана Олујић – Златопрста или 

Седефна ружа – избор  
1 1 0 

 Народна песма – Смрт мајке 

Југовића 
3 1 2 

 Епске народне песме о Косовском 

боју – избор  
6 3 3 

 Бранислав Нушић – Аутобиографија  1 1 0 

 Иво Андрић- Аска и вук  2 1 1 

 Бранко Ћопић – Чудесна справа  2 1 1 

 Светлана Велмар – Јанковић – 

Улица Филипа Вишњића  - одломак  
1 1 0 

 Петар Кочић – Јаблан  2 1 1 

 Светозар Ћоровић – Богојављенска 

ноћ  
1 1 0 

 Народна песма – Марко Краљевић 

укида свадбарину  
2 1 1 

 Епске народне песме о Марку 

Краљевићу – избор  
3 2 1 

 Антон Павлович Чехов – Вањка  1 1 0 

 Вилијем Саројан – Лето лепог белца  1 1 0 

 Народна приповетка – Мала вила  1 1 0 

 Исидора Секулић – Буре  1 1 0 

 Мирослав Антић – Плава звезда 2 1 1 

3.  

Књижевност; Лирика 

9-6 

 Добрица Ерић – Чудесни свитац 1 1 0 

 Ђура Јакшић – Вече  1 1 0 

 Народна песма – Највећа је жалост 

за братом 
1 1 0 

 Породичне народне лирске песме – 

избор  
2 1 1 

 Обичајне народне лирске песме – 2 1 1 
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свадбене  - избор  

 Милан Ракић – Наслеђе  1 1 0 

 Јован Дучић – Село  1 1 0 

 Десанка Максимовић – О пореклу 1 1 0 

 Војислав Илић – Свети Сава  1 1 0 

 Алекса Шантић – Моја отаџбина  1 1 0 

 Рабиндранат Тагоре – Папирни 

бродови или једна песма по избору 

из Градинара 

1 1 0 

 Вељко Петровић - Ратар 1 1 0 

 Стеван Раичковић – Хвала сунцу, 

земљи, трави 
1 1 0 

 Милован Данојлић - Шљива 1 1 0 

 Сергеј Јесењин – Бреза  1 1 0 

4.  Књижевност, допунски 

избор 

9-6 

 Бранко Ћопић. Орлови рано лете 3 1 2 

 Џек Лондон – Зов дивљине  1 1  

 Дечаци Павлове улице 1 1 0 

5.  Правопис 

9-6 
 Велико слово 1 0 1 

 Писање речце не и нај 1 1 0 

 Интерпункција  1 1 0 

 Писање глаголских облика  1 1 0 

6.  Књижевност, Драма  

9-6 
 Коста Трифковић , - Избирачица 1 1 0 

 Бранислав Нушић - Аналфабета 1 1 0 

 Петар Кочић – Јазавац пред судом  1 1 0 

7.  Језичка култура  

9-6 
 Препричавање  1 0 1 

 Стваралачко препричавање текста  1 0 1 

 Портретисање  2 0 2 

 Причање са коришћењем елемената 

композиционе форме  
2 0 2 

 Извештавање 1 0 1 

 Ортоепске вежбе  1 0 1 
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 Синтаксичке и стилске вежбе  1 0 1 

 Лексичке и семантичке вежбе  1 0 1 

 Домаћи задаци 8 0 8 

 Писмени задаци 12 0 12 

УКУПНО 144 72 72 

 

Активности наставника 

саопштава наставне садржаје, организује и усмерава процес учења, процењује и 

оцењује ниво и квлаитет усвојености знања, преноси културне вредности, преноси теоријска 

и практична знања, формира правилан поглед на свет, развија карактер ученика и црте 

личности, упознаје ученике са методама и техникама успешног учења... 

 

Активности ученика 

усвајање знања, понављање, опажање, откривање и увиђање законитости и процеса, 

вежбање, израда и презентовање самосталних истраживачких радова, посматрање, стварање, 

изражавање својих мисли, осећања, закључака, учешће у дискусији, анализирање и 

синтетизовање података, чињеница, информација... 

 

Оцењивање 

оцењује сетеоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна 

анализа текста, познавање и примена граматичких правила, правилно стилско изражавање 

сопствених мисли и осећања, учешће и рад на часу. 

Оцењује се усменим и писаним испитивањем, спровођењем самосталних 

истраживачких радова, писменим задацима, тестовима, домаћим задацима. 

Оцењује наставник, а важно је да се процена ученика у основи слаже са наставничком. 

Оцењивање је бројчано. 

 Документација која прати процес оцењивања је дневник, домаћи задаци, тестови. 

Оцењивање је континуиран процес . 

 

Критеријуми оцењивања ученика 6. Разреда 

 

Граматика  

Гласовне промене: 

 Довољан успех: познавање дефиниције гласовних промена и основних подела 

гласова; 

 Добар успех:  несамостално извођење  гласовних промена; 

 Врло добар успех: релативно самостално извођење гласовних промена; 

 Одличан успех: познавање специфичнијих облика гласовних промена и њихово 

самостално извођење; 

 

Врсте променљивих речи и њихова служба у реченици (именице, придеви, 

заменице, бројеви): 

 Довољан успех: дефинисање основних врста променљивих речи и њихових 

служби 
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 Добар успех: препознавање основних врста речи и делимично успешно 

одређивање њихове службе у реченици; 

 Врло добар успех: познавање специфичнијих карактеристика променљивих речи 

и њихових служби; 

 Одличан успех: самостално одређивање свих облика променљивих речи и 

њихових служби у реченици; 

 

Глаголски облици 

 Довољан успех: препознавање и дефинисање употребе основних глаголских 

облика; 

 Добар успех: познавање начина грађења неких  глаголских облика; 

 Врло добар успех: познавање начина грађења већине глаголских облика и 

њихове  специфичније употребе; 

 Одличан успех: самостално одређивање глаголских облика, њиховог грађења и 

службе у реченици; 

 

Књижевност 

Народна књижевност 

 Довољан успех: препознавање дела народне књижевности, познавање 

најосновнијих њихових одлика, разликовање родова и врста; 

 Добар успех: познавање основних одлика дела народне књижевности, , њихових 

облика и дефиниција, њихових стилских карактеристика, познавање поделе 

народне књижевности; 

 Врло добар успех: делимично самостална анализа дела народне књижевности, 

познавање основних функционалних појмова; 

 Одличан успех: самостална анализа дела народне књижевности и њихово 

међусобно повезивање по тематици, структури и мотивима; 

 

Уметничка књижевност 

 Довољан успех: препознавање дела уметничке књижевности и њихових писаца, 

познавање најосновнијих њихових одлика, разликовање родова и врста; 

 Добар успех: познавање основних одлика дела уметничке књижевности,  

њихових облика и дефиниција, њихових стилских карактеристика, познавање 

поделе уметничке  књижевности; 

 Врло добар успех: делимично самостална анализа дела уметничке  књижевности, 

познавање основних функционалних појмова; 

 Одличан успех: самостална анализа дела уметничке књижевности и њихово 

међусобно повезивање по тематици, структури и мотивима; 

 

Правопис 

 Довољан успех: познавање и употреба најосновнијих правописних правила 

везаних за велико слово и састављено и растављено писање речи; 

 Добар успех: познавање и употреба основних правописних правила везаних за 

велико слово и састављено и растављено писање речи; 

 Врло добар успех: познавање и употреба сложенијих правописних правила 

везаних за велико слово и састављено и растављено писање речи; 
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 Добар успех: познавање и употреба готово свих правописних правила везаних за 

велико слово и састављено и растављено писање речи; 

 

 Језичка култура 

 Довољан успех:  успешно препричавање текста; 

 Добар успех: делимично одговарање на постављене захтеве у говорној и 

писменој вежби; 

 Врло добар успех: готово потпуно стилско и тематско одговарање на постављене 

захтеве у говорној и писменој вежби; 

 Одличан успех: стилски и тематски уједначен текст изговорен или написан на 

часу; 

 

Домаћи и писмени задаци 

 Довољан успех:  успешно препричавање текста; 

 Добар успех: делимично одговарање на постављене захтеве у домаћем или 

писменом задатку; 

 Врло добар успех: готово успешно одговарање на постављене захтеве у домаћем 

или писменом задатку и стилски готово потпуно уједначен текст домаћег  или 

писменог задатка; 

 Одличан успех: стилски и тематски уједначен текст урађен самостално. 

 

Методе  и технике рада 

Монолошка, дијалошка, текст-метода, дискусија, илустративна, писаних радова, 

истраживачких радова, проблемска, истраживачка метода. 

Технике рада: технике учења, технике памћења, пројекција, симболизација и упрошћавање, 

асоцијативна техника, брзог читања, брејн сторминг, контрастирање, когнитивно мапирање. 

 

Начин остваривања програма 

I Језик (граматика и правопис) 

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик 

представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава 

изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функ 

Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а 

конкретизација нивоа обраде, као врста упутства за наставну праксу у појединим 

разредима, назначена је описно формулисаним захтевима: запажање, уочавање, 

усвајање, појам, препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, 

систематизација и другима. Указивањем на ниво програмских захтева наставницима 

се помаже у њиховим настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином обраде 

језичке грађе. 

Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и 

информација о њима. 

Таквим приступом језичкој грађи у програму наставници се усмеравају да 

тумачење граматичких категорија заснивају на њиховој функцији коју су ученици у 

претходним разредима уочили и њоме, у мањој или већој мери, овладали у језичкој 

пракси. Поступност и селективност у програму граматике најбоље се уочавају на 

садржајима из синтаксе и морфологије од I до VIII разреда. Исти принципи су, 

међутим, доследно спроведени и у осталим областима језика. На пример, алтернацију 

сугласник к, г, х, ученици ће прво запажати у грађењу речи и деклинацији у В 
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разреду, а вежбама и језичким играма у том и претходним разредима навикавати се на 

правилну употребу тих консонаната у говору и писању; елементарне информације о 

палатализацији добиће у VI разреду, а усвојена знања о битним гласовним особинама 

српског језика обновити и систематизовати у VIII разреду. Тим начином ће ученици 

стећи основне информације о гласовним променама и алтернацијама, оспособиће се за 

језичку праксу, а неће бити оптерећени учењем описа и историје тих језичких појава. 

Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од II 

разреда и поступно се из разреда у разред проширују и продубљују. Од самог почетка 

ученике треба навикавати да уочавају основне морфолошке категорије, на пример: у II 

разреду поред уочавања речи које именују предмете и бића, уводи се и разликовање 

рода и броја код тих речи а у III разреду разликовање лица код глагола. Тим путем ће 

се ученици поступно и логички уводити не само у морфолошке већ и у синтаксичне 

законитости (разликовање лица код глагола – лични глаголски облици – предикат – 

реченица). Речи увек треба уочавати и обрађивати у оквиру реченице, у којој се 

запажају њихове функције, значења и облици. 

Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне 

јединице. Не само у настави језика, већ и у настави читања и језичке културе, ученике 

треба у сваком разреду уводити у програмом предвиђене стандардне акценатске 

норме а сталним вежбањем, по могућству уз коришћење аудио снимака, ученике 

треба навикавати да чују правилно акцентовану реч а у крајевима где се одступа од 

акценатске норме да разликују стандардни акценат од свога акцента. 

Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених 

које се организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред 

тога, ученике врло рано треба упућивати на служење правописом и правописним 

речником (школско издање). 

У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси 

потврдили својом функционалношћу: 

 подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; 

 сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности; 

 заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним 

својствима и стилским функцијама језичких појава; 

 уважавање ситуационе условљености језичких појава; 

 повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; 

 откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава; 

 коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика; 

 систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; 

 што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава; 

 неговање примењеног знања и умења; 

 континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; 

 остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; 

 побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама; 

 указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; 

 коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава. 

Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених 

језичких појава буде засновано на суштинским особеностима, а то значи на њиховим 

битним својствима и стилским функцијама, што подразумева занемаривање 

формалних и споредних обележја проучаваних језичких појава. Нужно је да 
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наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских вежбања, односно 

да наставно градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да вежбања 

морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, обнављања и 

утврђивања знања.  

Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег 

језика треба што пре превазићи нивое препознавања и репродукције, а стрпљиво и 

упорно неговати више облике знања и умења – применљивост и стваралаштво. У 

настојањима да се у наставној пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у 

свакој погодној прилици знања из граматике ставити у функцију тумачења текста 

(уметничког и популарног), чиме се оно уздиже од препознавања и репродукције на 

нивое умења и практичне примене. 

 Практичност и применљивост знања о језику и његово прелажење у умење и 

навике посебно се постиже неговањем правописних и стилских вежби. Ученике, 

такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са 

комуникативним говором. Један од изразито функционалних поступака у настави 

граматике јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне 

праксе, што наставу граматике приближава животним потребама у којима се 

примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. Настава на 

тај начин постаје практичнија и занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне 

могућности за његова стваралачка испољавања.  

Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а 

завршавају сазнавањем, резимирањем и применом одређеног градива, у савременом 

методичком приступу, поготову у проблемски усмереној настави, отварају се и 

затварају више пута током наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева 

учестало спајање индукције и дедукције, анализе и синтезе, конкретизације и 

апстракције, теоријских обавештења и практичне обуке. 

Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које ваља 

применити у наставној обради програмских јединица из језика и које омогућују да 

сваки целовит сазнајни пут, почев од оног који је уоквирен школским часом, добије 

своју посебну структуру. 

 

II Књижевност 

Увођење најмлађих ученика у свет књижевности али и осталих, тзв. некњижевних 

текстова (популарних, информативних), представља изузетно одговоран наставни 

задатак. 

 Епика:  

Mетоде и облици рада у обради књижевних дела прилагођавају се узрасту 

ученика. Наставник ће ученике упућивати и подстицати на читање давањем 

одређених, али различитих задатака: да дело прочитају сви у одељењу, али да о њему 

из различитих аспеката говоре или пишу, било сви ученици или пак групе и 

појединци, који се за поједна питања сами определе или добију специјалан задатак. 

Тако ће час лектире заинтересовати цело одељење и активирати све ученике. На часу 

лектире о књижевном делу сваки ученик треба да говори или да чита свој рад према 

својим могућностима и умењима, а не само одабрани појединци. У току године, на 

часовима лектире, сваки ученик треба да покаже колико другује с књигом и шта му је 

то дружење донело, чиме га је обогатило и како га је усмерило. И наставнику и 

ученику омогућује се избор нових дела за лектиру и изван одређеног списка. Та 

могућност обавезује наставника да систематски прати савремено књижевно 
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стваралаштво како би могао да одабере и ученицима препоручи нову књигу у правом 

тренутку. Та могућност употпуњује дати списак домаће лектире и осавремењује га. 

Читање 

Изражајно читање негује се систематски, уз стално повећавање захтева и 

настојање да се што потпуније искористе способности ученика за постизање високог 

квалитета у вештини читања. Изражајно читање увежбава се на текстовима различите 

садржине и облика; користе се лирски, епски и драмски текстови у прози и стиху, у 

наративном, дескриптивном, дијалошком и монолошком облику. Посебна пажња 

посвећује се емоционалној динамици текста, његовој драматичности и говорењу из 

перспективе писца и појединих ликова.  

У одељењу треба обезбедити одговарајуће услове за изражајно читање и казивање 

– ученицима у улози читача и говорника ваља обезбедити место испред одељењског 

колектива, у одељењу створити добру слушалачку публику, заинтересовану и способну 

да критички и објективно процењује квалитет читања и казивања. Посредством аудио 

снимка, ученицима повремено треба омогућити да чују своје читање и да се критички 

осврћу на своје умење. На часовима обраде књижевних дела примењиваће се 

ученичка искуства у изражајном читању, уз стално настојање да сви облици говорних 

активности буду коректни и уверљиви. 

Читање у себи је најпродуктивнији облик стицања знања па му се у настави 

поклања посебна пажња. Оно је увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се 

ученици оспособљавају за свакодневно стицање информација и за учење. Вежбе 

читања у себи непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у функцији 

свестранијег стицања знања и разумевања не само књижевног дела, већ и свих 

осмишљених текстова. 

Ученици старијих разреда уводе се у „летимично” читање које је условљено 

брзином и стварно прочитаним текстом. Оно се састоји од брзог тражења 

информације и значења у тексту, при чему се не прочита свака реч, већ се погледом 

„пролази” кроз текст и чита се на прескок (међунаслови, поднаслови, први редови у 

одељцима, увод, закључак). При вежбању ученика у „летимичном” читању, претходно 

се задају одговарајући задаци (тражење одређених информација, података и сл.), а 

потом проверава квалитет њиховог остварења и мери време за које су задаци 

извршени. „Летимичним” читањем ученици се такође оспособљавају да ради 

подсећања, обнављања, меморисања, читају подвучене и на други начин означене 

делове текста приликом ранијег читања „с оловком у руци”, које треба систематски 

спроводити као вид припремања ученика за самосталан рад и учење. 

Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху 

значајан је облик рада у развијању говорне културе ученика. Ваља имати у виду да је 

убедљиво говорење прозног текста полазна основа и неопходан услов за природно и 

изражајно казивање стихова. Зато је пожељно да се повремено, на истом часу, 

наизменично увежбава и упоређује говорење текстова у прози и стиху. Напамет ће се 

учити разни краћи прозни текстови (нарација, дескрипција, дијалог, монолог), лирске 

песме разних врста и одломци из епских песама. Успех изражајног казивања знатно 

зависи од начина учења и логичког усвајања текста.  

 Тумачење текста  

Са обрадом текста почиње се после успешног интерпретативног читања наглас и 

читања у себи. Књижевноуметничко дело се чита, према потреби и више пута, све док 

не изазове одговарајуће доживљаје и утиске који су неопходни за даље упознавање и 

проучавање текста. Разни облици поновљеног и усмереног читања дела у целини, или 
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његових одломака, обавезно ће се примењивати у обради лирске песме и краће прозе. 

При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и 

синтетичких поступака и гледишта. Значајне појединости, елементарне слике, 

експресивна места и стилско-језички поступци неће се посматрати као усамљене 

вредности, већ их треба сагледавати као фунционалне делове виших целина и 

тумачити у природном садејству с другим уметничким чиниоцима. Књижевном делу 

приступа се као сложеном и непоновљивом организму у коме је све условљено 

узрочно-последичним везама, подстакнуто животним искуством и уобличено 

стваралачком маштом. Ученике треба ревносно навикавати на то да своје утиске, 

ставове и судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога текста 

и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање 

критичких ставова према произвољним оценама и закључцима. Зато се још од првог 

разреда ученици навикавају да слободно испољавају своје утиске, осећања, 

асоцијације и мисли изазване сликовитом и фигуративном применом песничког 

језика. У свим разредима обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем 

проблемских питања која су подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. На 

тај начин стимулисаће се ученичка радозналост, свесна активност и истраживачка 

делатност, свестраније ће се упознати дело и пружати могућност за афирмацију 

ученика у радном процесу. Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном 

поступку захтевају умесну локализацију, често и вишеструку. Методика наставе 

књижевности већ неколико деценија, теоријски и практично, развија и стално 

усавршава наставников и учеников истраживачки, проналазачки, стваралачки и 

сатворачки однос према књижевноуметничком делу. Књижевност се у школи не 

предаје и не учи, већ чита, усваја, у њој се ужива и о њој расправља. То су путеви да 

настава књижевности шири ученикове духовне видике, развија истраживачке и 

стваралачке способности ученика, критичко мишљење и уметнички укус, појачава и 

култивише литерарни, језички и животни сензибилитет. 

Модерна и савремена организација наставе матерњег језика и књижевности 

подразумева активну улогу ученика у наставном процесу. У савременој настави 

књижевности ученик не сме бити пасивни слушалац који ће у одређеном тренутку 

репродуковати „научено градиво”, односно наставникова предавања, већ активни 

субјекат који истраживачки, стваралачки и сатворачки учествује у проучавању 

књижевноуметничких остварења. 

Ученикова активност треба да свакодневно пролази кроз све три радне етапе; пре 

часа, у току часа и после часа. У свим етапама ученик се мора систематски навикавати 

да у току читања и проучавања дела самостално решава бројна питања и задатке, који 

ће га у пуној мери емоционално и мисаоно ангажовати, пружити му задовољство и 

побудити истраживачку радозналост. Такви задаци биће најмоћнија мотивација за рад 

што је основни услов да се остваре предвиђени интерпретативни домети. Наставник 

ваља да постави задатке који ће ученика подстицати да уочава, открива, истражује, 

процењује и закључује. Наставникова улога јесте у томе да осмишљено помогне 

ученику тако што ће га подстицати и усмеравати, настојећи да развија његове 

индивидуалне склоности и способности, као и да адекватно вреднује ученичке напоре 

и резултате у свим облицима тих активности. 

Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње 

наставниковим и учениковим припремањем (мотивисање ученика за читање, 

доживљавање и проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког 

текста, истраживачки припремни задаци) за тумачење дела, своје напродуктивније 
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видове добија у интерпретацији књижевног дела на наставном часу, а у облицима 

функционалне примене стечених знања и умења наставља се и после часа: у 

продуктивним обнављањима знања о обрађеном наставном градиву, у поредбеним 

изучавањима књижевноуметничких дела и истраживачко-интерпретативним 

приступима новим књижевноуметничким остварењима. 

Средишње етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави јесу 

методолошко и методичко заснивање интерпретације и њено развијање на наставном 

часу. 

У заснивању и развијању наставне интерпретације књижевноуметничког дела основно 

методолошко опредељење треба да буде превасходна усмереност интерпретације 

према уметничком тексту. Савремена методика наставе књижевности определила се, 

дакле, за унутрашње (иманентно) изучавање уметничког текста, али она никако не 

превиђа нужност примене и вантекстовних гледишта да би књижевноуметничко дело 

било ваљано и поуздано протумачено. 

Уз наведена методолошка опредељења, наставна интерпретација 

књижевноуметничког дела ваља да удовољи и захтевима које јој поставља методика 

наставе књижевности: да буде оригинална, естетски мотивисана, свестрано усклађена 

са наставним циљевима и значајним дидактичким начелима, да има сопствену 

кохерентност и поступност, а да методолошка и методичка поступања на свакој 

деоници интерпретације остварују јединство анализе и синтезе. 

 Књижевни појмови 

Књижевне појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и 

помоћу осврта на претходно читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде 

неке родољубиве песме, а уз поредбени осврт на две–три раније прочитане песме исте 

врсте, развијати појам родољубиве песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. 

Уознавање метафоре биће погодно тек када су ученици у претходном и 

предтеоријском поступку откривали изражајност извесног броја метафоричких слика, 

кад неке од њих већ знају напамет и носе их као уметничке доживљаје. Језичко-

стилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; полазиће се 

од изазваних уметничких утисака и естетичке сугестије, па ће се потом истраживати 

њихова језичко-стилска условљеност. 

 Функционални појмови 

Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на 

њихова примењена значења. Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у текућим 

информацијама на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног појма. 

 

III Култура изражавања 

Овај наставни процес, иако је програмски конституисан као посебно подручје, с 

посебним садржајима и облицима рада, мора се преносити како на обраду књижевног 

текста који је најбољи образац изражавања, тако и на граматику с правописом, која 

нормира правила и дефинише језичке законе. Рад на богаћењу културе изражавања 

треба да се интегрише са свим видовима усмених и писмених облика изражавања. 

У настави језика и културе изражавања ваља непрестано имати у виду заједнички 

основни циљ: развијање језичког мишљења и језичке свести уочавањем језичких 

законитости, па тек на основу такве свести прелазити на нормирање и дефинисање. 

Отуда језик као средство изражавања треба да буде предмет наставне пажње у свим 

његовим структурама. 
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Лексичке и морфолошке вежбе, према томе, треба да богате ученичко сазнање о 

речи као облику, чему служе не само коњугација и деклинација, него и систем 

грађења речи (просте, изведене и сложене). Семантичке вежбе се повезују с 

морфолошким и синтаксичким вежбама и оне треба да развију ученикову свест о 

одређеној моћи значења речи, на основу чега се једино и може развијати способност и 

вештина изражавања. Синтаксичке вежбе су, као и морфолошке и семантичке, 

битнији садржаји наставе изражавања у свим разредима. Тежина захтева, природно, 

одређује се према узрасту ученика. Богаћењу културе усменог и писменог изражавања 

посебно ће допринети самостални рад ученика на прикупљању одабраних примера 

језика и стила. Због тога ученици треба да бележе вредне примере: успеле описе, 

рељефне портрете, правилне реченице, како у погледу формалне структуре (распоред 

њених делова) тако и у погледу лексике и семантике. Овај рад треба да оствари два 

задатка везана непосредно за културу изражавања. Прво, тиме ученик организовано 

индивидуално ради на развијању своје говорне културе и писмености, а друго – у 

обиму своје читалачке пажње развија онај њен значајан квалитет који му омогућује 

непрестано посматрање језика и стила у штиву које чита. Повремени часови или 

делови часова, посвећени читању одабраних примера треба, уз остало, да подстичу за 

рад на самообразовању те врсте. 

Подстицање ученика на литерарно стваралаштво, схваћено свакако у ужем и 

претежно образовно-васпитном погледу, треба применити као фронталан рад с целим 

одељењем, а никако као обавезу литерарне секције. Рад у литерарној секцији је 

слободно опредељење. Ученик основне школе, нарочито у млађим разредима, по 

својој природи увек је спреман на креативност, па то треба и подстицати. Један од 

облика рада на развијању и неговању језичке чистоте јесте и развијање свести о 

поплави позајмљеница у нашем језику. Наставник ће, разумљиво, морати да нађе меру 

у објашњавању да сваки језик нужно прихвата и речи пореклом из грчког и латинског 

јсзика у стручној терминологији. Треба помоћи ученицима у разликовању 

позајмљеница које су добиле „право грађанства” у нашем језику од оних речи које 

треба енергично гонити из говора.  
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Седми разред 

 

Оперативни задаци 

 савладавање система напоредних и зависних реченица; 

 осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела; 

 овладавање техником брзог читања у себи и оспособљавање за „летимично“ читање и 

читање «с оловком у руци»; 

 упознавање расправе као облика усменог и писменог изражавања; 

 систематско савладавање разних облика усменог и писменог општења према 

захтевима у програму. 

 

Садржај програма 

 
 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. Књижевност (Лирика) 

9 – 6. месец 

 

 

 Кујунџија и хитропреља 

 Посленичке народне песме 

 Народна песма :Љубавни растанак 

 Јован Дучић: Подне 

 Милан Ракић: Симонида 

 Владислав Петковић Дис: Међу 

својима 

 Сима Пандуровић: Бисерне очи 

 Десанка Максимовић: Крвава бајка 

 Десанка Максимовић: Стрепња 

 Стеван Раичковић: Небо 

 Мирослав Антић: Плави чуперак 

(избор) 

 Добрица Ерић: Песник и Месец 

 Васко Попа: Манасија 

 Милутин Бојић: Плава гробница 

 Иван В. Лалић: Ветар 

 Миодраг Павловић : Светогорски 

дани и ноћи 

 Александар С. Пушкин: Волео сам 

вас 

19 17 2 

2. Књижевност (Епика) 

       9 – 6. месец 
 Кратке фолклорне форме 

(пословице,питалице,загонетке) 

 Народна песма: Диоба Јакшића 

 Епске народне песме покосовског 

циклуса 

 Народна песма: Мали Радојица 

 Народна песма: Иво Сенковић и ага 

од Рибника 

 Епске народне песме о хајдуцима и 

37 29 8 
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ускоцима 

 Народна приповетка: Златна јабука  

и девет пауница 

 Свети Сава: Писмо игуману 

Спиридону 

 Доситеј Обрадовић: Живот и 

прикљученија 

 Стефан Митров Љубиша: Кањош 

Мацедоновић 

 Јанко Веселиновић: Хајдук Станко 

 Стеван Сремац: Поп Ћира и поп 

Спира 

 Радоје Домановић: Мртво море 

 Вељко Петровић: Јабука на друму 

 Павле Угринов: Стара породична 

кућа 

 Пеђа Милосављевић: Потера за 

пејзажима 

 Иво Андрић: Прича о кмету Симану 

 Антон П.Чехов: Чиновникова смрт 

 Антон де Сент Егзипери: Мали  

принц 

 Ана Франк : Дневник( одломак) 

 Свети Сава у књижевности 

 Алфонс Доде: Писма из моје 

ветрењаче 

 Иво Андрић: Панорама 

 Борисав Станковић: Наш Божић 

3. Kњижевност (Драма) 

11. и 5. месец 
 Јован С.Поповић: Покондирена 

тиква 

 Бранислав Нушић: Власт (одломак) 

 Љубомир Симовић: Бој на Косову 

(одломак) 

6 3 3 

4. Књижевност 

(Научнопопуларни и 

информативни текстови) 

9. и 1. месец 

 Вук С.Караџић: Живот и обичаји 

народа српског - Обичаји о 

различнијем празницима 

 Павле Софрић Нишевљанин : 

Главније биље у веровању Срба 

(јабука) 

2 2  

5. Jезик (Граматика) 

   9 -6. месец 
 Врсте речи (променљиве) 

 Врсте речи (непроменљиве) 

 Значење и употреба падежа 

 Падежна синонимија 

 Глаголски вид и род 

 Врсте глагола ( безлични и лични) 

 Глаголски облици 

44 14 30 
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 Субјекат (граматички и логички) 

 Предикат (глаголски и именски) 

 Прави и неправи објекат 

 Прилошке одредбе за место, време, 

начин, узрок, меру и количину 

 Појам синтагме 

 Напоредни односи међу реченичним 

члановима - саставни, раставни и 

супротни 

 Апозиција. Апозитив 

 Уочавање разлике између кратких 

акцената 

 Комуникативна функција 

независних предикатских реченица; 

подела на обавештајне, упитне, 

заповедне, жељне и узвичне 

 Напоредни односи независних 

предикатских реченица: Саставни  

 Напореддни односи независних 

предикатских реченица: Супротни  

 Напоредни односи независних 

предикатских реченица : Раставни 

 Напоредни односи независних 

предикатских реченица: Искључни 

 Напоредни односи независних 

предикатских реченица: Закључни 

 Безличне реченице 

 Појам актива и пасива 

 Конгруенција 

 Језик  Словена у прапостојбини. 

Сеобе Словена и стварање 

словенских језика 

 Стварање старословенског језика : 

Мисија Ћирила и Методија 

 Старословенска писма и 

старословенски споменици са 

српског тла 

6. Језик (Правопис) 

9 – 6. месец 
 Интерпункција у сложеној реченици 

 Црта. Заграда.запета у набрајању 

скраћеница. 

 Писање великог слова 

 Писање управног говора 

 Писање назива радних организација 

7 2 5 

7. Језичка култура (Усмено 

и писмено изражавање) 

9 - 6. месец 

 Технички и сугестивни опис 

 Техничка нарација 

 Писање честитке, позивнице, 

29  29 
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захвалнице и и-мејл порука 

 Писање обавештења из текућег 

школског живота; интервју 

 Синтаксичке вежбе 

 Лексичке вежбе 

 Читање и разумевање легенди и 

табела 

 Осам домаћих писмених задатака 

 Четири школска писмена задатка 

УКУПНО 144 67 77 

 

Активности наставника 

Саопштава наставне садржаје, организује и усмерава процес учења, процењује и 

оцењује ниво и квалитет усвојености знања, преноси културне вредности, преноси теоријска 

и практична знања, формира правилан поглед на свет, развија карактер ученика и црте 

личности, упознаје ученике са методама и техникама успешног учења. 

 

Активности ученика 

Усвајање знања, понављање, опажање, откривање и увиђање законитости и процеса, 

вежбање, израда и презентовање самосталних истраживачких радова, посматрање, стварање, 

изражавање својих мисли, осећања, закључака, учешће у дискусији, анализирање и 

синтетизовање података, чињеница, информација. 

 

Оцењивање 

Оцењује се: теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и 

коректна анализа текста, познавање и примена граматичких правила, правилно стилско 

изражавање сопствених мисли и осећања, учешће и рад на часу. 

Оцењује се усменим и писаним испитивањем, спровођењем самосталних 

истраживачких радова. Оцењује наставник, а важно је да се процена ученика у основи слаже 

са наставничком. 

Оцењивање је бројчано. Документација која прати процес оцењивања је дневник. 

Оцењивање је континуиран процес . 

 

Методе и технике рада 

Монолошка, дијалошка, текст-метода, дискусија, илустративна, писаних радова, 

истраживачких радова, проблемска, истраживачка метода. 

Технике рада: технике учења, технике памћења, пројекција, симболизација и 

упрошћавање, асоцијативна техника, брзог читања, брејн сторминг, контрастирање, 

когнитивно мапирање. 

 

Начин остваривања програма 

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик 

представи и тумачи као систем.Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, 

ван контекста у којем се остварује њена функција. Поступност се обезбеђује самим избором 

и распоредом наставних садржаја. Указивањем на ниво програмских захтева наставницима 

се помаже у њиховим настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином језичке грађе. 

Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о 
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њима. Практичност и примењивост знања о језику и његово прелажење у умење и навике 

посебно се постиже неговањем правописних и стилских вежби. Ученике такође 

континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са комуникативним 

говором. 

 

 

Осми разред 

 

Оперативни задаци 

 обнављање, систематизација знања и делимично проширивање садржаја из граматике 

и правописа обрађених у претходним разредима; 

 упознавање историјског развоја српског књижевног језика; 

 савладавање главних правила акценатске норме књижевног језика; 

 формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела 

приступачних овом узрасту; 

 упознавање технике писања реферата; 

 овладавање расправом као обликом усменог и писменог изражавања; 

 систематизација знања о градиву из свих програмских подручја. 

 

Језик 

Граматика 

 Основне информације о историји књижевног српског језика и кратак преглед 

садашњег стања. 

 Језик као средство споразумевања (појам, друштвена условљеност развоја, језик 

према другим средствма комуникације); језик – најсавршеније средство 

комуникације. Основне информације о норми у језику 

 Обнављање и систематизација знања о садржајима обрађеним у претходним 

разредима и делимично проширивање знања. 

 Грађење речи – поред обнављања знања о грађењу речи деривацијом и слагањем, 

основне информације о комбинованом грађењу речи и грађењу претварањем. 

 Систематизација знања о променљивим и непроменљивим врстама речи – 

њиховим морфолошким карактеристикама и функцијама у реченици. Уз 

обнављање и систематизацију знања о деклинацији, значењу и употреби падежа, 

основне информације о падежима за означавање места уз глаголе кретања и 

глаголе мировања; вежбе за отклањање грешака у употреби падежних облика.  

 Основне информације о падежној синонимији на примерима квалитативног 

генитива и инструментала. 

 Зависне реченице – изричне (декларативне) реченице; зависно-упитне реченице; 

односне (релативне) реченице. Прилошке реченице: месне, временске, узрочне, 

условне, допусне, намерне, последичне и поредбене (начинске). Вежбе у 

исказивању прилошких одредби речју, прилошком синтагмом и зависном 

реченицом. Указивање на (конституентску) функцију зависних реченица.  

 Уочавање напоредних односа међу зависним реченицама. 

 Обнављање и систематизација знања о глаголима – непрелазни, прелазни и 

повратни; подела глагола по виду; време, начин; лице, број и род; лични и 

нелични глаголски облици; основне функције и значења. Основне информације о 
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приповедачком значењу презента, аориста и футура И и о футурском значењу 

презента. 

 Обнављање знања о обрађеним гласовним променама и алтернацијама. 

 Систематизација знања о деклинацији и компарацији придева (указивање на 

примере компарације прилога). 

 Главна правила стандардне акценатске норме и систематизовање знања о 

акцентима из претходних разреда. 

Правопис 

 Писање позајмљених и страних речи. Писање полусложеница. 

 Генитивни знак. 

 Систематизовање садржаја из правописа: употреба великог слова, 

интерпункција, спојено и растављено писање речи; писање скраћеница; 

растављање речи на крају реда. 

 

Књижевност 

Тумачење текста 

 Оспособљавање ученика за самосталну анализу књижевноуметничког дела 

(лирска и епска песма, приповетка, роман и драма) уз помоћ развијеног плана и 

теза. Процењивање идејно-естетских, језичко-стилских и других вредности 

уметничког дела. 

 Стицање поузданог критеријума за избор, анализу и процену књижевног текста. 

Упућивање ученика у коришћење одабране и приступачне литературе о делима и 

писцима. Подстицање и развијање критичког односа у проблемском приступу 

делу и писцу. 

 Основни појмови о стилу у штампи. 

 Систематизовање знања о народној књижевности (на примерима из лектире). 

Књижевни појмови 

 Приликом обраде књижевних и других дела усвајају се следећи појмови: 

рефлексивна песма, епско-лирска поезија (балада, поема). Трагедија; књижевни 

родови и значајније књижевне врсте; дневник, путопис, мемоари, биографија; 

романтично, реалистично; систематизовање обрађених појмова (на одабраним 

примерима из обеју лектира). 

Функционални појмови 

 Подстицање ученика на схватање и усвајање функционалних појмова: етичко, 

документовано, теза, рефлексија, меморија, рационално, креативно, сугестивно, 

пластично, апсурд, провокација; самокритичност, самоиницијатива, доследност, 

агресивност, себичност (егоизам), лицемерје, опортунизам; независан, 

ангажован; противуречност. 

Читање 

 Усавршавање изражајног читања (са захтевима као у претходним разредима). 

Развијање личног тона при читању и казивању напамет научених прозних и 

поетских целина. 

 Вежбање у «летимичном» читању познатог текста, ради налажења одређених 

информација и увођења ученика у «летимично» читање непознатог текста, да би 

утврдили да ли их текст интересује и да ли ће га читати у целини (новински 

чланак, непозната књига и сл.). 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

________________________________________________________________________________ 

 

 109 

 

Култура изражавања 

Усмено изражавање 

 Причање о доживљају са ефектним почетком и завршетком. 

Описивање: сложених предмета (апарати и уређаји у кући); сложенијих радних 

поступака са појачаним захтевима у односу на прецизност (хемијски 

експеримент, секцирање на часу биологије); портретисање лика из филмског, 

сценског и телевизијског дела; хумористички опис; научни опис; врсте описа. 

 Тумачење значења стилских фигура, њихово објашњавање и самостална 

примена у анализи текста. 

 Поређење два лика, предмета, појаве,  уочавање сличности и разлика, тумачења 

стилских карактеристика описа. 

 Расправљање о књизи, позоришној представи, филму, изложби и сл. уз 

претходно обучавање ученика у писању теза, прикупљању података из 

различитих извора као што су: енциклопедије, лексикони, приручници и сл. 

Критички приказ нове књиге, филма, радијске, телевизијске емисије и концерта. 

Писмено изражавање 

 Описивање сложеног предмета и сложенијег радног поступка по самостално 

сачињеном плану. Портретисање лика из филма, позоришне представе, 

телевизијске емисије – по самостално сачињеном плану. 

Критички приказ нове књиге, филма, позоришне представе, телевизијске 

емисије. 

Тумачење значења стилских фигура, њихово објашњавање и самостална 

примена у анализи текста. 

 Поређење два лика, предмета, појаве,  уочавање сличности и разлика, тумачења 

стилских карактеристика описа. 

 Писање репортаже. 

 Молба. Записник. Обучавање ученика у попуњавању различитих образаца. 

Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво – читање 

ученичких радова и разговор о њима. 

 Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. 

 Четири школска писмена задатка (један час за израду, два за анализу задатака и 

писање побољшане верзије састава). 

 

Садржаји програма 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 

часова 

8.  Књижевност, Епика 

9-6 
 Народна песма, Почетак буне 

против дахија  
1 1 0 

 Народне епске песме новијих 

времена, (ослобођење Србије и 

Црне Горе)                 

3 2 1 

 Вук Караџић, Српски рјечник, О 

народним певачима 
1 1 0 

 Прота Матеја Ненадовић, Мемоари 1 1 0 
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(одломак) 

 П.П. Његош, Горски вијенац 

(одломци) 
1 1 0 

 Љ. Ненадовић, Писма из Италије 1 1 0 

 И. Андрић, Мост на Жепи 1 1 0 

 Д. Ћосић, Деобе (одломак) 1 1 0 

 Избор из савремене српске прозе  1 1 0 

 И. Секулић, Царско остојанство 

језика (одломак) 
1 1 0 

 Теодосије, Житије светог Саве 1 1 0 

  П. Кочић, Кроз мећаву 2 1 1 

9.  Књижевност, Лирика 

9-6 
 Народна песма,   Српска дјевојка 1 1 0 

 Љубавне народне лирске песме         

(избор) 
1 1 0 

 Ђура Јакшић, Отаџбина 1 1 0 

 Ј.Ј.Змај, Ђулићи (избор), Светли 

гробови 
2 2 0 

 Ф. Петрарка, Канцонијер (61. сонет) 1 1 0 

 Д.Максимовић, Пролетња песма или 

Опомена 
1 1 0 

 М. Црњански, Ламент над 

Београдом (одломак) 
1 1 0 

 В. Попа, Очију твојих да није 1 1 0 

 О. Давичо, Србија 1 1 0 

 С. Јесењин, Писмо мајци 1 1 0 

 Р.М.Рилке, Љубавна песма 1 1 0 

 Избор из савремене српске поезије 1 1 0 

10.  Књижевност, Драма 

 
 Данило Киш, Ноћ и магла 2 2 0 

 В. Шекспир, Ромео и ЈУлија 2 2 0 

 Б. Нушић, Сумњиво лице 3 1 2 

 Молиjер, Грађанин племић 

(одломак) 
1 1 0 

11.  Допунски        

9-6 
 Б. Станковић, Увела ружа 1 1 0 

 Р. Гревс, Златно руно (одломци) 1 1 0 
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 М. Павић, Предео сликан чајем 

(одломак о путовању Атанасија 

Свилара на Свету гору) 

1 1 0 

12.  Научнопопуларн и 

информативни текстови 

9-6 

 Ш. Кулишић... Српски митолошки 

речник (избор) 
1 1 0 

 Е. Кири, Марија Кири (одломак) 1 1 0 

 Д.Срејовић... Речник грчке и римске 

митологије (избор) 
1 1 0 

13.  Језичка култура 

9-6 
 Вежбања у причању о доживљајима 1 0 1 

 Вежбања у интерпретативом 

препричавању 

књижевноуметничких текстов а 

1 0 1 

 Вежбе на арументативном тексту  1 0 1 

 Усмене и писане расправе на задате 

актуелне теме из савременог живота 
2 0 2 

 Критички приказ  2 0 2 

 Синтаксичке вежбе 1 0 1 

 Лексичке вежбе 1 0 1 

    Читање и разумевање нелинеарних 

елемената текста – дијаграми, 

графикони 

1 0 1 

 Летимично читање  1 0 1 

 Осам домаћих задатака 8 0 8 

 Четири писмена задатка  12 0 12 

 Прилагођено писање имена из 

страних језика 
1 1 0 

 Писање полусложенца 1 1 0 

 Генитивни знак 1 1 0 

 Употреба великог слова 1 0 1 

 Интерпункција 1 0 1 

 Спојено и растављено писање речи 1 1 0 

 Писање скраћеница 1 1 0 

 Растављање речи на крају реда 1 0 1 

 Српски језик међу другим 

словенским језицима, дијалекти 

(основни подаци). Народни језик 

(језик као скуп дијалеката ). 

2 1 1 
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Књижевни језик. 

 Развој српског књижевног језика, 

српскословенски, рускословенски, 

Вукова реформа језика, писма и 

правописа, књижевни језик Срба од 

Вука до данас (основни подаци), 

Развој лексике српског језика 

(основни подаци) 

3 2 1 

 Језици националних мањина 

(основни подаци) 
1 1 0 

 Језик свакодневне комуникације, 

говорни и писани, Главне особине 

говореног језика – ослањање на 

контекст и говорну ситуациј, 

функција гестова и мимике, кратке, 

елиптичне и недовршене реченице, 

емоционалност, неформалност. 

Главне особине типичног писаног 

језика у јавној комуникацији – 

експлицитност, потпуност реченица, 

интелектуалност, формалност. 

Фокусирање реченичних чланова 

пооћу реченичног акцента ( у 

говореном језику) и помоћу реда 

речи (у писаном језику). Главне 

особине писаних стилова јавне 

комуникације – публицистичног, 

научног, административог. 

2 1 1 

 Именице, падежи  3 0 3 

 Синтагме - именичке 1 0 1 

 Синтагме, придевске, прилошке и 

глаголске 
4 2 2 

     Придеви,компарација, вид, 

Бројеви 
1 0 1 

 Зависне предикатске реченице, 

обележја: зависни везници, 

везничкси спојеви и друго. Врсте: 

изричне (у ужем смислу и 

зависноупитне), односне, месне 

5 4 1 

 Временске, узрочне, условне, 

допусне,  
5 4 1 

 Последичне, намерне, поредбене, 

контитуентска функција у оквиру 

више реченица, (независне или 

зависне) или синтагме. 

5 4 1 
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Интерпункција у вези са зависним 

рченицама. Напоредни односи међу 

зависним реченицама  (раставни, 

раставни, супротни) 

 Исказивање реченичних чланова  

зависном реченицом и предлошко-

падежном конструкцијом. 

Изражавање помоћу глагола и 

глаголских именица. Преимућства 

именичког начина изражавања и 

њене мане.  

2     1 1 

 Основне функције и значења 

глаголских облика (обнављање и 

проширивање знања). Употреба 

глаголских облика у приповедању.  

4 1 3 

 Глаголски вид и род 1 0 1 

 Гласовне промене 2 0 2 

 Служба речи  2 0 2 

 Непроменљиве речи 2 0 2 

 Грађење речи: комбиновано, 

грађење претварањем, извођење, 

слагање. Гласовне промене у вези са 

грађењем речи 

4 2 2 

 Једнозначне и вишезначне речи, 

хомонимија. Приказивање 

полисемије и хомонимије у великим 

једнојезичним речницима. 

Метафора и метонимија као начини 

да реч стекне нова значења. 

1 1 0 

 Главна правила стандардне 

акценатске норме и 

систематизовање знања о акцентима 

из претходних разреда 

2 1 1 

УКУПНО    

 

Активности наставника 

Саопштава наставне садржаје, организује и усмерава процес учења, процењује и 

оцењује ниво и квлаитет усвојености знања, преноси културне вредности, преноси теоријска 

и практична знања, формира правилан поглед на свет, развија карактер ученика и црте 

личности, упознаје ученике са методама и техникама успешног учења... 

 

Активности ученика 

Усвајање знања, понављање, опажање, откривање и увиђање законитости и процеса, 

вежбање, израда и презентовање самосталних истраживачких радова, посматрање, стварање, 
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изражавање својихмисли, осећања, закључака, учешће у дискусији, анализирање и 

синтетизовање података, чињеница, информација... 

 

Оцењивање 

Оцењује се: теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и 

коректна анализа текста, познавање и примена граматичких правила, правилно стилско 

изражавање сопствених мисли и осећања, учешће и рад на часу. 

Оцењује се усменим и писаним испитивањем, спровођењем самосталних 

истраживачких радова, тестова, писмених задатака. 

Оцењује наставник, а важно је да се процена ученика у основи слаже са наставничком. 

Оцењивање је бројчано. 

 Документација која прати процес оцењивања је дневник, писмени задаци, тестови, 

домаћи задаци. 

Оцењивање је континуиран процес . 

 

Критеријуми оцењивања ученика 8. разреда 

Граматика  

Развој српског језика 

 Довољан успех: познавање основна два ћирилична писма и набрајање језика 

историјским редом; 

 Добар успех: познавање основних одлика два писма и саставних елемената 

српских језика, као и делимично познавање историјских околности; 

 Врло добар успех: разумевање  и делимично објашњавање  начина развијања 

језика; 

 Одличан успех: објашњавање процеса развоја језика. 

 

Улога Вука у развоју српског језика 

 Довољан успех: познавање основна два правца Вуковог рада и именовање 

најважнијих Вукових дела из тог периода; 

 Добар успех: детаљније познавање  основних области Вуковог рада и  обимније 

познавање Вукових дела; 

 Врло добар успех: објашњавање настанка фонетске азбуке, утицаја савременика 

и  развоја Вукове мисли, историјских околности; 

 Одличан успех: разумевање Вуковог рада у склопу историјских околности, 

књижевних настојања тога времена, познавање већине Вукових објављених дела 

и разумевање њиховог значаја за  развој српског језика 

 

Наречја или дијалектолошки говори, изговори и  локални говори; акценат; 

 Довољан успех: набројати три основне норме књижевног језика; набројати сва 

четири акцента 

 Добар успех: познавање основних категорија нормирања књижевног језика; 

познавање основних закона акцентовања; 

 Врло добар успех: делимично повезивање одлика савременог језика са нормама 

које се у њему примењују; делимично самостално акцентовање речи; 

 Одличан успех: самостално одређивање примењене норме у савременом српском 

језику и самостално акцентовање речи; 
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Променљиве речи и њихова служба у реченици - систематизација 

 Довољан успех: дефинисање основних врста променљивих речи и њихових 

служби 

 Добар успех: препознавање основних врста речи и делимично успешно 

одређивање њихове службе у реченици; 

 Врло добар успех: познавање специфичнијих карактеристика променљивих речи 

и њихових служби; 

 Одличан успех: самостално одређивање свих облика променљивих речи и 

њихових служби у реченици; 

 

Непроменљиве речи и њихова служба у реченици- систематизација 

 Довољан успех: дефинисање основних врста непроменљивих речи и њихових 

служби 

 Добар успех: препознавање основних врста речи и делимично успешно 

одређивање њихове службе у реченици; 

 Врло добар успех: познавање специфичнијих карактеристика непроменљивих 

речи и њихових служби; 

 Одличан успех: самостално одређивање свих облика непроменљивих речи и 

њихових служби у реченици; 

 

Глаголски облици – систематизација 

 Довољан успех: препознавање и дефинисање употребе основних глаголских 

облика; 

 Добар успех: познавање начина грађења неких  глаголских облика; 

 Врло добар успех: познавање начина грађења већине глаголских облика и 

њихове  специфичније употребе; 

 Одличан успех: самостално одређивање глаголских облика, њиховог грађења и 

службе у реченици; 

 

Падежи – систематизација 

 Довољан успех: препознавање основних облика падежа и  основних употреба у 

реченици ((градиво 5. разреда); 

 Добар успех: познавање већег броја служби и значења падежних облика; 

 Врло добар успех: познавање сложенијих служби и значења падежних облика; 

 Одличан успех: корелација служби и значења  различитих падежних облика; 

 

Независне и зависне реченице – систематизација 

 Довољан успех – познавање основних карактеристика независних и зависних 

реченица; 

 Добар успех:  делимично познавање структуре независних и зависних реченица 

и њихових везника; 

 Врло добар успех: готово самостално одређивање врста независних и зависних 

реченица и њихово настајање проширивањем прилошких одредби, објеката и 

субјеката; 

 Одличан успех: самостално одређивање врста независних и зависних реченица и 

њихово настајање проширивањем прилошких одредби, објеката и субјеката; 
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Лексика 

 Довољан успех: препознавање основних лексичких појмова и њихово 

дефинисање; 

 Добар успех: препознавање већег броја лексичких појмова и њихово 

дефинисање; 

 Врло добар успех: препознавање лексичких појмова у савременом тексту; 

 Одличан успех: разумевање њихове стилске вредности и разлога њихове 

употребе у савременом језику; 

 

Зависне реченице: 

 Довољан успех: препознавање основних облика зависних и независних 

реченица, делимично теоријско знање и делимична практична примена. 

 Добар успех: уочавање основних облика зависних и независних реченица, 

одређивање њихове службе, веће теоријско знање и већа могућност практичне 

примене. 

 Врло добар успех: делимично самостално одређивање више врста зависних и 

независних реченица и њихових међусобних односа, делимично самостално 

одређивање њихове службе. 

 Одличан успех: самостално одређивање врста зависних и независних реченица и 

њихових међусобних односа, познавање теорије и самостална практична 

примена. 

 

Књижевност 

 

Народна књижевност 

 Довољан успех: препознавање дела народне књижевности, познавање 

најосновнијих њихових одлика, разликовање родова и врста; 

 Добар успех: познавање основних одлика дела народне књижевности, , њихових 

облика и дефиниција, њихових стилских карактеристика, познавање поделе 

народне књижевности; 

 Врло добар успех: делимично самостална анализа дела народне књижевности, 

познавање основних функционалних појмова; 

 Одличан успех: самостална анализа дела народне књижевности и њихово 

међусобно повезивање по тематици, структури и мотивима; 

 

Уметничка књижевност 

 Довољан успех: препознавање дела уметничке књижевности и њихових писаца, 

познавање најосновнијих њихових одлика, разликовање родова и врста; 

 Добар успех: познавање основних одлика дела уметничке књижевности,  

њихових облика и дефиниција, њихових стилских карактеристика, познавање 

поделе уметничке  књижевности; 

 Врло добар успех: делимично самостална анализа дела уметничке  књижевности, 

познавање основних функционалних појмова; 

 Одличан успех: самостална анализа дела уметничке књижевности и њихово 

међусобно повезивање по тематици, структури и мотивима; 

 

Правопис 
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 Довољан успех: познавање и употреба најосновнијих правописних правила 

везаних за велико слово и састављено и растављено писање речи; 

 Добар успех: познавање и употреба основних правописних правила везаних за 

велико слово и састављено и растављено писање речи; 

 Врло добар успех: познавање и употреба сложенијих правописних правила 

везаних за велико слово и састављено и растављено писање речи; 

 Добар успех: познавање и употреба готово свих правописних правила везаних за 

велико слово и састављено и растављено писање речи; 

 

Говорне и писмене вежбе 

 Довољан успех:  успешно препричавање текста; 

 Добар успех: делимично одговарање на постављене захтеве у говорној и 

писменој вежби; 

 Врло добар успех: готово потпуно стилско и тематско одговарање на постављене 

захтеве у говорној и писменој вежби; 

 Одличан успех: стилски и тематски уједначен текст изговорен или написан на 

часу; 

 

Домаћи  И писмени   задаци 

 Довољан успех:  успешно препричавање текста; 

 Добар успех: делимично одговарање на постављене захтеве у домаћем или 

писменом задатку; 

 Врло добар успех: готово успешно одговарање на постављене захтеве у домаћем 

или писменом  задатку и стилски готово потпуно уједначен текст домаћег или 

писменог задатка; 

 Одличан успех: стилски и тематски уједначен текст урађен самостално. 

 

Методе и технике рада 

Монолошка, дијалошка, текст-метода, дискусија, илустративна, писаних радова, 

истраживачких радова, проблемска, истраживачка метода. 

Технике рада: технике учења, технике памћења, пројекција, симболизација и 

упрошћавање, асоцијативна техника, брзог читања, брејн сторминг, контрастирање, 

когнитивно мапирање. 

 

Начин остваривања програма 

 

Језик (граматика и правопис) 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену 

комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени 

само на језичка правила и граматичке норме већ и на њихову функцију. На пример, реченица 

се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене структуре), већ и као 

комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији). 

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик 

представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава 

изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функ 

Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а 

конкретизација нивоа обраде, као врста упутства за наставну праксу у појединим разредима, 
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назначена је описно формулисаним захтевима: запажање, уочавање, усвајање, појам, 

препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, систематизација и 

другима. Указивањем на ниво програмских захтева наставницима се помаже у њиховим 

настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе. 

Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о 

њима. 

Таквим приступом језичкој грађи у програму наставници се усмеравају да тумачење 

граматичких категорија заснивају на њиховој функцији коју су ученици у претходним 

разредима уочили и њоме, у мањој или већој мери, овладали у језичкој пракси. Поступност и 

селективност у програму граматике најбоље се уочавају на садржајима из синтаксе и 

морфологије од I до VIII разреда. Исти принципи су, међутим, доследно спроведени и у 

осталим областима језика. На пример, алтернацију сугласник к, г, х, ученици ће прво 

запажати у грађењу речи и деклинацији у В разреду, а вежбама и језичким играма у том и 

претходним разредима навикавати се на правилну употребу тих консонаната у говору и 

писању; елементарне информације о палатализацији добиће у VI разреду, а усвојена знања о 

битним гласовним особинама српског језика обновити и систематизовати у VIII разреду. Тим 

начином ће ученици стећи основне информације о гласовним променама и алтернацијама, 

оспособиће се за језичку праксу, а неће бити оптерећени учењем описа и историје тих 

језичких појава. 

Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од II разреда 

и поступно се из разреда у разред проширују и продубљују. Од самог почетка ученике треба 

навикавати да уочавају основне морфолошке категорије, на пример: у II разреду поред 

уочавања речи које именују предмете и бића, уводи се и разликовање рода и броја код тих 

речи а у III разреду разликовање лица код глагола. Тим путем ће се ученици поступно и 

логички уводити не само у морфолошке већ и у синтаксичне законитости (разликовање лица 

код глагола – лични глаголски облици – предикат – реченица). Речи увек треба уочавати и 

обрађивати у оквиру реченице, у којој се запажају њихове функције, значења и облици. 

Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне јединице. 

Не само у настави језика, већ и у настави читања и језичке културе, ученике треба у сваком 

разреду уводити у програмом предвиђене стандардне акценатске норме а сталним вежбањем, 

по могућству уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да чују правилно 

акцентовану реч а у крајевима где се одступа од акценатске норме да разликују стандардни 

акценат од свога акцента. 

Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се 

организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога, ученике 

врло рано треба упућивати на служење правописом и правописним речником (школско 

издање). 

У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси 

потврдили својом функционалношћу: 

 подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; 

 сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности; 

 заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним 

својствима и стилским функцијама језичких појава; 

 уважавање ситуационе условљености језичких појава; 

 повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; 

 откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава; 

 коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика; 

 систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; 
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 што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава; 

 неговање примењеног знања и умења; 

 континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; 

 остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; 

 побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама; 

 указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; 

 коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава. 

У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно сузбијају 

ученикову мисаону инертност, а развијају радозналост и самосталност ученика, што појачава 

њихов истраживачки и стваралачки однос према језику. Наведена усмерења наставног рада 

подразумевају његову чврсту везаност за животну, језичку и уметничку праксу, односно за 

одговарајуће текстове и говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену језичку појаву 

на изолованим реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито непожељан и 

нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене реченице, лишене контекста, 

постају мртви модели, подобни да се формално копирају, уче напамет и репродукују, а све то 

спречава свесну активност ученика и ствара погодну основу за њихову мисаону инертност. 

Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених језичких 

појава буде засновано на суштинским особеностима, а то значи на њиховим битним 

својствима и стилским функцијама, што подразумева занемаривање формалних и споредних 

обележја проучаваних језичких појава. 

У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким 

околностима које су условиле њихово значење. Ученике ваља упутити на погодне текстове и 

говорне ситуације у којима се одређена језичка појава природно јавља и испољава. Текстови 

би требало да буду познати ученицима, а ако пак нису, треба их прочитати и о њима 

разговарати са ученицима. 

Наставник треба да има на уму и то да упознавање суштине језичке појаве често води 

преко доживљавања и схватања уметничког текста, што ће бити довољно јак подстицај за 

наставника да што чешће упућује ученике да откривају стилску функцију (изражајност) 

језичких појава. То ће допринети развијању ученикове радозналости за језик, јер уметничка 

доживљавања чине граматичко градиво конкретнијим, лакшим и применљивијим. Кад 

ученицима постане приступачна стилска (изражајна, експресивна) функција језичке појаве, 

прихватају је као стваралачки поступак, што је врло погодан и подстицајан пут да знања о 

језику брже прелазе у умења, да се на тај начин доприноси бољем писменом и усменом 

изражавању, али и успешнијој анализи књижевних текстова. 

Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских 

вежбања, односно да наставно градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да 

вежбања морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, обнављања и 

утврђивања знања. 

Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег језика 

треба што пре превазићи нивое препознавања и репродукције, а стрпљиво и упорно неговати 

више облике знања и умења – применљивост и стваралаштво. У настојањима да се у 

наставној пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој погодној прилици 

знања из граматике ставити у функцију тумачења текста (уметничког и популарног), чиме се 

оно уздиже од препознавања и репродукције на нивое умења и практичне примене. 

Практичност и применљивост знања о језику и његово прелажење у умење и навике 

посебно се постиже неговањем правописних и стилских вежби. 

Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са 

комуникативним говором. Један од изразито функционалних поступака у настави граматике 
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јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу 

граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као 

свестрано мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје практичнија и 

занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка 

испољавања. 

Ситуације у којима се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник да 

поставља ученицима, да их спретно подсећа на њихова искуства, а они ће казивати или 

писати како у изазовним приликама говорно реагују. 

Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а 

завршавају сазнавањем, резимирањем и применом одређеног градива, у савременом 

методичком приступу, поготову у проблемски усмереној настави, отварају се и затварају 

више пута током наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева учестало спајање 

индукције и дедукције, анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских 

обавештења и практичне обуке. 

Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које ваља 

применити у наставној обради програмских јединица из језика и које омогућују да сваки 

целовит сазнајни пут, почев од оног који је уоквирен школским часом, добије своју посебну 

структуру. 

Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих 

методичких радњи: 

 Коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и 

објашњава одговарајућа језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, 

научно-популарни и публицистички текстови, а и примери из писмених радова 

ученика; 

 Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних 

ситуација; 

 Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима; 

  Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који 

непосредно доприносе бољем и лакшем схватању новог градива. (Обично се користе 

примери из познатог текста); 

 Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе, 

уочавају примере језичке појаве која је предмет сазнавања; 

 Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да запажену 

језичку појаву истраживачки сагледају; 

 Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене, 

изражајних могућности...); 

 Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово 

упоређивање, описивање и класификовање; 

 Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа; 

 Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости 

и правилности; 

 Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у 

примерима које наводе сами ученици (непосредна дедукција и прво вежбање); 

 Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у школи 

и код куће). 

Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у 

сукцесивној и синхроној поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа на 
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коме се разматра одређена језичка појава, а неке и после часа. Тако, на пример, добро је да 

текст на коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да поједине језичке 

вежбе буду предмет ученичких домаћих задатака. Илустровање, на пример, не мора бити 

обавезна етапа наставног рада, већ се примењује кад му је функционалност неоспорна. 

Паралелно и здружено у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке операције: 

запажање, упоређивање, закључивање, доказивање, дефинисање и навођење нових примера. 

То значи да часови на којима се изучава граматичко градиво немају одељене етапе, односно 

јасно уочљиве прелазе између њих. Нешто је видљивији прелаз између индуктивног и 

дедуктивног начина рада, као и између сазнавања језичке појаве и увежбавања. 

 

Књижевност 

Увођење најмлађих ученика у свет књижевности али и осталих, тзв. некњижевних 

текстова (популарних, информативних), представља изузетно одговоран наставни задатак. 

Управо, на овом ступњу школовања стичу се основна и не мало значајна знања, умења и 

навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка књижевна култура већ и његова 

општа култура на којој се темељи укупно образовање сваког школованог човека. 

Методе и облици рада у обради дела прилагођавају се узрасту ученика. Наставник ће 

ученике упућивати и подстицати на читање давањем одређених, али различитих задатака: да 

дело прочитају сви у одељењу, али да о њему из различитих аспеката говоре или пишу, 

било сви ученици или пак групе и појединци, који се за поједна питања сами определе или 

добију специјалан задатак. Тако ће час лектире заинтересовати цело одељење и активирати 

све ученике. На часу лектире о књижевном делу сваки ученик треба да говори или да чита 

свој рад према својим могућностима и умењима, а не само одабрани појединци. У току 

године, на часовима лектире, сваки ученик треба да покаже колико другује с књигом и шта 

му је то дружење донело, чиме га је обогатило и како га је усмерило. 

Имајући у виду такве задатке наставе лектире, наставник ће прво сам проучити списак дела 

домаће лектире за сваки разред. Ученицима ће крајем текуће и почетком следеће школске 

године сваку књигу представити и приближити дајући им могућност да изаберу одређене 

теме за које ће се у читању књиге определити. 

Редослед читања и обраде одабраних дела лектире наставник благовремено утврђује 

заједно са ученицима, стручним активом и школским библиотекаром. Часове обраде лектире, 

утврђене програмом, заједно са насловима књига, наставник уноси у свој годишњи план 

рада. Тај редослед може у току године да се мења, о чему ученике треба благовремено 

обавестити. 

И наставнику и ученику омогућује се избор дела за обраду и изван одређеног 

списка. Та могућност обавезује наставника да систематски прати савремено књижевно 

стваралаштво како би могао да одабере и ученицима препоручи нову књигу у правом 

тренутку. Та могућност употпуњује дати списак епике и лирике  и осавремењује га. 

 

Читање од 3. до 8. разреда 

Тумачење текста заснива се на његовом читању, доживљавању и разумевању. При 

томе је квалитет схватања порука и непосредно условљен квалитетом читања. Зато су разни 

облици усмереног читања основни предуслов да ученици у настави стичу сазнања и да се 

успешно уводе у свет књижевног дела. 

Изражајно читање негује се систематски, уз стално повећавање захтева и настојање 

да се што потпуније искористе способности ученика за постизање високог квалитета у 

вештини читања. Вежбања у изражајном читању изводе се плански и уз солидно 

наставниково и учениково припремање. У оквиру своје припреме наставник благовремено 
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одабира погодан текст и студиозно проучава оне његове особености које утичу на природу 

изражајног читања. У складу са мисаоно-емотивним садржајем текста, наставник заузима 

одговарајући став и одређује ситуациону условљеност јачине гласа, ритма, темпа, 

интонације, пауза, реченичног акцента и гласовних трансформација. При томе се повремено 

служи аудио снимцима узорних интерпретативних читања. 

Пошто се изражајно читање, по правилу, увежбава на претходно обрађеном и добро 

схваћеном тексту, то је конкретно и успешно тумачење штива неопходан поступак у 

припремању ученика за изражајно читање. У оквиру непосредне припреме у 6., 7.и 8.разреду 

повремено се и посебно анализирају психички и језичкостилски чиниоци који захтевају 

одговарајућу говорну реализацију. У појединим случајевима наставник (заједно са 

ученицима) посебно приређује текст за изражајно читање на тај начин што у њему обележава 

врсте пауза, реченичне акценте, темпо и гласовне модулације. 

Изражајно читање увежбава се на текстовима различите садржине и облика; користе 

се лирски, епски и драмски текстови у прози и стиху, у наративном, дескриптивном, 

дијалошком и монолошком облику. Посебна пажња посвећује се емоционалној динамици 

текста, његовој драматичности и говорењу из перспективе писца и појединих ликова. 

У одељењу треба обезбедити одговарајуће услове за изражајно читање и казивање – 

ученицима у улози читача и говорника ваља обезбедити место испред одељењског 

колектива, у одељењу створити добру слушалачку публику, заинтересовану и способну да 

критички и објективно процењује квалитет читања и казивања. Посредством аудио снимка, 

ученицима повремено треба омогућити да чују своје читање и да се критички осврћу на своје 

умење. На часовима обраде књижевних дела примењиваће се ученичка искуства у 

изражајном читању, уз стално настојање да сви облици говорних активности буду коректни и 

уверљиви. 

Читање у себи је најпродуктивнији облик стицања знања па му се у настави 

поклања посебна пажња. Оно је увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се ученици 

оспособљавају за свакодневно стицање информација и за учење. 

Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у функцији 

свестранијег стицања знања и разумевања не само књижевног дела, већ и свих осмишљених 

текстова. 

Примена текст методе у настави подразумева врло ефикасне вежбе за савладавање 

брзог читања у себи с разумевањем и доприноси развијању способности ученика да читају 

флексибилно, да усклађују брзину читања са циљем читања и карактеристикама текста који 

читају. 

Квалитет читања у себи подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст и 

давањем одговарајућих задатака, а потом и обавезним проверавањем разумевања прочитаног 

текста, односно остварења добијених задатака, Информативно, продуктивно и аналитичко 

читање најуспешније се подстичу самосталним истраживачким задацима који се ученицима 

дају у припремном поступку за обраду текста или обраду садржаја из граматике и правописа. 

Тим путем се унапређују логика и брзина читања, а нарочито брзина схватања прочитаног 

текста, чиме се ученици оспособљавају за самостално учење. 

Ученици старијих разреда уводе се у «летимично» читање које је условљено брзином 

и стварно прочитаним текстом. Оно се састоји од брзог тражења информације и значења у 

тексту, при чему се не прочита свака реч, већ се погледом «пролази» кроз текст и чита се на 

прескок (међунаслови, поднаслови, први редови у одељцима, увод, закључак). При вежбању 

ученика у «летимичном» читању, претходно се задају одговарајући задаци (тражење 
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одређених информација, података и сл.), а потом проверава квалитет њиховог остварења и 

мери време за које су задаци извршени. «Летимичним» читањем ученици се такође 

оспособљавају да ради подсећања, обнављања, меморисања, читају подвучене и на други 

начин означене делове текста приликом ранијег читања «с оловком у руци», које треба 

систематски спроводити као вид припремања ученика за самосталан рад и учење. 

Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху значајан 

је облик рада у развијању говорне културе ученика. Ваља имати у виду да је убедљиво 

говорење прозног текста полазна основа и неопходан услов за природно и изражајно 

казивање стихова. Зато је пожељно да се повремено, на истом часу, наизменично увежбава и 

упоређује говорење текстова у прози и стиху. 

Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, дескрипција, дијалог, 

монолог), лирске песме разних врста и одломци из епских песама. Успех изражајног 

казивања знатно зависи од начина учења и логичког усвајања текста. Ако се механички учи, 

као што понекад бива, усвојени аутоматизам се преноси и на начин казивања. Зато је посебан 

задатак наставника да ученике навикне на осмишљено и интерпретативно учење текста 

напамет. Током вежбања треба створити услове да казивање тече «очи у очи», да говорник 

посматра лице слушалаца и да с публиком успоставља емоционални контакт. Максимална 

пажња се посвећује свим вредностима и изражајним могућностима говорног језика, посебно 

– природном говорниковом ставу, поузданом преношењу информација и сугестивном 

казивању. 

 

Тумачење текста од 3. до 8. разреда 

Са обрадом текста почиње се после успешног интерпретативног читања наглас и 

читања у себи. Књижевноуметничко дело се чита, према потреби и више пута, све док не 

изазове одговарајуће доживљаје и утиске који су неопходни за даље упознавање и 

проучавање текста. Разни облици поновљеног и усмереног читања дела у целини, или 

његових одломака, обавезно ће се примењивати у обради лирске песме и краће прозе. 

При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и синтетичких 

поступака и гледишта. Значајне појединости, елементарне слике, експресивна места и 

стилско-језички поступци неће се посматрати као усамљене вредности, већ их треба 

сагледавати као фунционалне делове виших целина и тумачити у природном садејству с 

другим уметничким чиниоцима. Књижевном делу приступа се као сложеном и 

непоновљивом организму у коме је све условљено узрочно-последичним везама, 

подстакнуто животним искуством и уобличено стваралачком маштом. 

Ученике треба ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о 

књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати 

за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова према 

произвољним оценама и закључцима. 

Наставник ће имати у виду да је тумачење књижевних дела у основној школи, 

поготову у млађим разредима, у начелу предтеоријско и да није условљено познавањем 

стручне терминологије. То међутим, нимало не смета да и обичан «разговор о штиву» у 

млађим разредима буде стручно заснован и изведен са пуно инвентивности и истраживачке 

радозналости. Вредније је пројектовање ученика поводом неке уметничке слике и њено 

интензивно доживљавање и конкретизовање у учениковој машти него само сазнање да та 

слика формално спада у ред метафора, персонификација или поређења. Зато се још од првог 

разреда ученици навикавају да слободно испољавају своје утиске, осећања, асоцијације и 
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мисли изазване сликовитом и фигуративном применом песничког језика. 

У свим разредима обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем проблемских 

питања која су подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. На тај начин 

стимулисаће се ученичка радозналост, свесна активност и истраживачка делатност, 

свестраније ће се упознати дело и пружати могућност за афирмацију ученика у радном 

процесу. 

Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну 

локализацију, често и вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-

историјске оквире, давање неопходних података о писцу и настанку дела, као и обавештења 

о битним садржајима који претходе одломку – све су то услови без којих се у бројним 

случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити. Зато прототопску и 

психолошку реалност, из које потичу тематска грађа, мотиви, ликови и дубљи подстицаји за 

стварање, треба дати у пригодном виду и у оном обиму који је неопходан за потпуније 

доживљавање и поузданије тумачење. 

Методика наставе књижевности већ неколико деценија, теоријски и практично, 

развија и стално усавршава наставников и учеников истраживачки, проналазачки, 

стваралачки и сатворачки однос према књижевноуметничком делу. Књижевност се у школи 

не предаје и не учи, већ чита, усваја, у њој се ужива и о њој расправља. То су путеви да 

настава књижевности шири ученикове духовне видике, развија истраживачке и стваралачке 

способности ученика, критичко мишљење и уметнички укус, појачава и култивише 

литерарни, језички и животни сензибилитет. 

Модерна и савремена организација наставе матерњег језика и књижевности 

подразумева активну улогу ученика у наставном процесу. У савременој настави књижевности 

ученик не сме бити пасивни слушалац који ће у одређеном тренутку репродуковати «научено 

градиво», односно наставникова предавања, већ активни субјекат који истраживачки, 

стваралачки и сатворачки у ч е с т в у ј е у проучавању књижевноуметничких остварења. 

Ученикова активност треба да свакодневно пролази кроз све три радне етапе; пре часа, у 

току часа и после часа. У свим етапама ученик се мора систематски навикавати да у току 

читања и проучавања дела самостално решава бројна питања и задатке, који ће га у пуној 

мери емоционално и мисаоно ангажовати, пружити му задовољство и побудити 

истраживачку радозналост. Такви задаци биће најмоћнија мотивација за рад што је основни 

услов да се остваре предвиђени интерпретативни домети. Наставник ваља да постави задатке 

који ће ученика подстицати да уочава, открива, истражује, процењује и закључује. 

Наставникова улога јесте у томе да осмишљено помогне ученику тако што ће га подстицати 

и усмеравати, настојећи да развија његове индивидуалне склоности и способности, као и да 

адекватно вреднује ученичке напоре и резултате у свим облицима тих активности. 

Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње 

наставниковим и учениковим припремањем (мотивисање ученика за читање, доживљавање и 

проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког текста, истраживачки 

припремни задаци) за тумачење дела, своје напродуктивније видове добија у 

интерпретацији књижевног дела на наставном часу, а у облицима функционалне примене 

стечених знања и умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима знања о 

обрађеном наставном градиву, у поредбеним изучавањима књижевноуметничких дела и 

истраживачко-интерпретативним приступима новим књижевноуметничким остварењима. 

Средишње етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави јесу 
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методолошко и методичко з а с н и в а њ е интерпретације и њено р а з в и ј а њ е на 

наставном часу. 

У заснивању и развијању наставне интерпретације књижевноуметничког дела основно 

методолошко опредељење треба да буде превасходна усмереност интерпретације према 

уметничком тексту. Савремена методика наставе књижевности определила се, дакле, за 

унутрашње (иманентно) изучавање уметничког текста, али она никако не превиђа нужност 

примене и вантекстовних гледишта да би књижевноуметничко дело било ваљано и поуздано 

протумачено. 

Уз наведена методолошка опредељења, наставна интерпретација 

књижевноуметничког дела ваља да удовољи и захтевима које јој поставља методика 

наставе књижевности: да буде оригинална, естетски мотивисана, свестрано усклађена са 

наставним циљевима и значајним дидактичким начелима, да има сопствену кохерентност и 

поступност, а да методолошка и методичка поступања на свакој деоници интерпретације 

остварују јединство анализе и синтезе. 

О оквиру основне методолошке оријентације да наставна интерпретација 

књижевноуметничког дела у највећој мери буде усмерена према уметничком тексту, 

примат припада опредељењу да се динамика интерпретације усклађује са водећим 

уметничким вредностима књижевног остварења, тако што ће оне бити чиниоци 

обједињавања интерпретативних токова кроз свет дела. Једно од најважнијих начела које 

поштује тако заснована и опредељена наставна интерпретација јесте удовољавање захтеву да 

се тумачењем водећих вредности обухвати, односно проучи, дело у целини. Пошто су 

обједињена поставка и односи свестраних међусобних прожимања природне датости 

уметничких чинилаца у делу, тумачењем водећих уметничких вредности обухватају се и 

упознају и сви други битни чиниоци уметничке структуре, међу којима сваки у 

интерпретацији добија онолико места колико му припада у складу са уделом који има у 

општој уметничкој вредности дела. У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела 

обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне целине, 

битни структурни елементи (тема, мотиви, уметничке слике, фабула, сиже, књижевни 

ликови, поруке, мотивациони поступци, композиција), облици казивања, језичко-стилски 

поступци и литерарни (књижевноуметнички) проблеми. 

У сваком конкретном случају, дакле, на ваљаним естетским, методолошким и 

методичким разлозима ваља утемељити избор оних вредносних чинилаца према којима ће 

бити усмеравана динамика наставне интерпретације књижевноуметничког дела. Зато 

методолошки и методички прилази књижевноуметничком делу, које теоријски и практично 

заснива и развија савремена методика наставе књижевности, не познају и не признају 

утврђене методолошке и методичке системе које би требало применити у интерпретацији 

сваког појединог дела. То значи да нема познатих и једном заувек откривених путева којима 

се улази у свет сваког појединог књижевноуметничког остварења, већ су ти путеви 

унеколико увек другачији у приступу сваком поједином књижевноуметничком делу – 

онолико колико је оно аутономно, самосвојно и непоновљиво уметничко остварење. 

 

Књижевни појмови 

Књижевне појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу 

осврта на претходно читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке 

родољубиве песме, а уз поредбени осврт на две-три раније прочитане песме исте врсте, 

развијати појам родољубиве песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. Упознавање 
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метафоре биће погодно тек када су ученици у претходном и предтеоријском поступку 

откривали изражајност извесног броја метафоричких слика, кад неке од њих већ знају 

напамет и носе их као уметничке доживљаје. Језичко-стилским изражајним средствима 

прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и 

естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичко-стилска условљеност. 

 

Функционални појмови 

Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на 

њихова примењена значења. Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у текућим 

информацијама на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног појма. 

Потребно је само подстицати ученике да наведене речи (а и друге сличне њима) разумеју и 

схвате и да их примењују у одговарајућим ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се уоче 

и објасне околности које утичу на понашање неког лика, ученик наведе те околности, онда је 

то знак (и провера) да је тај појам и одговарајућу реч схватио у пуном значењу. 

У усменом и писменом изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици правилно 

схватају и употребљавају речи: узрок, услов, ситуација, порука, однос и сл. Током обраде 

књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици 

откривају што више особина, осећања и душевних стања појединих ликова, при чему се те 

речи бележе и тако спонтано богати речник функционалним појмовима. 

Функционалне појмове не треба ограничити на поједине разреде. Сви ученици једног 

разреда неће моћи да усвоје све програмом наведене појмове за тај разред, али ће зато 

спонтано усвојити знатан број појмова који су у програмима старијих разреда. Усвајање 

функционалних појмова је непрекидан процес у току васпитања и образовања а остварује се 

и проверава у току остваривања садржаја свих програмско-тематских подручја. 

 

Језичка култура 

Развијање културе усменог и писменог изражавања један је од најважнијих задатака 

наставе матерњег језика. Овај наставни процес, иако је програмски конституисан као 

посебно подручје, с посебним садржајима и облицима рада, мора се преносити како на 

обраду књижевног текста који је најбољи образац изражавања, тако и на граматику с 

правописом, која нормира правила и дефинише језичке законе. Исто тако, у повратном 

смеру, обрада књижевног текста и рад на граматици и правопису књижевног језика, мора 

укључивати и садржаје за неговање културе усменог и писменог изражавања, јер су својим 

већим делом том циљу и подређени. Рад на богаћењу културе изражавања треба да се 

интегрише са свим видовима усмених и писмених облика изражавања. 

У настави језика и културе изражавања ваља непрестано имати у виду заједнички 

основни циљ: развијање језичког мишљења и језичке свести уочавањем језичких 

законитости, па тек на основу такве свести прелазити на нормирање и дефинисање. Отуда 

језик као средство изражавања треба да буде предмет наставне пажње у свим његовим 

структурама. 

Лексичке и морфолошке вежбе, према томе, треба да богате ученичко сазнање о 

речи као облику, чему служе не само коњугација и деклинација, него и систем грађења речи 

(просте, изведене и сложене). Вежбе у грађењу изведених речи и сложеница, по угледу на 

сличне речи у обрађеном тексту, треба да утичу на богаћење ученичког речника. 

Семантичке вежбе се повезују с морфолошким и синтаксичким вежбама и оне треба 

да развију ученикову свест о одређеној моћи значења речи, на основу чега се једино и може 
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развијати способност и вештина изражавања. У млађим разредима те вежбе обухватају 

откривање семантичке вредности акцента, и то искључиво на илустрованим примерима 

(Сунце је село за село хајдмо, селе, на село, итд.). 

Синтаксичке вежбе су, као и морфолошке и семантичке, битнији садржаји наставе 

изражавања у свим разредима. Тежина захтева, природно, одређује се према узрасту ученика. 

Те се вежбе могу изводити и пре него што ученик почне да стиче синтаксичке појмове, с тим 

што се на том нивоу у наставном разговору не употребљавају стручни називи. До 

упознавања првих синтаксичких појмова, вежбе у обликовању реченице треба да формирају 

свест ученика о месту и положају појединих реченичних делова у склопу просте реченице. 

Кад се стекну први појмови о простој реченици, и вежбе ће бити конкретније и богатије. Рад 

на стилистици реченице конкретно се наставља до краја основног школовања. Он се састоји 

како у анализи и оцени ученичких реченица из усменог излагања, тако и у анализи и процени 

реченица у њиховим писменим саставима, а нарочито и посебно – у анализи реченица из 

дела обеју лектира и говорног језика. 

Све врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту 

или у току разговора. 

Знатан део говорних вежбања има за циљ изграђивање културе усменог изражавања. 

У низу својих задатака (правилност, лакоћа, јасност, једноставност, природност, прецизност, 

дикција) те вежбе треба у највећој мери да приближе учеников говор књижевном изговору. С 

обзиром на велико шаренило и веома приметну дијалекатску разноликост говора ученика, а 

често и наставника, говорење напамет научених одломака у стиху и прози (уз помоћ 

аудитивних наставних средстава) треба да омогући ученику не само неговање правилне 

дикције него и да убрза процес приближавања књижевном изговору. 

У свим облицима неговања културе усменог и писменог изражавања образац или 

узор треба да добије одговарајуће место и његов значај се не сме никако потценити. 

Смишљено одабран узор, примерен узрасту и врсти, треба да буде циљ до којег се стиже уз 

одговарајуће напоре. И облици усменог, као и облици писменог изражавања, у свим врстама 

и типовима треба да се прикажу ученицима у пажљиво одабраним узорцима изражавања. 

Уколико се једна врста усменог или писменог изражавања континуирано понавља из разреда 

у разред, онда треба у сваком поновљеном случају, у истом или следећем разреду, анализом 

узорка конкретно показати и обим повећаних захтева (у садржајном, композиционо-

формалном и језичко-стилском погледу). 

Да се узорци не би претворили у клишеа која спутавају ученичку индивидуалност и 

самосталност, време између приказивања узорка и израде одговарајућег писменог задатка 

треба испунити радом на анализи сличних састава. Ови састави могу бити у форми 

одабраних текстова које ученици сами проналазе у својим читанкама или лектири, а обавезно 

и у форми самосталних домаћих писмених или усмених задатака – састава којима се 

остварује процес овладавања одређеним обликом писменог или усменог изражавања. У 

анализи узорака треба обратити пажњу на све елементе конкретне језичке структуре: садржај 

и композиција састава, распоред детаља и изражајност употребљене лексике и стилских 

поступака. Ниједан школски писмени задатак не би требало да се изведе, а да се претходно, 

на читавом низу смишљено програмираних часова, није говорило како о предмету који ће 

бити тема писменог састава, тако и о облику у којем ће та тема бити обрађена. 

Богаћењу културе усменог и писменог изражавања посебно ће допринети самостални рад 

ученика на прикупљању одабраних примера језика и стила. Због тога ученици треба да 

бележе вредне примере: успеле описе, рељефне портрете, правилне реченице, како у погледу 
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формалне структуре (распоред њених делова) тако и у погледу лексике и семантике. Овај рад 

треба да оствари два задатка везана непосредно за културу изражавања. Прво, тиме ученик 

организовано индивидуално ради на развијању своје говорне културе и писмености, а друго 

– у обиму своје читалачке пажње развија онај њен значајан квалитет који му омогућује 

непрестано посматрање језика и стила у штиву које чита. Повремени часови или делови 

часова, посвећени читању одабраних примера треба, уз остало, да подстичу за рад на 

самообразовању те врсте. 

Подстицање ученика на литерарно стваралаштво, схваћено свакако у ужем и 

претежно образовно-васпитном погледу, треба применити као фронталан рад с целим 

одељењем, а никако као обавезу литерарне секције. Рад у литерарној секцији је слободно 

опредељење. Ученик основне школе, нарочито у млађим разредима, по својој природи увек 

је спреман на креативност, па то треба и подстицати. Усменим и писменим вежбама, кад то 

потреба допушта, наставник ће ученицима показати како настаје стих, како се речи бирају и 

распоређују да делују ритмично, како се конституише строфа, како се гради портрет, како се 

описује пејзаж или сцена. Уосталом, програм наставе усменог и писменог изражавања 

конципиран је тако да у себи садржи скоро све елементе и уметничког језичког изражавања, 

па би их требало повремено само обједињавати и осмишљавати. Подстицање ученика на 

литерарно стваралаштво у додатном раду и литерарној секцији има све богатије садржаје и 

облике и обимније посебне циљеве. Тај рад не треба поистовећивати с подстицањем на 

литерарно стваралаштво у оквиру целог одељења. 

Један од облика рада на развијању и неговању језичке чистоте јесте и развијање 

свести о поплави позајмљеница у нашем језику. Наставник ће, разумљиво, морати да нађе 

меру у објашњавању да сваки језик нужно прихвата и речи пореклом из грчког и латинског 

јсзика у стручној терминологији. Треба помоћи ученицима у разликовању позајмљеница које 

су добиле «право грађанства» у нашем језику од оних речи које треба енергично гонити из 

говора. Разговори о томе треба да се воде у свакој конкретној прилици, кад се наиђе на 

позајмљеницу у тексту или кад се она појави у говору ученика; исто тако, са ученицима ваља 

смишљено трагати за позајмљеницама у свакодневном говору и разним медијима (штампа, 

радио, телевизија и др.). Записивање домаћих речи, такође, може да буде подесан облик 

неговања језичке чистоте. 

 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ  

 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика 

које се остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода 

учења страног језика.  

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: 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. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика 

која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са 
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људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и 

самостално, учење истог или другог страног језика.  

 

Општи стандарди  

 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о 

значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик 

развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. 

 

Задаци на нивоу језичких вештина  

 

Разумевање говора 

Ученик треба да разуме усмену поруку исказану савременим језиком, без непотребних 

лексичких и синтаксичких тешкоћа, и не дужу од две до три минуте; и то на нивоу глобалног 

разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу селективног разумевања 

(проналажење тражене информације) и разумевања имплицитног садржаја (интонације 

поруке, односно намере говорника). Разумевање треба да се односи на различите врсте 

усмених порука (приповедање, разговор, информативни билтен), а ученик треба да буде 

способан да идентификује различите врсте исказа (изјавне, упитне и заповедне), да уочи 

кључне речи и експресивне елементе исказа, да уочи одредбе за исказивање различитих, 

програмом предвиђених односа (време, место, узрок, последица, начин, итд.), да 

реконструише непознато на основу контекста и да запамти кључне елементе поруке.  

 

Усмено изражавање 

Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде оспособљен да 

савременим језиком, примереним свакодневној комуникацији, искаже једноставну усмену 

поруку, да буде у стању да учествује у једноставном разговору, да једноставно и јасно 

исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста. 

 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да прочита и разуме једноставне поруке, знакове, информације, да 

разуме, глобално, селективно и на нивоу имплицитног, једноставније аутентичне или 

адаптиране аутентичне текстове писане савременим језиком, у вези са свакодневним 

ситуацијама и из домена његовог интересовања. 

 

Писано изражавање 

Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да 

напише своје личне податке, да напише честитку, разгледницу, једноставну поруку и краће 

неформално писмо, да опише неки доживљај и место у којем живи, да напише нешто о себи 

и својим интересовањима, да напише кратак резиме о ономе што је чуо, видео или прочитао 

и изнесе лични став (допадање, недопадање, слагање, неслагање и друго).  

 

Развијање социокултурне компетенције 

Поред сазнања о основним чињеницама везаним за историју, географију, културу и 

уметност земаља чији језик учи, ученик треба да стекне увид, у оквиру поља свог 

интересовања и искуства, у сличности и разлике у навикама (вербална и невербална 
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комуникација), обичајима, менталитету и институцијама између наше земље и земаља чији 

језик учи.  

 

Пети разред  

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

 

Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. 

Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда.  

 

Разумевање говора  

Ученик треба да:  

 разуме краће дијалоге (до 7 реплика / питања и одговора), приче и песме о темама 

предвиђеним наставним програмом , које чује уживо, или са аудио-визуелних записа;  

 разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих и прилагођених 

текстова после 2-3 слушања;  

 разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством 

и са активностима на часу (позив на игру или неку групну активност, заповест, 

упутство, догађај из непосредне прошлости, планови за блиску будућност, 

свакодневне активности, жеље и избори, итд.).  

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  

 разуме краће текстове (до 80 речи), који садрже велики проценат познатих језичких 

елемената, структуралних и лексичких, а чији садржај је у складу са развојним и 

сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима ученика;  

 разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипове,ТВ 

програм, распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, информације на јавним 

местима итд.) користећи језичке елементе предвиђене наставним програмом.  

Усмено изражавање  

Ученик треба да:  

 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером 

и са степеном формалности говорне ситуације;  

 поред информација о себи и свом окружењу описује у неколико реченица познату 

радњу или ситуацију у садашњости, прошлости и будућности, користећи познате 

језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре);  

 препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме предвиђене наставним програмом, користећи познате 

језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре);  

 у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове (допадање, недопадање, 

итд.), користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре).  

Интеракција  

Ученик треба да:  

 у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе 

у вези с контекстом учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним наставним 

програмом (укључујући и размену мишљења и ставова према стварима, појавама, 

користећи познате морфосинтаксичке структуре и лексику);  
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 учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, 

не прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд).  

Писмено изражавање  

Ученик треба да:  

 пише реченице и краће текстове (до 50 речи) чију кохерентност и кохезију постиже 

користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или 

визуелним подстицајем;  

 издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или 

прочитао;  

 користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне 

поруке, честитке, користи електронску пошту, и сл.).  

Доживљај и разумевање књижевног текста  

 Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, 

скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства 

изражавања (цртежи, моделирање, глума).  

Знања о језику и стратегије учења   

(Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност 

ученика да језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.) 

Ученик треба да:  

 препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом;  

 поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине;  

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости);  

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима;  

 уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који 

учи;  

 разуме значај употребе интернационализама;  

 примењује компезационе стратегије и то тако што:  

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме;  

2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко 

добро зна (друга, наставника, итд);  

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и 

поднаслове у писаним текстовима;  

4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим 

текстовима; илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима);  

5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем 

језику;  

6. тражи значење у речнику;  

7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. 

аутомобил уместо возило);  

8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / 

мимиком;  

9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија 

учења (генерализација, индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер)  

 

Теме и ситуације по доменима употребе језика 

Приватно:  
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 заједничке активности и интересовања у школи и ван ње (изласци, договори, 

преузимање одговорности у договореној ситуацији);  

 договор и узајамно поштовање међу члановима породице;  

 приватне прославе (рођендан, годишњице и др.);  

 припрема, планирање, организација, подела послова;  

 обавезе у кући, уређење простора у којем се живи, промене у сопственом кутку 

(постери, нове боје...). 

Јавно: 

 развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима;  

 традиција и обичаји у културама земаља чији се језик учи (карневал...);  

 оброци (сличности и разлике са исхраном у земљама чији се језик учи);  

 стамбена насеља – како станујемо (блок, насеље, кућа ....);  

 типични квартови у великим градовима (у земљама чији се језик учи);  

 куповина одеће (величина, боје, мода, стилови и трендови)  

 развијање критичког става према негативним елементима вршњачке културе 

(нетолеранција, агресивно понашање итд.). 

Образовно: 

 тематске целине и повезаност садржаја са другим предметима;  

 сналажење у библиотеци/медиотеци  

 употреба информација из медија. 

 

Комуникативне функције  
Програм за пети разред подразумева комуникативне функције као и у претходном 

разреду. Оне се усложњавају са лексичким и граматичким садржајима предвиђеним 

наставним програмом.  

Садржај комуникативних функција може бити једноставан или сложен у зависности 

од циљне групе (узраст, ниво језичких компетенција, ниво образовања). У настави страних 

језика садржај комуникативних функција зависиће од наставног програма. Комуникативне 

функције су као и у претходном разреду, али су структурално и лексички у складу са 

програмом за стране језике за пети разред основне школе.  

 Представљање себе и других;  

 Поздрављање;  

 Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева, 

итд. (у вези са темама);  

 Разумевање и давање једноставних упутстава и команди;  

 Постављање и одговарање на питања;  

 Молбе и изрази захвалности;  

 Примање и давање позива за учешће у игри/групној активности;  

 Изражавање допадања/недопадања;  

 Изражавање физичких сензација и потреба;  

 Именовање активности (у вези са темама);  

 Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно, горе, 

доле...);  

 Давање и тражење информација о себи и другима;  

 Тражење и давање обавештења;  
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 Описивање лица и предмета;  

 Изрицање забране и реаговање на забрану;  

 Изражавање припадања и поседовања;  

 Тражење и давање обавештења о времену на часовнику;  

 Скретање пажње;  

 Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања;  

 Исказивање извињења и оправдања. 

  

Садржај програма 

 

PROJECT 2 – 5. РАЗРЕД ТB = Teacher’s Book  p = page    CB = Class 

Book 

Редни број 

и назив 

наставне 

теме 

Ред. 

брoj  

часа 

Назив наставне јединице 
Обра

да 

Утврђ

и 

вање 

Остал

и 

типов

и часа 

Укуп

но 

 

Мес

еци 

 

1. 

INTRODU

CT. 

1. 
Introd. – (CB, p 4, 5) (Greetings, talking about 

family, spelling, abilities - be, can, have got) 

 1  

2 

 

 

 

 

С 

Е 

П 

Т 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

 

 

2. 

Introd. -  (CB, p 6, 7) (Describing a 

picture/room, talking about possessions; 

present continuous, have got) 

 

1 

 

2. 

UNIT 1 

MY LIFE 

3. 
Unit 1  A - My school (A typical school day;  

present simple for daily routines) 

0,5 
0,5 

 

10 

4. 
Unit 1  A - My school (A typical school day;  

present simple for daily routines) 

0,5 
0,5 

 

5. 
Unit 1  B – Birthdays (Saying dates, months of 

the year, ordinal numbers  

0,5 
0,5 

 

6. 
Unit 1  B – Birthdays (Saying and writing  

dates +years) 

0,5 
0,5 

 

7. 
Unit 1  C - Mickey, Millie and Mut (Present 

simple for facts – questions) 

0,5 
0,5 

 

8. 
Unit 1  C - Mickey, Millie and Mut (Present 

simple – Yes / No and Wh- questions) 

0,5 
0,5 

 

9. 

Unit 1  D - Daily life (Daily activities;  present 

simple with adverbs of frequency with a 

normal verb ) 

0,5 0,5 

 

10. 

Unit 1  D - Daily life (Daily activities;  present 

simple with adverbs of frequency with an 

auxiliary verb) 

0,5 

0,5 

  

 

 

О 

К 

Т 

О 

Б 

11. 

Unit 1 – Culture (Festivals) / English across 

the curriculum (Maths – measuring time) 

(optional) 

 

 1 

12. 
Unit 1 – Revision (Structures and vocabulary  

from Unit 1) 
  1 
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3. 

REVISOIN 

+ TEST 1 

13. 
Revision (Introduction + Unit 1) (Teacher’s 

own) 

 
 1 

2 

А 

Р 

 

 

 

 

 

14. 
Test 1 (Teacher’s own or Test 1, TB, p 130, 

131) ) 

 
 1 

4. 

UNIT 2 

ANIMALS 

15. 
Unit 2  A - Our school trip (Activities in 

progress;  present continuous – affirm. & neg.) 

0,5 
0,5 

 

10 

16. 
Unit 2  A - Our school trip (Activities in 

progress;  present continuous– affirm. & neg.) 

0,5 
0,5 

 

17. 

Unit 2  B - Mickey’s model dinosaur 

(Activities in progress;  present continuous – 

questions) 

0,5 

0,5 

 

18. 

Unit 2  B - Mickey’s model 

dinosaur(Activities in progress;  present 

continuous – questions) 

0,5 

0,5 

  

 

 

 

Н 

О 

В 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

 

 

 

19. 

Unit 2  C - My favourite animals (More 

animal vocabulary;  present simple v. present 

continuous) 

0,5 

0,5 

 

20. 
Unit 2  C - My favourite animals (Present 

simple v. present continuous) 

0,5 
0,5 

 

21. 
Unit 2  D - The story of Chicken Licken 

(Story telling; subject / object pronouns) 

0,5 
0,5 

 

22. 
Unit 2  D - The story of Chicken Licken 

(Talking about things people must do  -   must 

0,5 
0,5 

 

23. 

Unit 2 – Culture (Animals in the UK / English 

across the curriculum (Biology – animal 

classification (optional) 

 

 1 

24. 
Unit 2 – Revision (Structures and vocabulary  

from Unit 2) 
  1 

5. 

THE FIRST 

WRITTEN 

TEST 

25. Preparation for the first written test   1 

3 

 

26. The first written test   1  

 

 

 

Д 

Е 

Ц 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

27. The correction of the first written test   1 

6. 

UNIT 3 

HOLIDAYS 

28. 
Unit 3  A - Where were you last week? 

(Talking about the past;  simple past- to be ) 

0,5 
0,5 

 

10 

29. 
Unit 3  A - Where were you last week? 

(Talking about the past;  simple past- to be ) 

0,5 
0,5 

 

30. 
Unit 3  B - Our holiday (Talking about past 

events; simple past-regular verbs, affirmative) 

0,5 
0,5 

 

31. 
Unit 3  B - Our holiday (Talking about past 

events; simple past-regular verbs, negative) 

0,5 
0,5 

 

32. 

Unit 3  C – Problems (Talking about past 

events; simple past-irregular verbs, 

affirmative) 

0,5 

0,5 

 

33. Unit 3  C – Problems (Talking about past 0,5 0,5  
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events;  simple past-irregular verbs, negative)  

 

Ј 

А 

Н 

У 

А 

Р 

 

34. 
Unit 3  D - Mut’s holiday(Talking about past 

events; simple past,  questions) 

0,5 
0,5 

 

35. 
Unit 3  D - Mut’s holiday(Talking about past 

events;  simple past, questions) 

0,5 
0,5 

 

36. 

Unit 3 – Culture (Holidays in the UK)  / 

English across the curriculum (History - 

transport (optional) 

 

 1 

37. 
Unit 3 – Revision (Structures and vocabulary  

from Unit 3) 
  1 

7. 

TALKING 

ABOUT 

EXPERIEN

CES AND 

THINGS 

THAT 

HAVE 

JUST 

FINISHED 

38. 
Present Perfect  (regular verbs) (Teacher’s 

own resources and materials) 
0,5 0,5 

 

3 

39. 
Present Perfect  (irregular verbs) (Teacher’s 

own resources and materials) 
0,5 0,5 

  

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

Б 

Р 

У 

А 

Р 

 

40. 

Present Perfect (meaning, elementary) 

(Present Perfect with just, ever, never) 

(Teacher’s own resources and materials) 

 

1  

8. 

UNIT 4 

FOOD 

41. 
Unit 4  A - Food and drink (Countable / 

uncountable nouns) 

0,5 0,5 
 

10 

42. 
Unit 4  A - Food and drink (The indefinite 

article a / an) 

0,5 0,5 
 

43. Unit 4  B - Stone soup (Some / any) 0,5 0,5  

44. Unit 4  B - Stone soup (Some / any) 0,5 0,5  

45. 
Unit 4  C - Mut goes shopping (Talking about 

quantities;  (How) much / many? 

0,5 0,5 
 

46. 
Unit 4  C - Mut goes shopping (Talking about 

quantities; (How)  much / many? 

0,5 0,5 
 

47. 
Unit 4  D - George’s apple crumble (Definite 

and indefinite articles – the, a / an) 

0,5 0,5 
 

 

 

 

 
48. 

Unit 4  D - George’s apple crumble ( a few / a 

little) 

0,5 0,5 
 

49. 

Unit 4 – Culture (Eating habits in the UK) / 

English across the curriculum (Geography – 

food from around the world) (optional) 

  

1 

50. 
Unit 4 – Revision (Structures and vocabulary  

from Unit 4) 
  1 

. 

REVISOIN 

+ TEST 2 

51. Revision (Units 3 & 4) (Teacher’s own)   1 

2 

  М 

А 

Р 52. 
Test 2 (Teacher’s own or Revision Test 2, TB, 

p 140, 141) ) 

  
1 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

 136 

10. 

UNIT 5 

MY 

COUNTRY 

 

 

53. 

Unit 5  A - My country (Describing landscape, 

talking about sizes and distances –  

How high ...? How long...? How deep...? How 

wide ...?) 

0,5 0,5 

 

10 

Т 

54. 
Unit 5  A - My country (Geography of the 

United Kingdom) 

0,5 0,5 
 

55. 

Unit 5  B - North and south (Talking about the 

weather, comparing two things; comparative 

adjectives) 

0,5 0,5 

 

 

 

 

  А 

П 

Р 

И 

Л 

 

 

56. 
Unit 5  B - North and south (Comparing two 

things;  comparative adjectives) 

0,5 0,5 
 

57. 
Unit 5  C - Record breakers (Talking about the 

biggest, the heaviest; superlatives) 

0,5 0,5 
 

58. 
Unit 5  C - Record breakers (Talking about the 

biggest, the heaviest;  superlatives) 

0,5 0,5 
 

59. 

Unit 5  D - Mickey and Millie go camping 

(Making comparisons;  comparatives and 

superlatives) 

0,5 0,5 

 

60. 

Unit 5  D - Mickey and Millie go camping 

(Comparatives and superlatives – further 

practice) 

0,5 0,5 

 

61. 

Unit 5 – Culture (The USA – general 

information)/ English across the curriculum 

(Geography – east and west) (optional) 

  

1 

 

 

 

 

 

М 

А 

Ј 

 

62. 
Unit 5 – Revision (Structures and vocabulary  

from Unit 5) 
  1 

11. 

THE 

SECOND 

WRITTEN 

TEST 

63. Preparation for the second written test   1 

3 
64. The second written test   1 

65. The correction of the second written test 
  

1 

12. 

UNIT 6 

ENTERTAI

NMENT 

66. 
Unit 6  A - TV programmes (Talking about 

future plans;  going to - affirm. and neg.) 

0,5 0,5  

7 

67. 
Unit 6  B - At the movies (Adjectives and 

adverbs) 

0,5 0,5  

68. 
Unit 6  B - At the movies (Adjectives and 

adverbs) 

0,5 0,5  

69. 
Unit 6  C - Film, cameras, action (Talking 

about things people have to do – have to) 

0,5 0,5   

 

 

Ј 

У 

Н 

 

70. 
Unit 6  C - Film, cameras, action (Talking 

about things people have to do – have to) 

0,5 0,5  

71. 
Unit 6  D – The lost penguin (Suggestions;  

Shall we...? Let’s... Why don’t we / you?) 

0,5 0,5  

72. 
Unit 6 – Revision (Structures and vocabulary  

from Unit 6) 

 
1 
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KУПАН БРОЈ ЧАСОВА 
24 28 20 

24 48 72  

 

Активност наставника и ученика 

Овим планом је предвиђено 24 часа обраде у којима наставник саопштава наставне 

садржаје, преноси културне вредности, теоријска и практична знања и формирта правиламн 

поглед на свет ученика, развијајући тако његов карактер и црте личности (посебно код 

наставних јединица Culture/English across the curriculum). 

Предвиђене су такође и четири писмене провере знања и два писмена задатка што 

наставнику омогућава да додатно процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања. 

Томе ће служити: 

28 часова утврђивања и 20 часова увежбавања и других типова часа (провера, 

систематизације, ...). Оваквим часовима наставник ће моћи да организује и усмерава процес 

учења одучавајући ученике методама и техникама успешног учења како би они знања 

усвајали: понављањем (); вежбањем; изражавањем својих мисли, осећања, закључака; 

учествовањем у дискусијама; израдом и презентацијом самосталних пројеката; увиђањем 

веза између енглеског језика и матерњег језика и других наставних предмета.  

 

Оцењивање 

Како би проверио ниво и квалитет усвојености знања, наставник ће оцењивати 

ученичко разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено изражавање, писмено 

изражавање, читање, способност вођења дијалога, размењивање информација, мишљења, 

осећања и сл. Оцењивање ће се вршити бројчано, усменим и писменим испитивањем и 

спровођењем практичних радова који могу бити и самостални и групни. Наставник оцењује 

ученике једним континуираним процесом вреднујући: квалитет речника и језика који 

ученик употребљава, тачност и течност изговора и читања; прецизност у употреби 

граматике и тачност спелинга; примену презентираног градива (фраза и израза, 

граматичких конструкција, бројева), али и културолошке и језичке поруке; способност да 

искажу сопствену - личну оригиналност приликом усменог и писменог изражавања. Оцене 

ће се евидентирати у дневницима рада, наставничким свескама, вежбанкама за писмене 

задатке и посебним тестовима (диктатима) које ће наставник сам припремати.  

 

Методе и технике рада 

У раду се користе: 

 метода разговора (монолошка и дијалошка) 

 текст - метода 

 методе писаних радова и практичних радова 

 демонстрације (изговора и сл.) 

 хеуристичка метода  

Технике: 

 учења (где се одваја битно од небитног користећи неке сопствене теме или 

асоцијације као олакшице при памћењу),  

 асоцијативна техника,  

 брејн сторминг,  

 контрастирање и  
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 игровне активности.  

 

 

Шести разред 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. 

Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда.  

 

Разумевање говора  

Ученик треба да:  

 разуме дијалоге (до10 реплика/питања и одговора), приче, друге врсте текстова и 

песме о темама, садржа јима и комуникативним функцијама предвиђеним наставним 

програмом, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа; 

 разуме општи садржај и издвоји кључне информаци је из прилагођених текстова 

после 2–3 слушања; 

 разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним 

искуством и са активностима на часу (позив на групну активност, заповест, 

упутство, догађај из непосредне прoшлости, планови за блиску будућност, 

свакодневне активности, жеље и избори, итд.). 

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  

 разуме текстове (до 150 речи), који садрже претежно познате језичке елементе, а 

чији садржај је у складу са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и 

интересовањима ученика; 

 разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипови, ТВ 

програм, распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, специјализовани 

часописи, информације на јавним местима итд.) користећи јeзичке елементе 

предвиђене наставним програмом. 

 проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног 

окружeња (писма, краћи новински чланци, упутства о употреби) и из краћих 

књижевних форми (при поветке, поезија, драмски текстови) примерених узрасту и 

интересовању ученика; 

 може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на 

општи смисао текста са темом из свако дневног живота. 

Усмено изражавање  

Ученик треба да:  

 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером 

и са степеном формалности говорне ситуације; 

 поред информација о себи и свом окружeњу описује или извештава у неколико 

реченица о лицима, догађајима и активностима у садашњости, прошлости и 

будућности, користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 

структуре); 

 препричава, упоређује и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, 

илустрованих и усмених текстова на теме, садржаје и комуникативне функци је 
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предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре); 

 у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове у складу са 

предвиђеним комуникативним функцијама, користећи познате језичке елементе 

(лексику и морфосинтаксичке структуре). 

Интеракција  

Ученик треба да:  

 стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе 

у вези с контекстом учионице, као и о свим осталим темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом (укључујући и 

размену мишљења и ставова 

према стварима, појавама, користећи познате морфосинтаксичке структуре и 

лексику); 

 учесгвује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, 

не прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд). 

 да одговори на директна питања која се надовезују уз могућност да му се понове и 

пружи помоћ при формулисању одговора. 

Писмено изражавање  

Ученик треба да:  

 пише реченице и краће текстове (до 70 речи) чију кохерентност и кохезију постиже 

користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или 

визуелним подстицајем; 

 издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или 

прочитао; 

 користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне 

поруке, честитке, користи електронску пошту, и сл.). 

Медијација 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се 

споразумеју, ученик треба да: 

 усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на 

матерњи; 

 писмено преноси једноставне поруке и објашњења. 

Доживљај и разумевање књижевног текста  

 Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту 

(песма, скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална 

средства изражавања (илустрације и израда наменских реквизита, глума). 

Знања о језику и стратегије учења   

(Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност 

ученика да језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.) 

Ученик треба да:  

 препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

 поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. 

форме учтивости); 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима; 
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 уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који 

учи; 

 разуме значај упатребе интернационализама; 

 примењује компензационе стратегије и то тако што: 

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 

2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући 

неког ко добро зна (друга, наставника, итд.); 

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове 

и поднаслове у писаним текстовима; 

4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у 

усменим текстовима; илустрације и други визуелни елементи у писменим 

текстовима); 

5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у 

матерњем језику; 

6. тражи значење у речнику; 

7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате 

(нпр. аутомобил уместо возило); 

8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / 

мимиком; 

9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих 

стратегија учења (генерализација, индукција, дедукција и позитивни 

трансфер). 

 

Теме и ситуације по доменима употребе језика 

Приватно:  

 заједничке активности и интересовања у школи и ван ње (изласци, договори, 

преузимање одговорности у договореној ситуацији); 

 договор и узајамно поштовање међу члановима породице; 

 приватне прославе (рођендан, годишњице идр.); 

 припрема, планирање, организација, подела послова; 

 обавезе у кући, уређење простора у којем се живи, промене у сопственом кутку 

(постери, нове боје...); 

 изражавање обавезе, забране, недостатака. 

Јавно: 

 развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима 

(описивање времена, прогноза);  

 традиција и обичаји у културама земаља чији се језик учи (карневал...);  

 оброци (сличности и разлике са исхраном у земљама чији се језик учи), наручивање 

хране, савети о хигијени у кухињи;  

 стамбена насеља – како станујемо (блок, насеље, кућа ....);  

 споменици и знаменитости у великим градовима (у земљама чији се језик учи) 

 куповина на једном месту (велике робне куће, олакшице); 

 развијање критичког става према негативним елементима вршњачке културе 

(нетолеранција, агресивно понашање итд.). 

Образовно: 
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 тематске целине и повезаност садржаја са другим предметима;  

 сналажење у библиотеци/медијатеци  

 употреба информација из медија; 

 образовни систем у другим земљама. 

 

Комуникативне функције  
Програм за шести разред подразумева комуникативне функције као и у претходном 

разреду. Оне се усложњавају са лексичким и грама-тичким садржајима предвиђеним 

наставним програмом. 

Садржај комуникативних функција може бити једноставан или сложен у зависности 

од циљне групе (узраст, ниво језичких ком-петенција, ниво образовања). У настави страних 

језика садржај ко-муникативних функција зависиће од наставног програма. Комуника-

тивне функције су као и у претходном разреду, али су структурално и лексички у складу са 

програмом за стране језике за шести разред основне школе. 

 Представљање себе и других;  

 Поздрављање;  

 Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева, 

итд. (у вези са темама);  

 Разумевање и давање једноставних упутстава и команди;  

 Постављање и одговарање на питања;  

 Молбе и изрази захвалности;  

 Примање и давање позива за учешће у игри/групној активности;  

 Изражавање допадања/недопадања;  

 Изражавање физичких сензација и потреба;  

 Именовање активности (у вези са темама);  

 Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно, горе, 

доле...);  

 Давање и тражење информација о себи и другима;  

 Тражење и давање обавештења;  

 Описивање лица и предмета;  

 Изрицање забране и реаговање на забрану;  

 Изражавање припадања и поседовања;  

 Тражење и давање обавештења о времену на часовнику;  

 Скретање пажње;  

 Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања;  

 Исказивање извињења и оправдања; 

 Негодовање и исказивање протеста; 

 Преношење трећој особи основног значења исказаног у оквирунабројаних 

комуникативних функција 

  

Садржај програма 

 

PROJECT 3 – 6. РАЗРЕД  ТB = Teacher’s Book  p = page     

Временска 

динамика 

Редни број 

и назив 

Ред. 

брoj  
Назив наставне јединице 

Обр

ада 

Утв

рђи 

Ост

али 

Уку

пно 
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наставне теме часа вањ

е 

тип

ови 

часа 

Septembar 

1.  

INTRODUCT. 

1. 

Introduction A – Kids (Trish’s 

first day) (Introducing the 

characters; present simple) 

 1  

2 

2. 

Introduction B – Sweet Sue and 

Smart Alec (Introducing the 

characters; present contin.) 

 1  

Septembar 

Oktobar 

2. 

UNIT 1 

MY LIFE 

3. 

Unit 1 A – A new home (Moving 

house; past simple – be, regular 

and irregular verbs) 

0,5 0,5  

10 

4. 

Unit 1 A – A new home 

(Contrasting the present simple 

and the past simple) 

0,5 0,5  

5. 

Unit 1 B – A surprise for Smart 

Alec (Crime; past simple – 

questions) 

0,5 0,5  

6. 

Unit 1 B – A surprise for Smart 

Alec (Expressing feelings; 

adjectives expressing feelings) 

0,5 0,5  

7. 

Unit 1 C – My family (Family 

relationships; expressing cause 

and effect; Saxon genitive) 

0,5 0,5  

8. 
Unit 1 C – My family (Be 

supposed to do something) 
0,5 0,5  

9. 

Unit 1 D – Kids (Introducing 

people;  giving, accepting and 

refusing invitations;  Would you 

like to...? Do you fancy...? Do 

you want to ...? Yes, please. 

Sorry, I can’t. Yes, I’d love to. 

0,5 0,5  

10. 
Unit 1 D – Kids (Talking about 

likes and dislikes; like + gerund 
0,5 0,5  

11. 

Unit 1 – Culture (A typical 

British home)/ English across the 

curriculum (Biology – animal 

migrations)  (optional) 

  

1 

12. 
Unit 1 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 1) 
  1 

Oktobar 
3. 

REVISOIN + 

TEST 1 

13. 
Revision (Introduction + Unit 

1) (Teacher’s own) 

  
1 

2 

14. 
Test 1 (Teacher’s own or Test 

1, TB, p 130, 131) ) 

  
1 

Oktobar 4. 15. Unit 2 A –  Journey to space 0,5 0,5  10 
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Novembar UNIT 2 

THE 

FUTURE 

(Talking about predictions;  will) 

16. 
Unit 2 A –  Journey to space 

(Talking about predictions;  will) 
0,5 0,5  

17. 

Unit 2 B –  Detective of the year 

(Decisions at the moment of 

speaking; will) 

0,5 0,5  

18. 

Unit 2 B –  Detective of the year 

(Decisions at the moment of 

speaking; will) 

0,5 0,5  

19. 

Unit 2 C –  Your future 

(Predictions and personal hopes 

for the future; I think /  don’t 

think I’ll..., I hope I’ll... He / She  

thinks / doesn’t think he / she’ll..., 

He / She hopes he / she’ll... 

0,5 0,5  

20. 

Unit 2 C –  Your 

future(Predictions and personal 

hopes for the future; I think /  

don’t think I’ll..., I hope I’ll... He 

/ She  thinks / doesn’t think he / 

she’ll..., He / She hopes he / 

she’ll... 

0,5 0,5  

21. 

Unit 2 D – Kids (Making offers 

and suggestions; will & going to 

– difference) 

0,5 0,5  

22. 

Unit 2 D – Kids (Making offers 

and suggestions; will & going to 

– difference) 

0,5 0,5  

23. 

Unit 2 – Culture (Transport in 

Britain)/ English across the 

curriculum (Science / Geography 

– the solar system) (optional) 

  1 

24. 
Unit  2 – Revision (Structures 

and vocabulary  from Unit 2) 
  1 

Novembar 
5. 

THE FIRST 

WRITTEN 

TEST 

25. 
Preparation for the first 

written test 
 

 
1 

3 26. The first written test   1 

27. 
The correction of the first 

written test 
 

 
1 

Decembar 

Januar 
6. 

UNIT 3 

TIMES AND 

PLACES 

28. 

Unit 3 A –  What was 

happening? (Activities happening 

at a point of time in the past; past 

continuous – affirmative, 

negative) 

0,5 0,5  

10 

29. 
Unit 3 A –  What was 

happening? (Activities happening 
0,5 0,5  
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at a point of time in the past; past 

continuous – questions and short 

answers) 

30. 

Unit 3 B –  A dangerous situation 

(Interrupted activities in the past; 

past continuous v. past simple) 

0,5 0,5  

31. 

Unit 3 B –  A dangerous 

situation(Interrupted activities in 

the past; past continuous v. past 

simple) 

0,5 0,5  

32. 

Unit 3 C –  Murder in the library 

(Solving a mystery; past simple, 

past continuous) 

0,5 0,5  

33. 
Unit 3 C –  Murder in the library 

(Rooms and things in a house) 
0,5 0,5  

34. 

Unit 3 D – Kids ( Expressions for 

gossiping about personal 

relationships) 

0,5 0,5  

35. 

Unit 3 D – Kids (Expressing 

interest and enthusiasm or lack 

of it) 

0,5 0,5  

36. 

Unit 3 – Culture (Britain)/ 

English across the curriculum 

(Geography- time zones) 

(optional) 

  1 

37. 
Unit  3 – Revision (Structures 

and vocabulary  from Unit 3) 
  1 

Februar 

Mart 

7. 

UNIT 4 

LONDON 

38. 
Unit 4 A – Sightseeing (London; 

the definite article – the) 
0,5 0,5 

 

10 

39. 
Unit 4 A –Sightseeing (London; 

the definite article – the) 
0,5 0,5 

 

40. 

Unit 4 B –  It’s next to the police 

station (Giving directions; 

definite and indefinite articles – 

the, a / an; prepositions of place) 

0,5 0,5 

 

41. 

Unit 4 B –  It’s next to the police 

station (Definite and indefinite 

articles – the, a / an) 

0,5 0,5 

 

42. 

Unit 4 C –  The tailor of 

Swaffham (Words beginning 

with some, any, no, every) 

0,5 0,5 

 

43. 

Unit 4 C –  The tailor of 

Swaffham (Words beginning 

with some, any, no, every+one / 

ones 

0,5 0,5 

 

44. Unit 4 D – Kids (Talking about 0,5 0,5  
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future arrangements; present 

continuous) 

45. 

Unit 4 D – Kids (Talking about 

future arrangements; present 

continuous) 

0,5 0,5 

 

46. 

Unit 4 – Culture ( New York) / 

English across the curriculum 

History – the plague (optional) 
  1 

47. 
Unit 4 – Revision (Structures 

and vocabulary  from Unit 4) 

  
1 

Mart 

8. 

REVISOIN + 

TEST 2 

48. 
Revision (Units 3 & 4) 

(Teacher’s own) 

  
1 

2 

49. 

Test 2 (Teacher’s own or 

Revision Test 2, TB, p 140, 141) 

) 

  

1 

Maj 9. 

UNIT 5 

EXPERIENC

ES 

50.  Unit 5 A –  They’ve been 

successful (Talking about 

experiences; present perfect – 

affirmative & negative) 

0,5 0,5  10 

51. Unit 5 A –  They’ve been 

successful (Talking about 

experiences; present perfect - 

affirmative & negative ) 

0,5 0,5  

52. Unit 5 B –  Have you ever 

climbed a mountain? (Personal 

experiences; present perfect – 

questions; ever never) 

0,5 0,5  

53. Unit 5 B –  Have you ever 

climbed a mountain? (Personal 

experiences; present perfect – 

questions; ever never) 

0,5 0,5  

54. Unit 5 C –  Making people aware 

(Our environment) 

0,5 0,5  

55. Unit 5 C –  Making people aware  

(Position of adverbs (manner, 

place, time)) 

0,5 0,5  

56. Unit 5 D – Kids (Something that 

has just finished; present perfect; 

just) 

0,5 0,5  

57. Unit 5 D – Kids (Go and ...; (A: 

Let’s play tennis. B:  OK. I’ll go 

and get my racquet.) 

0,5 0,5  

58. Unit 5 – Culture (famous people 

in Britain)/ English across the 

curriculum (Music – melody and 

rhythm) (optional) 

  1 
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59. Unit 5 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 5) 
  1 

Maj 10. 

THE 

SECOND 

WRITTEN 

TEST 

60. Preparation for the second 

written test 

  1 3 

61. The second written test   1 

62. The correction of the second 

written test 

  1 

Maj 

Juni 
11. 

UNIT 6 

PROBLEMS 

63. Unit 6 A –  Lewis’s problem 

(Health problems; giving advice; 

should / shouldn’t ) 

0,5 0,5  10 

64. Unit 6 A –  Lewis’s problem 

(Giving advice; should / 

shouldn’t) 

0,5 0,5  

65. Unit 6 B –  A happy ending 

(Talking about necessities / 

absence of necessities and 

prohibitions; must /  mustn’t /  

don’t have to) 

0,5 0,5  

66. Unit 6 B –  A happy ending 

(Must /  mustn’t /  don’t have to – 

further practice) 

0,5 0,5  

67. Unit 6 C –  Ashley’s camera 

(Describing scenes from the 

story) 

0,5 0,5  

68. Unit 6 C –  Ashley’s camera 

(Phrasal verbs – sit down, try 

out, switch on, etc.) 

0,5 0,5  

69. Unit 6 D –  Kids (Everyday 

expressions to add emphasis) 

0,5 0,5  

70. Unit 6 D –  Kids (Turning down 

a suggestion) 

0,5 0,5  

71. Unit 6 – Culture (Services in 

Britain) / English across the 

curriculum (Health – eyes) 

(optional) 

  1 

72. Unit 6 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 6) 
  1 

 УKУПАН БРОЈ 

ЧАСОВА 

24 26 22  

 24 48 72 

 

Временска динамика 

Септембар- уводна лекција, лекција 1; октобар-лекција 1, ревизија, лекција 2; 

новембар-лекција 2; децембар-лекција 3; јануар-лекција 3; фебруар-лекција 4; март-лекција 

4, ревизија; април-лекција 5; мај-лекција 5, лекција 6; јуни-лекција 6 
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Критеријуми оцењивања 

За оцену довољан (2) ученик би требало да уме да прочита и разуме текстове 

предвиђене наставним програмом, размењује исказе и пише једноставне реченице уз помоћ 

наставника. 

За оцену добар (3) ученик би требало и да разуме и интерпретира општи садржај и 

кључне информације, користи у усменом и писаном изражавању познате језичке елементе, 

уочава и користи граматичке облике уз делимичну помоћ наставника. 

За оцену врло добар (4) ученик би требало да самостално разуме и интерпретира 

садржај, самостално користи језичке еллементе, учествује у комуникацији и изражава 

ставове како у усменом тако и у писаном облику, пише краће саставе и целине на основу 

датих елемената и искаже своје мишљење о теми. 

За оцену одличан(5) ученик би требало да потпуно самостално разуме и адекватно 

реагује на дате садржаје, изводи закључке и изражава ставове користећи познату лексику и 

морфосинтаксичку структуру, писмено препричава и самостално преформулише садржај 

текста или изрази сопствена интересовања, све предвиђене лексичке и граматичке 

структуре разуме и самостално примењује у изражавању, уочава сличности и разлике 

између матерњег и језика који учи, разуме глобално и садржај непознатог текста у складу 

са очекиваним нивоом знања. 

 

Активност наставника и ученика 

Овим планом је предвиђено 24 часа обраде у којима наставник саопштава наставне 

садржаје, преноси културне вредности, теоријска и практична знања и формирта правиламн 

поглед на свет ученика, развијајући тако његов карактер и црте личности (посебно код 

наставних јединица Culture/English across the curriculum). 

Предвиђене су такође и четири писмене провере знања и два писмена задатка што 

наставнику омогућава да додатно процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања. 

Томе ће служити: 

28 часова утврђивања и 20 часова увежбавања и других типова часа (провера, 

систематизације, ...). Оваквим часовима наставник ће моћи да организује и усмерава процес 

учења одучавајући ученике методама и техникама успешног учења како би они знања 

усвајали: понављањем (); вежбањем; изражавањем својих мисли, осећања, закључака; 

учествовањем у дискусијама; израдом и презентацијом самосталних пројеката; увиђањем 

веза између енглеског језика и матерњег језика и других наставних предмета.  

 

Оцењивање 

Како би проверио ниво и квалитет усвојености знања, наставник ће оцењивати 

ученичко разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено изражавање, писмено 

изражавање, читање, способност вођења дијалога, размењивање информација, мишљења, 

осећања и сл. Оцењивање ће се вршити бројчано, усменим и писменим испитивањем и 

спровођењем практичних радова који могу бити и самостални и групни. Наставник оцењује 

ученике једним континуираним процесом вреднујући: квалитет речника и језика који 

ученик употребљава, тачност и течност изговора и читања; прецизност у употреби 

граматике и тачност спелинга; примену презентираног градива (фраза и израза, 

граматичких конструкција, бројева), али и културолошке и језичке поруке; способност да 

искажу сопствену - личну оригиналност приликом усменог и писменог изражавања. Оцене 
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ће се евидентирати у дневницима рада, наставничким свескама, вежбанкама за писмене 

задатке и посебним тестовима (диктатима) које ће наставник сам припремати.  

 

Методе и технике рада 

У раду се користе: 

 метода разговора (монолошка и дијалошка) 

 текст - метода 

 методе писаних радова и практичних радова 

 демонстрације (изговора и сл.) 

 хеуристичка метода  

Технике 

 учења (где се одваја битно од небитног користећи неке сопствене теме или 

асоцијације као олакшице при памћењу), асоцијативна техника, брејн сторминг, 

контрастирање и игровне активности.  

 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

 Ученик треба да: 

 разуме краће дијалоге (до15 реплика / питања и одговора), приче,  друге врсте 

текстова и песме о темама предвиђеним наставним програмом, које чује уживо, или 

са аудио-визуелних записа 

 разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих аутентичних 

текстова из свакодневног живота после 1-2 слушања (обавештења са разгласа на 

станици, аеродрому, у супермаркету или у школи) 

 разуме и реагује на одговарајући начин на  усмене поруке у вези са личним 

искуством и са активностима на часу (позив на групну активност, заповест, 

упутство, догађај из непосредне прошлости, планови за блиску будућност, 

свакодневне активности, жеље и избори, итд.) 

 разуме краће рекламе, радио и ТВ  емисије о темама предвиђеним наставним            

програмом. 

Разумевање писаног текста 

 Ученик треба да: 

 разуме краће текстове (до 200 речи), који садрже већи проценат познатих језичких 

елемената, интернационализама,  структуралних и лексичких, а чији садржај је у 

складу са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима 

ученика  

 разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипове, ТВ 

програм, биоскопски програм, ред вожње, информације на јавним местима итд.) 

користећи језичке елементе предвиђене наставним програмом 

 проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног 

окружења (писма, краћи новински чланци, упутства о употреби, огласи, плакати, 

каталози) 
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 може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на 

општи смисао текста са темом из свакодневног живота 

 разуме краће текстове у вези са градивом других предмета, ослањајући се на  општи 

смисао  текста и предходно стечена знања. 

Усмено изражавање    

 Ученик треба да: 

 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером 

и са степеном формалности говорне ситуације  

 поред информација о себи и свом окружењу описује или извештава у неколико 

реченица о догађајима и активностима (познату радњу или ситуацију) у садашњости, 

прошлости и будућности, користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре) 

 препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме предвиђене наставним програмом као и на теме из других 

наставних предмета користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре) 

 у неколико реченица изражава своја осећања, мишљење и ставове аргументујући их 

(допадање, недопадање, противљење, итд.), користећи познате језичке елементе 

(лексику и морфосинтаксичке структуре) 

 једноставним речима описује лица, догађаје, ситуације и предмете из окружења и 

упоређује их са другима из области свог интересовања као и из одређених садржаја 

других наставним предмета. 

Интеракција 

 Ученик треба да: 

 у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује 

исказе у вези с контекстом учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним 

наставним програмом (укључујући и размену мишљења и ставова према стварима, 

појавама из домена њиховог интересовања, свакодневног живота и живота младих,  

користећи познате морфосинтаксичке структуре и лексику) 

 учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, 

не прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд) 

 да одговори на ограничен број непосредних питања која се надовезују уз могућност 

да му се понове и пружи помоћ при формулисању одговора.  

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

 пише реченице и краће текстове (до 100 речи) чију кохерентност и кохезију постиже 

користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или 

визуелним подстицајем 

 записује кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или 

прочитао 

  користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље 

личне поруке, честитке, користи електронску пошту,  пише лична писма и сл.) 

 у кратким формалним писмима (обавештење професорима, суседима, тренеру) 

примењује облике обраћања, молбе, поздрава и захваљивања 

 записује планове, задатке и друге захтеве који му се усмено саопштавају. 
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Медијација 

 У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се 

споразумеју, ученик треба да: 

  усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на               

матерњи 

 писмено преноси једноставне поруке и објашњења 

 препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције 

 започиње краћи разговор о познатим темама., одржава континуитет и завршава га. 

Доживљај и разумевање књижевног текста 

 може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, 

скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства 

изражавања (цртежи, моделирање, глума) 

 препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи. 

Знања о језику и стратегије учења 

Ученик треба да: 

 препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом (на 

пример: препознаје и користи глаголске облике који изражавају садашњост, 

прошлост и будућност, употребљава прилоге и придеве) 

 поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине (на 

пример: познаје и употребљава везнике за координацију) 

 користи језик у  складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. 

форме учтивости) 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима  

 уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који 

учи 

 разуме значај употребе интернационализама 

 примењује компезационе стратегије и то тако што: 

а) усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 

б) покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког 

ко добро зна (друга, наставника, итд)  

в) обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и 

поднаслове у писаним текстовима 

г) обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим 

текстовима; илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима) 

д) размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у 

матерњем језику 

е) тражи значење у речнику 

ж) покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате  (нпр. 

аутомобил уместо возило) 

з) покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / 

мимиком 

и) уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих 

стратегија учења (генерализација, индукција, дедукција, инференција и 

позитивни трансфер). 
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Теме и ситуације 

Приватно 

 заједничке активности и интересовања у школи и ван ње (изласци, договори, 

преузимање одговорности у договореној ситуацији)  

 договор и узајамно поштовање међу члановима породице као и према другим 

особама 

 изражавање обавезе, забране, недостатака 

 вршњачка комуникација и људска права (толеранција – интеркултурна, 

интеретничка и интеррасна) 

Јавно 

 развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима 

(описивање времена, прогноза, загађивање/заштита човекове околине) 

 традиција и обичаји у културама земаља чији се језик учи (карневал...) 

 оброци (савети о хигијени у кухињи, развијање свести о правилној исхрани) 

 стамбена насеља – како станујемо (предности живота у селу и у граду) 

 споменици и знаменитости у великим градовима (у земљама чији се језик учи) 

 знаменити људи и њихова дела (у земљама  чији се језик учи) 

Образовно 

 тематске целине и повезаност садржаја са другим предметима 

 сналажење у раду с компјутером  

 употреба информација из медија и јачање медијске писмености 

 образовни систем у другим земљама 

 

Комуникативне функције 

 Представљање себе и других 

 Поздрављање 

 Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја,              

бројева, итд. (у вези са темама) 

 Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  

 Постављање и одговарање на питања 

 Молбе и изрази захвалности 

 Примање и  давање позива за учешће у игри/групној активности 

 Изражавање допадања/недопадања 

 Изражавање физичких сензација и потреба 

 Именовање активности (у вези са темама) 

 Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно,                   

горе, доле...) 

 Давање и тражење информација о себи и другима 

 Тражење и давање обавештења 

 Описивање лица и предмета 

 Изрицање забране и реаговање на забрану 

 Изражавање припадања и поседовања 

 Тражење и давање обавештења о времену на часовнику  
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 Скретање пажње 

 Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 

 Исказивање извињења и оправдања 

 

 

Садржаји програма 

 

 

PROJECT 4 – 7. РАЗРЕД  ТB = Teacher’s Book  p = page  

    

Редни број 

и назив наставне 

теме 

Ред. 

брoj  

часа 
Назив наставне јединице Обрада 

Утврђи 

вање 

Остали 

типови 

часа 

Укупно 

 

Месе

ци 

 

1.  

INTRODUCT. 

1. 
Introduction A – An unusual day 
(Talking about current  activities; present 

simple & present continuous; state verbs)  

 1  

2 

 

 

С 

Е 

П 

Т 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

 

2. 
Introduction B – Kids (Talking about the 

future;  will /  going to) 
 1  

2. 

UNIT 1 

PAST AND 

PRESENT 

3. 
Unit 1 A – The Iceman (Talking about 

past events; past simple v. past continuous) 
0,5 0,5  

10 

4. 
Unit 1 A – The Iceman (Talking about 

past events; past simple v. past continuous) 
0,5 0,5  

5. 
Unit 1 B –  We used to be rivals 
(Talking about past habits; used to)  

0,5 0,5  

6. 
Unit 1 B – We used to be rivals (Talking 

about past habits; questions with used to) 
0,5 0,5  

7. 
Unit 1 C – Clothes (Clothes and 

shopping vocabulary; too / enough) 
0,5 0,5  

8. 

Unit 1 C – Clothes (Making, rejecting, 

accepting suggestions; asking for another 

size/colour/ style; too/enough – further 

practice) 

0,5 0,5  

9. 
Unit 1 D – (Past modals – could / 

couldn’t; had to / didn’t have to) 
0,5 0,5  

10. 
Unit 1 D – (Responding to good and bad 

news) 
0,5 0,5  

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

О 

Б 

А 

Р 

11. 

Unit 1 – Culture (The history of 

England)/ English across the curriculum  

(History – materials) (optional) 

  

1 

12. 
Unit 1 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 1) 
  1 

3. 

REVISOIN + 

TEST 1 

13. 
Revision (Introduction + Unit 1) 

(Teacher’s own) 

  
1 

2 

14. 
Test 1 (Teacher’s own or Test 1, TB, 

p 130, 131) ) 

  
1 
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4. 

UNIT 2 

FAME AND 

FORTUNE 

15. 
Unit 2 A –  The movies (Talking about 

experiences up to now and recent events; 

present pefect) 

0,5 0,5  

10 

 

16. 
Unit 2 A –  The movies (Present perfect 

v. past simple) 
0,5 0,5  

17. 
Unit 2 B –  Smart Alec closes the door 
(Talking about past actions with a result in 

the presentt; present perfect) 

0,5 0,5  

18. 

Unit 2 B –  Smart Alec closes the door 
(Talking about activities that started in the 

past and continue into present; present 

perfect with for and since) 

0,5 0,5  

 

 

 

 

19. 
Unit 2 C –  Fame (Past simple and 

present perfect – further practice) 
0,5 0,5  

20. 
Unit 2 C –  Fame (Word formation – 

nouns and adjectives; suffixes-dangerous, 

angry, etc.) 

0,5 0,5  

21. 
Unit 2 D – Luke’s in trouble (Question 

tags) 
0,5 0,5  

Н 

О 

В 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

22. 
Unit 2 D – Luke’s in trouble (Question 

tags) 
0,5 0,5  

23. 

Unit 2 – Culture (Teenagers’ reading 

habits)/ English across the curriculum 

(ICT – computers) (optional) 

  1 

24. 
Unit  2 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 2) 
  1 

5. 

THE FIRST 

WRITTEN TEST 

25. Preparation for the first written test   1 

3 

 

26. The first written test   1 Д 

Е 

Ц 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

27. The correction of the first written test   1 

6. 

UNIT 3 

HEALT AND 

SAFETY 

28. 
Unit 3 A –  You and your body (Parts of 

the body) 
0,5 0,5  

10 

29. 
Unit 3 A –  You and your body (Subject 

relative clauses – that + other relative 

pronouns) 

0,5 0,5  

30. 
Unit 3 B –  Sweet Sue has the last 

laugh (Giving advice; should / might) 
0,5 0,5  

31. 
Unit 3 B –  Sweet Sue has the last 

laugh (Object relative clauses that + other 

relative pronouns) 

0,5 0,5  

32. 
Unit 3 C –  Looking after yourself 
(Healthy diet; giving advice – further 

practice; should / shouldn’t) 

0,5 0,5  

33. 
Unit 3 C –  Looking after yourself 
(Health problems and treatments) 

0,5 0,5  

34. 
Unit 3 D – The tickets (Agreeing and 

disagreeing; so / neither) 
0,5 0,5  

Ј 
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35. 
Unit 3 D – The tickets (Agreeing and 

disagreeing; so / neither – further practice) 
0,5 0,5  

А 

Н 

У 

А 

Р 

 

36. 

Unit 3 – Culture (Sports events)/ English 

across the curriculum (Biology – vitamins 

and minerals) (optional) 

  1 

37. 
Unit  3 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 3) 
  1 

7. 

UNIT 4 

HEROES 

+ 

REPORTED 

REQUESTS, 

COMMANDS & 

ADVICE 

38. 
Unit 4 A – King Arthur (Verb + -ing or 

infinitive) 
0,5 0,5 

 

11 

39. 
Unit 4 A – King Arthur (Verb + -ing or 

infinitive) 
0,5 0,5 

  

 

Ф 

Е 

Б 

Р 

У 

А 

Р 

 

40. 

Unit 4 B –  The burglar (Verb phrases 

used with –ing forms; There’s someone / 

something+ 

-ing; see / hear someone + -ing 

0,5 0,5 

 

41. 

Unit 4 B–  The burglar (Verb phrases 

used with –ing forms; There’s someone / 

something+ 

-ing; see / hear someone + -ing 

0,5 0,5 

 

42. 
Unit 4 C – Imagination (Talking about 

emotional responses; adjectives with –ed 

or -ing 

0,5 0,5 
 

43. 
Unit 4 D – The customer (At a 

restaurant; ordering a meal) 
0,5 0,5 

 

44. 
Unit 4 D – The customer (Asking people 

to do things; could (polite requests); would 

you mind+-ing) 

0,5 0,5 
 

45. 

Reporting requests & commands 

(Teacher’s own resources and 

materials) 

0,5 0,5 

 

46. 
Reporting advice (Teacher’s own 

resources and materials) 
0,5 0,5  

47. 

Unit 4 – Culture ( New York) / English 

across the curriculum History – the 

plague (optional) 

  

1 

 

 

 

 
48. 

Unit 4 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 4) 

  
1 

8. 

REVISOIN + 

TEST 2 

49. 
Revision (Units 3 & 4) (Teacher’s 

own) 

  
1 

2 

 

М 

А 

Р 

Т 

50.  
Test 2 (Teacher’s own or Revision 

Test 2, TB, p 140, 141) ) 

  
1 

9. 

UNIT 5 
OUR 

ENVIRONMENT 

51. 
Unit 5 A – Climate change (Passive 

voice – present simple) 
0,5 0,5  

9 

52. 
Unit 5 A –  Climate change (Passive 

voice – present simple) 
0,5 0,5  
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53. 
Unit 5 B –  Smart Alec’s plan (Passive 

voice – different tenses) 
0,5 0,5  

54. 
Unit 5 B –  Smart Alec’s plan (Passive 

voice – different tenses) 
0,5 0,5  

55. 
Unit 5 C –  Caring for the environment 

(Passive voice – further practice) 
0,5 0,5  

 

А 

П 

Р 

И 

Л 

 

56. 
Unit 5 D – Rosy is worried (Expressing 

worries) 
0,5 0,5  

57. 
Unit 5 D – Rosy is worried (Expressing 

worries) 
0,5 0,5  

58. 

Unit 5 – Culture (Australia) / English 

across the curriculum (Science - 

hurricanes) (optional) 

  1 

59. 
Unit 5 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 5) 
  1 

10. 

THE SECOND 

WRITTEN TEST 

60. 
Preparation for the second written 

test 
 

 
1 

3 61. The second written test   1  

 

 

 

М 

А 

Ј 

 

62. The correction of the second written test   1 

11. 

UNIT 6 
RELATIONSHIPS 

+ SECOND 

CONDITIONAL 

63. 
Unit 6 A –  Friends (Phrasal verbs; first 

conditional) 
0,5 0,5  

7 

64. 
Unit 6 A –  Friends (Giving advice; first 

conditional) 
0,5 0,5  

65. 
Unit 6 B –  We need a holiday (Time 

clauses) 
0,5 0,5  

66. 

Unit 6 C –  Generation gap (Teenage 

problems; first conditional, time clauses-

further practice; formation of abstract 

nouns) 

0,5 0,5  

67. 
Second conditional (Teacher’s own 

resources and materials) 
0,5 0,5  

68. 
Unit 6 D –  Decision time (Expressing 

purpose; I went to the fridge to get a 

drink.) 

0,5 0,5 
 

69. 
Unit 6 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 6) 
  1 

 

 

Ј 

У 

Н 

 

12. 
MISCELLANEOU

S 

 

70. 

Determiners (much / many; few / a few; 

little / a little; a bit ) (Teacher’s own 

resources and materials) 

0,5 0,5 

 

3 
71. 

Comparison of adverbs (Teacher’s own 

resources and materials) 
0,5 0,5  

72. 
Revision lesson (Teacher’s own 

resources and materials) 
  1 

УKУПАН БРОЈ ЧАСОВА 
24 26 22 

72 
 

24 48 
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Активност наставника и ученика 

Овим планом је предвиђено 24 часа обраде у којима наставник саопштава наставне 

садржаје, преноси културне вредности, теоријска и практична знања и формирта правиламн 

поглед на свет ученика, развијајући тако његов карактер и црте личности (посебно код 

наставних јединица Culture/English across the curriculum). 

Предвиђене су такође и четири писмене провере знања и два писмена задатка што 

наставнику омогућава да додатно процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања. 

Томе ће служити: 

28 часова утврђивања и 20 часова увежбавања и других типова часа (провера, 

систематизације, ...). Оваквим часовима наставник ће моћи да организује и усмерава процес 

учења одучавајући ученике методама и техникама успешног учења како би они знања 

усвајали: понављањем (); вежбањем; изражавањем својих мисли, осећања, закључака; 

учествовањем у дискусијама; израдом и презентацијом самосталних пројеката; увиђањем 

веза између енглеског језика и матерњег језика и других наставних предмета.  

 

Оцењивање 

Како би проверио ниво и квалитет усвојености знања, наставник ће оцењивати 

ученичко разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено изражавање, писмено 

изражавање, читање, способност вођења дијалога, размењивање информација, мишљења, 

осећања и сл. Оцењивање ће се вршити бројчано, усменим и писменим испитивањем и 

спровођењем практичних радова који могу бити и самостални и групни. Наставник оцењује 

ученике једним континуираним процесом вреднујући: квалитет речника и језика који 

ученик употребљава, тачност и течност изговора и читања; прецизност у употреби 

граматике и тачност спелинга; примену презентираног градива (фраза и израза, 

граматичких конструкција, бројева), али и културолошке и језичке поруке; способност да 

искажу сопствену - личну оригиналност приликом усменог и писменог изражавања. Оцене 

ће се евидентирати у дневницима рада, наставничким свескама, вежбанкама за писмене 

задатке и посебним тестовима (диктатима) које ће наставник сам припремати.  

 

Методе и технике рада 

У раду се користе: 

 метода разговора (монолошка и дијалошка) 

 текст - метода 

 методе писаних радова и практичних радова 

 демонстрације (изговора и сл.) 

 хеуристичка метода  

Технике 

 учења (где се одваја битно од небитног користећи неке сопствене теме или 

асоцијације као олакшице при памћењу),  

 асоцијативна техника,  

 брејн сторминг,  

 контрастирање и  

 игровне активности.  
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Осми разред 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

На крају осмог разреда, ученик треба да: 

 препознаје интонације које исказују различита емотивна стања и имплицитне намере 

саговорника; 

 разуме, поред оних израза које наставник употребљава током часа да би дао 

упутства за рад, и једноставна објашњења непознатих речи помоћу познатог и већ 

активно усвојеног вокабулара; 

 разуме дијалоге и монолошка излагања до једног минута, исказане природним 

темпом од стране наставника, других ученика и преко звучног материјала, а који 

углавном садрже претходно обрађену језичку грађу; 

 разуме саговорника у телефонском разговору, у оквиру раније обрађених говорних 

чинова; 

 разуме песме везане за обрађену тематику и рефрене актуелних песама примерених 

учениковом узрасту и укусу. 

Усмено изражавање и интеракција 

Ученик треба да: 

 савлада изговор гласова; 

 правилно репродукује основне интонацијске схеме; 

 спонтано користи устаљене изразе учтивости и оне који се тичу најчешћих ситуација 

на часу; 

 спонтано ступа у разговор у оквиру обрађене тематике и говорних чинова; 

– поставља питања предвиђена Програмом, а која се односе на садржај обрађеног 

дијалога или наративног текста, на свакодневне ситуације, на догађаје у прошлости, 

на намере саговорника или на предмет његовог интересовања; 

 ступи у једноставан разговор телефоном; 

 монолошки, без претходне припреме, у неколико реченица, искаже мишљење о низу 

питања; 

 у неколико реченица исприча лични доживљај у прошлости, уз давање појединости 

о ситуацији, месту и главним актерима; 

 у неколико реченица исприча садржај дијалога или наративног текста; 

 даје императивне исказе у комуникацији; 

 интерпретира тематски прилагођене песме, рецитације и скечеве. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

 савлада технике читања; 

 савлада правила читања, као и најзначајније неправилности; 

 разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 

 разуме елементе нечије биографије, односно curriculum vitae; 

 разуме, глобално и селективно, разноврсне садржаје неформалног писма; 

 разуме, глобално и селективно, садржај непознатог текста који се састоји од 

углавном познате језичке грађе; 

 разуме логичке односе између реченица и дужих целина; 
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 разуме глобално садржај непознатог текста који садржи и известан број непознатих 

речи. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

 савлада основна правила ортографије и карактеристичне изузетке; 

 пише свој curriculum vitae (формуларског типа); 

 пише кратке саставе, посебно оне у којима се приповедају догађаји у прошлости, уз 

давање појединости о ситуацији, месту и главним актерима; 

 пише краће целине на основу датих елемената, визуелног или звучног подстицаја и 

искаже своје мишљење о теми; 

 пише електронске поруке и краћа неформална писма разноврсног садржаја; 

 преприча и преформулише садржај обрађеног дијалога или текста уз издвајање 

битних елемената и поштовање логичких односа између делова текста. 

 

Теме и ситуације 

Живот младих у школи и ван ње: 

 осамостаљивање младих; опасности и искушења са којима се сусрећу млади; 

омиљена састајалишта младих; 

 афинитети и припрема за даље школовање, избор занимања; 

 рекреативне и спортске активности; 

 припремање прославе или забаве. 

Породица и свакодневно окружење: 

 породичне успомене; односи међу половима; 

 телефонски разговор, дописивање путем интернета; 

 орјентација простору (план града, географска карта итд.). 

Медији и култура: 

 научно популарне емисије и часописи по избору ученика и у складу са њиховим 

интересовањима. 

Остало: 

 одабрани одломци из омладинске литературе (примерене нивоу знања); 

 приче из живота познатих људи (из земаља чији се језици изучавају). 

 

Комуникативне функције 

 Представљање себе и других 

 Поздрављање 

 Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева, 

итд. (у вези са темама) 

 Разумевање и давање једноставних упутстава и команди 

 Постављање и одговарање на питања 

 Молбе и изрази захвалности 

 Примање и давање позива за учешће у игри/групној активности 

 Изражавање допадања/недопадања 

 Изражавање физичких сензација и потреба 

 Именовање активности (у вези са темама) 
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 Исказивање просторних односа и величина (идем, долазим из..., лево, десно, горе, 

доле...) 

 Давање и тражење информација о себи и другима 

 Тражење и давање обавештења 

 Описивање лица и предмета 

 Изрицање забране и реаговање на забрану 

 Изражавање припадања и поседовања 

 Тражење и давање обавештења о времену на часовнику 

 Скретање пажње 

 Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 

 Исказивање извињења и оправдања 
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Садржај програма 

 

PROJECT 5 – 8. РАЗРЕД  ТB = Teacher’s Book  p = page  

    
Временска 

динамика 

Редни број 

и назив 

наставне 

теме 

Ред. 

брoj  

часа 
Назив наставне јединице Обрада 

Утврђи 

вање 

Остали 

типови 

часа 

Укупно 

Septembar 

1.  

INTRODU

CT. 

1. 
Introduction A – Welcome  
(Present Simple &  present 

continuous) 

 1  

2 

2. 
Introduction B – What do you 

like? (Talking about likes and 

dislikes; present simple) 

 1  

Septembar 

Oktobar 

2. 

UNIT 1 

PROBLE

MS 

3. 
Unit 1 A – Beth’s party (Talking 

about the past; present perfect, past 

simple, past contin.) 

0,5 0,5  

9 

4. 
Unit 1 A – Beth’s party (Talking 

about the past; present perfect, past 

simple, past contin.) 

0,5 0,5  

5. 
Unit 1 B – Bullying (Talking about 

the past; present perfect v. past 

simple) 

0,5 0,5  

6. 
Unit 1 B – Bullying (Talking about 

the past; present perfect v. past 

simple) 

0,5 0,5  

7. 

Unit 1 C – There’s something 

wrong (Talking about problems-

What’s wrong with ...? It’s bent / 

burnt / damaged, etc. ;  articles) 

0,5 0,5  

8. 

Unit 1 C – There’s something 

wrong (Talking about problems-

What’s wrong with ...? It’s bent / 

burnt / damaged, etc. ;  articles) 

0,5 0,5  

9. 
Unit 1 D – A Christmas Carol – 

extensive reading 
0,5 0,5  

10. 

Unit 1 – Culture (Pop music)/ 

English across the curriculum 

(History – the Silk Road)  (optional) 

  1 

11. 
Unit 1 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 1) 
  

1 

Oktobar 3. 

 

REVISOI

N + TEST 

1 

12. 
Revision (Introduction + Unit 1) 

(Teacher’s own) 

  
1 

2 

13. 
Test 1 (Teacher’s own or Test 1, 

TB, p 130, 131) ) 

  

1 

Oktobar 

Novembar 
4. 

UNIT 2 
14. 

Unit 2 A –  The perfect place to 

live (Talking about the future; will 
0,5 0,5  9 
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PLACE 

AND 

TIME 

for predictions) 

15. 
Unit 2 A –  The perfect place to 

live (Talking about the future; will 

for predictions) 
0,5 0,5  

16. 
Unit 2 B –  Your body (Giving 

advice; first conditional) 
0,5 0,5  

17. 
Unit 2 B –  Your body (Giving 

advice; first conditional) 
0,5 0,5  

 

18. 

Unit 2 C –  Changing an 

appointment (Talking about 

arrangements; present continuous for 

future arrangements) 

0,5 0,5  

19. 

Unit 2 C –  Changing an 

appointment (Talking about 

arrangements; present continuous for 

future arrangements) 

0,5 0,5  

20. 
Unit 2 D – Spending time – 

extensive reading 
0,5 0,5  

21. 

Unit 2 – Culture (Education in the 

USA)/ English across the 

curriculum (Geography – plate 

tectonics) (optional) 

  1 

22. 
Unit  2 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 2) 
  1 

Novembar 

5. 

THE FIRST 

WRITTEN 

TEST 

23. 
Preparation for the first written 

test 
 

 
1 

3 24. The first written test   1 

25. 
The correction of the first 

written test 
 

 
1 

Decembar 

Januar 

6. 

UNIT 3 

RISKS 

26. 
Unit 3 A –  Would you dare? (I’d / 

I wouldn’t do that.) 
0,5 0,5  

9 

27. 
Unit 3 A –  Would you dare? 
(Second conditional) 

0,5 0,5  

28. 
Unit 3 B –  A dangerous world 
(So...that – Temperatures would be so 

low that nothing would grow) 

0,5 0,5  

29. 
Unit 3 B –  A dangerous world 
(Word formation – verbs and nouns; 

second conditional-further practice) 
0,5 0,5  

30. 

Unit 3 C –  Warnings and advice 
(Warning signs; word formation – 

nouns and adjectives; giving 

warnings and advice – I don’t think 

it’s a good idea. You shouldn’t... I’d / 

I  wouldn’t ... if I were you. You 

might... etc.) 

0,5 0,5  

31. Unit 3 C –  Warnings and advice 0,5 0,5  
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(Giving warnings and advice; 

reflexive pronouns) 

32. 
Unit 3 D –  Be careful what you 

wish for – extensive reading 
0,5 0,5  

33. 

Unit 3 – Culture (Regions of 

England)/ English across the 

curriculum (Geography- plate 

tectonics) (optional) 

  1 

34. 
Unit  3 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 3) 
  1 

Februar 

Mart 

7. 

UNIT 4 

CAN I 

ASK 

35. 
Unit 4 A – Using the media 
(Asking questions; prepositions in, 

on, at) 

0,5 0,5  

9 

36. 
Unit 4 A – Using the media 
(Asking questions; question forms – 

rules)) 
0,5 0,5 

 

37. 
Unit 4 B –  Jobs (Talking about 

jobs; kinds and names of jobs) 
0,5 0,5 

 

38. 
Unit 4 B –  Jobs (Talking about 

jobs; gerund) 
0,5 0,5 

 

39. 
Unit 4 C –  Requests (Making 

requests; separable and inseparable 

phrasal verbs) 

0,5 0,5 
 

 

40. 

Unit 4 C –  Requests (Making 

requests; asking someone to do 

something; asking for permission – 

Can I...? Could you...? Would you 

mind if I...? etc.) 

0,5 0,5 

 

41. 
Unit 4 D – Murder at the theatre – 

extensive reading 
0,5 0,5 

 

42. 

Unit 4 – Culture ( Teenagers and 

money) / English across the 

curriculum (Social studies – TV) 

(optional) 

  1 

43. 
Unit 4 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 4) 
  1 

Mart 8.  

REVISOI

N + TEST 

2 

44. 
Revision (Units 3 & 4) 

(Teacher’s own) 

  
1 

2 

45. 

Test 2 (Teacher’s own or 

Revision Test 2, TB, p 140, 141) 

) 

  

1 

April 
9. 

UNIT 5 
BUYING 

AND 

SELLING 

46. 
Unit 5 A –  Money (Talking about 

buying and selling; the passive) 
0,5 0,5  

9 47. 
Unit 5 A –  Money (Talking about 

buying and selling; the passive) 
0,5 0,5  

48.  
Unit 5 B –  An unusual place to 

stay (Describing places) 
0,5 0,5  
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49. 
Unit 5 B –  An unusual place to 

stay (Modal verbs with the passive) 
0,5 0,5  

50. 
Unit 5 C –  Buying a ticket 
(Talking about travels) 

0,5 0,5  

51. 
Unit 5 C –  Buying a ticket 
(Talking about travels; prepositions) 

0,5 0,5  

52. 
Unit 5 D – The sale of the century 

– extensive reading 
0,5 0,5  

53. 

Unit 5 – Culture (The English 

language)/ English across the 

curriculum (Environmental studies - 

oil) (optional) 

  1 

54. 
Unit 5 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 5) 
  1 

Maj 10. 

THE 

SECOND 

WRITTEN 

TEST 

55. 
Preparation for the second 

written test 
 

 
1 

3 56. The second written test   1 

57. 
The correction of the second 

written test 

  
1 

Maj 

11. 

UNIT 6 

PROTEST 

58. 
Unit 6 A –  Bob’s trainers 
(Reported speech – statements – He / 

She says that...) 

0,5 0,5  

11 

59. 
Unit 6 A –  Bob’s trainers 
(Reported speech – statements – He / 

She said that...) 

0,5 0,5  

60. 
Unit 6 B –  Saying ‘no’ (Reported 

speech – say and tell) 
0,5 0,5  

61. 
Unit 6 B –  Saying ‘no’ (Reported 

speech – statements - further 

practice) 
0,5 0,5  

62. 
Unit 6 C –  Indirect questions 
(Reported questions – He / She wants 

to know...) 

0,5 0,5  

 

63. 

Unit 6 C –  Indirect questions 
(Polite questions – Could /Can you 

tell me if there is a postbox near here, 

please?) 

0,5 0,5 

 

64. 
Reported speech –  miscellaneous 

(Further practice)  (Teacher’s own) 
 1  

65. 
Reported speech – test (Teacher’s 

own) 
  1 

66. 
Unit 6 D –  Romeo and Juliet – 

extensive reading 
0,5 0,5 

 

67. 

Unit 6 – Culture (Оxford and 

Cambridge) / English across the 

curriculum (Politics - government) 

(optional) 

  1 
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68. 
Unit 6 – Revision (Structures and 

vocabulary  from Unit 6) 
  1 

 
УKУПАН БРОЈ ЧАСОВА 

21 24 23  

21 47 68 

НАПОМЕНА: Горе наведени план рада за осми разред имаће неколико допуна које 

ће бити унете у току лета, а по изласку новог издања уџбеника ревидираног у складу са 

изменама и допунама плана и програма за осми разред предвиђених од стране 

Министарства просвете. 

 

Временска динамика 

Септембар- уводна лекција, лекција 1; октобар-лекција 1, ревизија, лекција 2; 

новембар-лекција 2; децембар-лекција 3; јануар-лекција 3; фебруар-лекција 4; март-лекција 

4, ревизија; април-лекција 5; мај-лекција 6;  

 

Активност наставника и ученика 

Овим планом је предвиђено 24 часа обраде у којима наставник саопштава наставне 

садржаје, преноси културне вредности, теоријска и практична знања и формирта правиламн 

поглед на свет ученика, развијајући тако његов карактер и црте личности (посебно код 

наставних јединица Culture/English across the curriculum). 

Предвиђене су такође и четири писмене провере знања и два писмена задатка што 

наставнику омогућава да додатно процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања. 

Томе ће служити: 

28 часова утврђивања и 20 часова увежбавања и других типова часа (провера, 

систематизације, ...). Оваквим часовима наставник ће моћи да организује и усмерава процес 

учења одучавајући ученике методама и техникама успешног учења како би они знања 

усвајали: понављањем (); вежбањем; изражавањем својих мисли, осећања, закључака; 

учествовањем у дискусијама; израдом и презентацијом самосталних пројеката; увиђањем 

веза између енглеског језика и матерњег језика и других наставних предмета.  

 

Оцењивање 

Како би проверио ниво и квалитет усвојености знања, наставник ће оцењивати 

ученичко разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено изражавање, писмено 

изражавање, читање, способност вођења дијалога, размењивање информација, мишљења, 

осећања и сл. Оцењивање ће се вршити бројчано, усменим и писменим испитивањем и 

спровођењем практичних радова који могу бити и самостални и групни. Наставник оцењује 

ученике једним континуираним процесом вреднујући: квалитет речника и језика који 

ученик употребљава, тачност и течност изговора и читања; прецизност у употреби 

граматике и тачност спелинга; примену презентираног градива (фраза и израза, 

граматичких конструкција, бројева), али и културолошке и језичке поруке; способност да 

искажу сопствену - личну оригиналност приликом усменог и писменог изражавања. Оцене 

ће се евидентирати у дневницима рада, наставничким свескама, вежбанкама за писмене 

задатке и посебним тестовима (диктатима) које ће наставник сам припремати.  
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Критеријуми оцењивања 

За оцену довољан (2) ученик би требало да уме да прочита и разуме текстове 

предвиђене наставним програмом, размењује исказе и пише једноставне реченице уз помоћ 

наставника. 

За оцену добар (3) ученик би требало и да разуме и интерпретира општи садржај и 

кључне информације, користи у усменом и писаном изражавању познате језичке елементе, 

уочава и користи граматичке облике уз делимичну помоћ наставника. 

За оцену врло добар (4) ученик би требало да самостално разуме и интерпретира 

садржај, самостално користи језичке еллементе, учествује у комуникацији и изражава 

ставове како у усменом тако и у писаном облику, пише краће саставе и целине на основу 

датих елемената и искаже своје мишљење о теми. 

За оцену одличан(5) ученик би требало да потпуно самостално разуме и адекватно 

реагује на дате садржаје, изводи закључке и изражава ставове користећи познату лексику и 

морфосинтаксичку структуру, писмено препричава и самостално преформулише садржај 

текста или изрази сопствена интересовања, све предвиђене лексичке и граматичке 

структуре разуме и самостално примењује у изражавању, уочава сличности и разлике 

између матерњег и језика који учи, разуме глобално и садржај непознатог текста у складу 

са очекиваним нивоом знања. 

 

Методе и технике рада 

У раду се користе: 

 метода разговора (монолошка и дијалошка) 

 текст - метода 

 методе писаних радова и практичних радова 

 демонстрације (изговора и сл.) 

 хеуристичка метода  

Технике: 

 учења (где се одваја битно од небитног користећи неке сопствене теме или 

асоцијације као олакшице при памћењу),  

 асоцијативна техника,  

 брејн сторминг,  

 контрастирање и  

 игровне активности.  

 

 

Начин остваривања програма  

 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог 

приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и 

примењују следећи ставови:  

 циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике, 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 социјализирајуе елементе;  

 битно је значење језичке поруке;  
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 почев од четвртог разреда очекује се да наставник ученицима скреће пажњу и 

упућује их на значај граматичке прецизности исказа;  

 знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато 

узор није изворни говорник; 

 са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и 

на социјалној интеракцији;  

 рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања 

проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених 

задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем;  

 почев од четвртог разреда наставник упућује ученике у законитости усменог и 

писаног кода и њиховог међусобног односа.  

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће:  

 усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном 

чину;  

 поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и 

прилагођене листе задатака и активности;  

 наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

 ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном 

чину; 

 уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних 

материјала; 

 учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у 

дан;  

 рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и 

подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

 за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и 

обрнуто. 

 

 

Технике (активности): Током часа се препоручује динамично смењивање техника / 

активности које не би требало да трају дуже од 15 минута.  

 Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (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 уогама, 

симулације итд.)  

 Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за 

учионицу или родитеље и сл.)  

 Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у 

вежбанки, додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне 

исказе, утврдити хронологију и сл.)  

 Игре примерене узрасту 

 Певање у групи  
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 Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не 

волим, компарације...) 

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

 Цртање по диктату, израда сликовног речника 

 „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 (извештај/дневник са 

путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације) 

 Разумевање писаног језика: – уочавање дистинктивних обележја која указују на 

граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...) – препознавање везе 

између група слова и гласова – одговарање на једноставна питања у вези са текстом, 

тачно/нетачно, вишеструки избор – извршавање прочитаних упутстава и наредби 

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

израз, ликовни израз 

 Писмено изражавање: повезивање гласова и групе слова, замењивање речи цртежом 

или сликом, проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење 

„уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично), повезивање краћег текста и 

реченица са сликама/илустрацијама,попуњавање формулара (пријава за курс, 

претплату на дечији часопис или сл, налепнице за кофер), писање честитки и 

разгледница, писање краћих текстова  

 

 

Упутство за оцењивање 

 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на 

часу. Исто тако оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не 

као  изоловану активност која подиже ниво стреса код учеика. Оцењивањем и евалуацијом 

треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и 

ефикасност наставе. Оцењивање се спороводи са акцентом на провери постигнућа и 

савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама.  

Елементи за проверу и оцењивање: 

 разумевање говора  

 разумевање краћег писаног текста  

 усмено изражавање 

 писмено изражавање  

 усвојеност лексичких садржаја 

 усвојеност граматичких структура  

 правопис  

 залагање на часу  

 израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, 

типологијом вежби и врстама активности које се примењују на редовним часовима. 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљ 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте 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 задатак да развија способност ученика за опажање 

облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи;  

 развијање памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за 

увођење у визуелно мишљење;  

 стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;  

 стварање услова да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе 

технике и средства ликовног и визуелног изражавања;  

 развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене 

уметности;  

 развијање ученикових потенцијала у области ликовности и визуелности, те 

помагање у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава;  

 развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика уметности;  

 стварање интересовања и потребе за посећивањем изложби, галерија, музеја и 

чување културних добара;  

 да ученици осетљивост за ликовне и визуелне вредности које стичу у настави, 

примењују раду и животу;  

 развијање сензибилности за лепо писање;  

 развијање моторичких способности ученика. 

 

 

Пети разред 

 

Оперативни задаци 

 поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање;  

 поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање 

упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних елемената: 

линија,облика, боја;  

 поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа, 

светлинских објеката и у обликовању и преобликовању употребних предмета;  

 даље развијање способности ученика за конструисање, комбинаторику и 

обликовање;  

 проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих материјала и 

средстава за рад у процесу ликовног изражавања;  

 мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима које се односе на 

заштиту и унапређивање човекове природне и културне средине.  
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Садржај програма  

 

Ред. 

Број. 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

и време реализације 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Број 

часова   

по 

теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 

часова 

1. Цртање 

 

IX, X, XI, XII, I, II, 

III, IV 

V, VI месец 

 

 Ритам у структурама 

природних и вештачких 

материјала 

 

2 

1 1 

 Непосредно извлачење 

линија са различитим 

цртачким материјалима, на 

различитим подлогама, 

колажирање 

 

 

4 

 

2 2 

 Својства и врсте линија  2 1 1 

 Линија у природи 2 1 1 

 Линија као сресдтво за 

стварање ликовних својстава 

и површина 

2 

 

1 1 

 Линија као ивица 

тродимензионалног тела 

 

2 

1 1 

 Линија (вежбање) 8 0 8 

 Линија -естетска анализа 

 

 

2 

 

 2 

Природа и њени облици 2 1 1 

Својства и карактеристике 

облика  

2 1 1 

Основни површински и 

тродимензионални облици 

2 

 

1 1 

Величина облика и 

међусобни однос облика 

2 

 

1 1 

Груписање облика у равни 

или  

простору 

2 1 1 

Додиривање, мимоилажење, 

преклапање, прожимање и 

усецање 

 

2 

1 1 

Орнамент, својства- 

ритмичност, симетричност и 

прецизност 

 

2 

1 1 

Естетска анализа 2 1 1 

2. Сликање 

 
 Слободан и спонтан ритам 

линија, боја, облика и мрља 

 

2 

1 1 
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IX, X, XI, XII, I, II, 

III, IV 

V, VI месец 

 Слободно ритмичко 

компоновање 

6 

 

1 5 

 Орнамент 2 1 1 

 Светлински објекти и 

колаж 

2 

 

1 1 

 Светлински објекти и 

колаж(вежбање) 

2 1 1 

 Обликовање употребних 

предмета 

4 

 

1 3 

 Преобликовање 

употребних предмета 

2 1 1 

 Естетска анализа 2 0 2 

3. Вајање 

 

IX, X, XI, XII, I, II, 

III, IV 

V, VI месец  

 Облик 

 

 

8 

1 7 

 Естетска анализа 
 

  2 

0 1 

УКУПНО 72   

  

Оријентациони избор ликовних дела и споменика културе  

 

I целина: слободно ритмичко компоновање  

 Предео, 1961, Стојан Ћелић (1925)  

 Гравура на стени у Влакомоници  

 Акробаткиња, XII век пре нове ере  

 Рањена лавица из Ниниве, 650. година пре нове ере  

 Ваза Димени  

 Ниобида на умору, око 450–440. године пре нове ере  

 Минијатура из бугарског рукописа, VII век  

 Балчак из Снартемоа, VI век  

 Жена I, 1950–52, Виљем де Кунинг (1904) 

 

II целина: линија 

 Дама у плавом, 1937, Анри Матис (1869–1954) 

 Успење Богородице, Сопоћани, око 1260. године  

 Гравира на плочи, X-XII век, Кина  

 Три мала црнца, Антоан Вато (1684–1721)  

 Мелинген, 1919, Лајонел Гајнингер (1871–1956)  

 Завеса се диже, 1923, Макс Бекман (1884–1950)  

 Опсада Јерусалима, XIII век  

 Глава обредне секире, IX–X век 

 Кора, архајски период  

 Квочка с пилићима, почетак VII века  
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 Процес у свемиру, 1951, Мата Ечаурен (1912)  

 Композиција V, 1946, Волс (Алфред Ото Волганг Шуле 1913–1951)  

 

III целина: облик 

 Скидање с крста, Донатело (1386–1466) 

 Сећање, 1906, Иван Мештровић (1883–1962)  

 Гази Хусрев-бегова медреса у Сарајеву, 1573. година  

 Сликарка са стрелцем, Милена Павловић-Барили (1909–1945)  

 Опера у Паризу, 1862–75, Шарл Гарније (1825–1898)  

 Микеринос и његова жена, 2600–2480. година пре нове ере  

 Фибула из Витаслингена, VII век  

 Шлем из Вендела, VII век  

 Знак, 1962, Адолф Готлиб (1903)  

 Диптих св. Гргура  

 Епидаурус, око 350. године пре нове ере  

 Два стражара V, 1960, Лин Чедвик (1914)  

 Панел 3, 1914, Василиј Кандински (1866–1944)  

 Велика Одалиска, Доминик Енгр (1780–1867)  

 Портрет официра, Константин Данил (1798–1873)  

 Коњи на пашњаку, 1649, Пол Потер (1625–1654)  

 

IV целина 

 Иницијал из „Келтског јеванђеља”, VIII век  

 Крчаг из Хубија у Данској  

 Св. Пантелејмон, Нерези, 1164. година  

 

V целина  

 Вибрација, 1965, Језус Рафаел Сото (1923)  

 Силберото, 1967, Хајне Мак (1931)  

 Спацио-динамичке скулптуре, Николас Шефер (1912) 

  

VI целина  

 Охола грешка, песма Васка Попе (1922)  

 Илустрација, Тони Рандел  

 Соко и гепард, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

 

 

VII целина 

 Прибор за јело  

 Кесе  

 Фотографски апарати  

 Ентеријер  
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Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава идеје и креативност 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног ликовног изражавања 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењује и оцењује ниво и квалитет радова 

 преноси културне вредности 

 формира правилан поглед на свет и систем вредности 

 развија карактер ученика и црте личности 

 

Активности ученика 

 посматрање  

 опажање 

 учешће у дискусији 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 изражавање својих мисли, осећања и закључака 

 анализа и синтеза опаженог  

 стварање 

 вежбање 

 усвајање знања 

 понављање 

 израда и презентовање самосталних и практичних радова 

 

Методе и технике рада 

 монолошка  

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 мет. посматрања 

 илуистаративна 

 демонстартивна 

 метод. писаних радова 

 мет. практичних активности 

 истаживачка 

 Технике које ће ућеници користити: 

 асоцијативна техника 

 симболизација и упрошћавање 

 brain storming 

 контрастирање 

 когнитивно мишљење 

 

Оцењивање 

Вредновање квалитета практичних и писаних радова спроводи се организовано и у 

континуитету. 
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у поступку вредновања радова, наставник посебно прати развој сваког ученика, 

његов рад, залагање, интересовање, став, умешност и креативност. Наставник бројчано 

оцењује све активности ученика на полеђини сваког рада а оцене бележи у своју свеску из 

које уписује оцену у дневник. Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по 

нивоима и садржајима, али у складу са процењеним могућностима ученика, наставник 

може да, за различите резултате да исте оцене, и обрнуто. 

 

 

Шести разред  

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

 развијају ликовно-естетски сензибилитет (осетљивост) за спонтани ритам бојених 

мрља, линија, текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно 

споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима; 

 покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и 

законитости света облика: светло-тамно, облик-боја, простор, композиција; 

 посматрају и естетски доживљавјау дела ликовних уметности; 

 развијају љубав према ликовном наслеђу; 

 оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у 

природно-друштвено научна подручја и тако развију интересовање за 

оплемењивање и заштиту природе и смисао за унапређивање културе живљења; 

 развијају способности за креативно и апстрактно мишљење; 

 развијају способности сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

 развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима 

националног и светског ликовног уметничког наслеђа. 

 

Садржај програма  

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1 цртање 

 

X, XI, XII, II 

 

 

 Текстура, текстуралне и тактилне 

вредности површина и облика 

 

   1 

 

1 

 

0 

 Материјали  1 1 0 

 Својства и врсте текстуре 1 0 1 

 Светлина, тонске разлике 1 1 0 

 Илузија заобљености и 

пластичности волумена 

 

1 

 

1 

 

0 

Естетска анализа 1 0 1 

2. Сликање 

IX, X, XI, XII, I, II, III,  

IV; V, VI 

 

 Слободно ритмичко изражавање 

бојеним мрљама, линијама, 

светлинама, облицима и волуменом 

 Визуелно споразумевање 

 

4 

 

 

1 

 

3 
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Текстура, Традиционални и 

савремени материјали, колаж 

 

3 

 

1 

 

2 

 Светлина, светло-тамно 

 

1 

 

 

1 

 

0 

 Степен светлине и затамњености       1 1 0 

 Градација светлости у односу на  

 одређеност извора 

1 

 

1 0 

 Светлина,естетска анализа 
1 

 

0 1 

 Боја, хроматске, основне и изведене 

боје 

2 

 

1 1 

 Топле и хладне боје    1 1 0 

 Комплементарне боје 2 1 1 

 Контраст тоналитета  1 0 1 

 Слојевито сликање 2 1 1 

 Естетско процењивање 2 1 1 

 Свет уобразиље  у делима ликовне 

уметности 

 

3 

 

1 2 

3, Вајање 

IX, X,XI 

 

 Вајање и обликовање- текстура 
 

2 

1 1 

 Естетска анализа 
   2 

 

0 2 

УКУПНО 36   

 

Оријентациони избор ликовних дела и споменика културе  

 

I целина  

 Фредерик Стеад, 1958, Греје Хартиган (1922)  

 Свуда Капетинзи, 1954, Жорж Матје (1921)  

 Монтури Дискус И А, 1953, Вили Баумајстер (1898–1955) 

 Игра Конкуран, Сенегал  

 „Бесни Роналдо”, Едуард Сангвинети 

 

II целина 

 Реклама за рачунар 

 Илустрација, Стјуарт Мекеј  

 Компјутерска графика у боји  

 

III целина 

 Бизон урезан на кости ирваса, Магдален 

 Поклопац на ковчегу Тутанкамона, око 1360. година пре нове ере 

 Идок из Кличевца, 100. година пре нове ере  
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 Сребрни новац из Никсона и Сиракузе, V век пре нове ере 

 Таписерија, Јагода Бујић (1930) 

 Радованов портал, Трогир, XII век  

 Плес мртваца, Храстовље  

 Мозаик из Хераклеје Линкестис, детаљ, V век  

 Породица, Хенри Мур (1898.) 

 Интерају, 1955, Роберт Раушемберг, (1925)  

 Виолина и грожђе, 1912, Пабло Пикасо (1881–1973) 

 Слика XXI, 1962, Јанез Берник (1933) 

 Бр-цу-дни, Паул Кле (1879–1960) 

 

IV целина 

 Трећи мај, Франциско Гоја (1746–1828) 

 Мртва природа, Симеон Шарден (1699–1779) 

 Ноћна стража, 1642, Рембрант ван Ријн (1606–1669) 

 Планина Сено-Виктоар, 1904–1906, Пол Сезан (1839–1906) 

 Девојка у плавом, 1855, Ђура Јакшић (1932–1878) 

 Ентеријер, Љубомир Ивановић (1882–1945) 

 Љубавна песма, 1956, Миљенко Станчић (1926) 

 Мртва природа с бодом и јабукама, 1972, Љубица Сокић (1914) 

 Дубровачке летње игре, 1965, Предраг Милосављевић (1908–1987) 

 Рибе, Лазар Личеноски (1901–1964)  

 Црвена кула, 1911, Роберт Делоне (1885–1941) 

 Динамички хијероглиф Бал Табарина, 1912, Ђино Северини (1883–1966)  

 

V целина 

 Подне, 1960, Антони Каро (1925) 

 Аутопортрет, 1907, Надежда Петровић (1873–1915) 

 Аран, 1964, Виктор Вазарели (1908) 

 Акт у црвеној фотељи, 1932–34, Сава Шумановић (1896–1942)  

 Композиција, 1961, Петар Лубарда (1907–1974) 

 Вино, 1935, Игњат Јоб (1895–1936) 

 Виолинист, 1932, Јован Бијелић (1886–1964)  

 Дум Андре, 1935, Петар Добровић (1890–1942) 

 Песак и пепео, 1959, Ордан Петлевски (1930)  

 Плес, 1910, Анри Матис (1869–1954) 

 Мужјак и женка, 1942, Џексон Полок (1912–1956)  

 Број 8, 1952, Франц Клине (1910–1962)  

 Анђео на Кристовом гробу, Милешева 1228. године 

 

VI целина 

 Пластика портала и прозора, Дечани, 1328–1335. године 

 Сликање, 1946. Францис Бекон (1910)  

 Торзо с рукавицама, 1967, Фернандез Арман (1928) 
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Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава идеје и креативност 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног ликовног изражавања 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењује и оцењује ниво и квалитет радова 

 преноси културне вредности 

 формира правилан поглед на свет и систем вредности 

 развија карактер ученика и црте личности 

 

Активности ученика 

 посматрање  

 опажање 

 учешће у дискусији 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 изражавање својих мисли, осећања и закључака 

 анализа и синтеза опаженог  

 стварање 

 вежбање 

 усвајање знања 

 понављање 

 израда и презентовање самосталних и практичних радова 
 

Методе и технике рада 

 монолошка  

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 мет. посматрања 

 илуистаративна 

 демонстартивна 

 метод. писаних радова 

 мет. практичних активности 

 истаживачка 

 

Технике које ће ућеници користити: 

 асоцијативна техника 

 симболизација и упрошћавање 

 brain storming 

 контрастирање 

 когнитивно мишљење 
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Оцењивање 

Вредновање квалитета практичних и писаних радова спроводи се организовано и у 

континуитету. 
у поступку вредновања радова, наставник посебно прати развој сваког ученика, његов рад, 

залагање, интересовање, став, умешност и креативност. Наставник бројчано оцењује све активности 

ученика на полеђини сваког рада а оцене бележи у своју свеску из које уписује оцену у дневник. 

Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по нивоима и садржајима, али у складу са 

процењеним могућностима ученика, наставник може да, за различите резултате да исте оцене, и 

обрнуто. 

 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 прошире искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет 

за: арабеску, пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и 

звука; 

  упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и 

колективно преобликовање одређеног простора; 

 се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним сценским изразом, звуком и 

покретом – упознају вредности споменика културе и културну баштину у завичају. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Цртање 

 

IX, X, XI, I, II,  

 

 Арабеска    2 

 4 

   2 

2 

 

   2 

 

   6 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

3 

1 

1 

 

1 

 

5 

 Пропорције  

 Композиција и простор 

 Равнотежа облика и масе у простору 

 Поновљање и степеновање облика у 

простору 

 Контраст и светлина, површина и 

облика у одређеном простору 

 

2. Сликање 

 

IX, X, XI, I, II, III, IV 

 

 Арабеска 
2 

 

1 1 

 Равнотежа боје у простору 

 

2 1 1 

    Композиција и простор 4 1 3 

3. Вајање 

 

IX, X, XI, I, II, III, IV 

 Компоновање више ритмичких 

целина различитог значења у 

простору 

 

2 

 

 

1 

 

1 
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  Компоновање величина у простору 

 

 

4 

 

1 

 

3 

4. Покрет, игра, звук 

V 
 Фотографија 2 1 1 

 Обједињавање покрета, игре и звука 2 1 1 

УКУПНО 36 13 23 

 

Оријентациони избор ликовних дела и споменика културе 

 

I целина 

 Михраб маузолеја у Сангди Рукаџи 

 Капител у џамији у Алхамбри 

 Михраб из Мејдан-џамије у Кашану, 1226. године 

 Станица метроа у Паризу, око 1900, Хектор Гимар 

 

II целина 

 Партенон, детаљ, 448-438. године пре нове ере 

 Св. Донат, Задар, ИЏ век 

 Сахрана грофа Оргаса, Доменико Теотокопулос ел Греко (1541-1614) 

 Катедрала св. Трипуна, Котор, 1166. година 

 Крштење Христово, Теодор Крачун (прва половина ЏВИИИ ВЕКА – 1781) 

 Врата пакла, 1880-1917, Огист Роден (1840-1917) 

 Ефеб из Маратонског залива, ИВ век пре нове ере, Праксител 

 Ахил (Дорифор), бронзана копија према статуи из 445. године, Поликлет 

 Света Ана, Богородица и дете, Леонардо да Винчи (1452-1519) 

 

III целина 

 Хиле Бабе, Гране Халс (1580/81-1661) 

 Веридба св. Катарине, око 1628, Питер Паул Рубенс (1577-1640) 

 Менине, Дијего Родригез де Силва Веласкез (1599-1660) 

 Баханалије, Тицијан (1487-1576) 

 Бар у Фоли-Бержеру, Едуар Мане (1832-1883) 

 Брод с робљем, 1839, Вилијам Тарнер (1773-1851) 

 Добар дан, господине Курбе, 1854, Гистав Курбе (1819-1877) 

 Орачи, 1923-25, Рихард Јакопич (1869-1943) 

 Дама у црном, 1907, Јосип Рачић (1885-1908) 

 Тетка Лујка у врту, 1911, Мирослав Краљевић (1885-1913) 

 Сликар у атељеу, 1913, Иван Радовић (1894-1973) 

 Новац краља Алфреда, ИЏ век 

 Олтар у цркви Сан Амброђо у Милану, око 835. године 

 Чешаљ од слоноваче 

 Св. Јован Јеванђелист, око 1147. године 

 Ахил испраћа Брисејису, Помпеји, око 75. године 

 Наслон Тутанкамоновог престола, XIV век пре нове ере 
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 Бронзани ибрик, VII век 

 Краљ помиче краљицу, 1944, Маркс Ернест (1891-1976) 

 Распеће Христово, Студеница, 1209. година 

 Одрицање Петрово, Христ пред Пилатом, 1300. црква св. Апостола у Пећи 

 Катедрала у Вормсу 

 Нотр-Дам-ле-Гранд у Поатјеу, XII век 

 Катедрала у Буржу, детаљ 

 Св. Наум у Охриду 

 Богородица канцелара Ролена, Јан ван Ајк (1390-1441) 

 Путовање мудраца у Витлејем, 1459-1463. Бенцо Госоли (1420-1497) 

 Екстаза св. Терезе, око 1647, Лоренцо Бернини (1598-1680) 

 Композиција у црвеном, жутом, плавом, 1920, Пит Мондријан (1872-1944) 

 Композиција А-XX, 1924, Ласло Мохољ Нађ (1895-1946) 

 Црвени и црни квадрат, 1914-15, Казимир Маљевич (1878-1935) 

 

IV целина 

 Кратер, борови доносе поклоне Пандори и игра Сатира 

 Комичан призор, рељеф, Напуљ 

 Балет Конфете, детаљ 

 Балет Л’аир д’есприт, детаљ 

 Фонтана испред аудиторијума у Портленду, Орегон 

 Два кловна 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава идеје и креативност 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног ликовног изражавања 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењује и оцењује ниво и квалитет радова 

 преноси културне вредности 

 формира правилан поглед на свет и систем вредности 

 развија карактер ученика и црте личности 

 

Активности ученика 

 посматрање  

 опажање 

 учешће у дискусији 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 изражавање својих мисли, осећања и закључака 

 анализа и синтеза опаженог  

 стварање 

 вежбање 

 усвајање знања 

 понављање 
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 израда и презентовање самосталних и практичних радова 
 

Методе и технике рада 

 монолошка  

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 мет. посматрања 

 илуистаративна 

 демонстартивна 

 метод. писаних радова 

 мет. практичних активности 

 истаживачка 

Технике које ће ућеници користити 

 асоцијативна техника 

 симболизација и упрошћавање 

 brain storming 

 контрастирање 

 когнитивно мишљење 

 

Оцењивање 

Вредновање квалитета практичних и писаних радова спроводи се организовано и у 

континуитету. 

у поступку вредновања радова, наставник посебно прати развој сваког ученика, 

његов рад, залагање, интересовање, став, умешност и креативност. Наставник бројчано 

оцењује све активности ученика на полеђини сваког рада а оцене бележи у своју свеску из 

које уписује оцену у дневник. Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по 

нивоима и садржајима, али у складу са процењеним могућностима ученика, наставник 

може да, за различите резултате да исте оцене, и обрнуто. 

 

 

Осми разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 се оспособе да опажају и представљају: слободне композиције визуелне метафорике, 

контраста, јединства и доминанте у простору фантастике; 

 формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и 

слободног времена; 

 се ликовно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и 

савремено укључивање у рад, односно за различита занимања. 

 

Садржај програма 

 
Ред. број Н А С Т А В Н Е  Н А С Т А В Н Е  Број Број часова за 
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наставне 

теме 
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

и време реализације 

Ј Е Д И Н И Ц Е  часова   

по теми обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Цртање 

 

XII 

 

 Доминанта као услов за повезивање 

разних елемената 

 

1 

 

1 

 

0 

 Визуелно спрозумевање 

(психолошко и социолошко 

деловање знакова) 

 

2 

 

 

1 

 

1 

Јединство и равнотежа 1 1 0 

2. Сликање 

 

IX, X, XI, I, II, III, IV,  

V 

 

 Контраст, јединство и доминанта у 

простору(графика) 

   2 1 1 

 Акционо сликање    1 1 0 

 Ритмичко хармонијска композиција 

чистог односа боје и форме 

 

1 

 

1 

 

0 

 Систем низања скупова боја, линија 

и облика по одређеној шеми 

 

1 

1 0 

 Слободно компоновање 1 1 0 

 Амблем,симбол, знак, хералдика,  

персонификације, алегорије 

2 1 1 

 Визуелна метафорика    2 1 1 

 Контраст као ритам супротности 

ликовних вредности 

 

   2 

1 1 

 Јединство као основна вредност  

композиције 

   1 

 

1 0 

 Статично и дианмично јединство    1 1 0 

 Јединство израза 
   1 

 

1 0 

 Слободно компоновање и  

фантастика 

   6 1 5 

 Реални облици у нереалним  

односима (Колаж) 

   2 1 1 

3. Вајање 

I 
 Доминанта као услов за повезивање 

разних елемената 

 

1 1 0 

4. Графика 

I, II 
 Резање и отискивање, 

 сигнирање 

 

8 1 7 

УКУПНО 36 18 18 
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Оријентациони избор ликовних дела и споменика културе 

 

I целина 

 Колонијални ентеријер, 1976, Валерио Адами (1935) 

 Велики панорамички вибрирајући зид, 1966, Јесус Рафаел Сото (1923) 

 Одри И 1965. Кенет Снелсон (1927) 

 Фигуре на морској обали, 1952, Николас де Стал (1914-1955) 

 Дражи отока, 1965, Корнел (1922) 

 Све у једном Лyуцра-прибору, 1965, Џим Дајн (1935) 

 Је ли то Че Ге Вара, 1969, Џо Тилсон (1928) 

 

II целина 

 Јарац и дрво из Ура, око 2600. године пре нове ере 

 Богиња змија, критска уметност 

 Добри пастир, IV век 

 Краљ Милутин, Краљева црква у Студеници, XIV век 

 Мимоход маски које представљају стилизоване животиње 

 Илустрација, Тони Рандал 

 Играч са маском из области Ман, Обала Слоноваче 

 Реклама за рачунаре 

 Реклама за боју за косу 

 Видео-слика 

 

III целина 

 Портрет мајке, 1631, Рембрант ван Ријн (1606-1669) 

 Шартр, унутрашњост катедрале 

 Олуја, 1505, Ђорђоне (1478-1510) 

 Слобода на барикадама, Ежен Делакроа (1798-1863) 

 Четири јаблана, 1891, Клод Моне (1840-1926) 

 Купачица, Пол Сезан (1838-1906) 

 Пут са чемпресима и звездама, Винсент ван Гог (1853-1890) 

 Парк крај Луцерна, 1938, Паул Кле (1878-1940) 

 Три играчице, 1925, Пабло Пикасо (1881-1973) 

 Госпођица Погани, Константин Бранкуси (1876-1957) 

 Мојсије, 1913-15, Микеланђело Буонароти (1475-1564) 

 Одмор, 1954, Зора Петровић (1894-1962) 

 Атеље, 1960, Недељко Гвозденовић (1902) 

 Спомен-подручје Дудик, Богдан Богдановић (1922) 

 Сопоћани, XIII век 

 Милешева, 1228. година 

 Северни портал Шибенске катедрале, детаљ 

 Аја Софија у Цариграду, 523-537. године 

 Морача, 1252. године 
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 Сериграфија I, 1966, Мирослав Шутеј (1936) 

 Крст са Агилулфове круне, 615. година 

 Портрет Карла Великог, око 1350. године 

 Катедрала у Пизи, XI-XIII век 

 Тренутак времена, 1966, Стефан Маневски (1934) 

 Ваздушни метро, 1955, Виера да Силва (1908) 

 Богородичина капела у Роншану, 1955, Ле Корбизије (1887-1965) 

 Минифестанти, 1957, Драго Тршар (1927) 

 Подгарић, Душан Џамоња (1928) 

 

IV целина 

 Осетљива жица, 1955, Рене Магрит (1898-1967) 

 Предсказање грађанског рата; конструкција с куваним пасуљом, 1936, Салвадор 

Дали (1904) 

 Торзо с крилом, 1932, Милена Павловић Барили (1909-1945) 

 Грађански рат, 1967, Миодраг Дадо Ђурић (1923) 

 Црква Дашчара у Урнесу, IX-X век 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава идеје и креативност 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног ликовног изражавања 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењује и оцењује ниво и квалитет радова 

 преноси културне вредности 

 формира правилан поглед на свет и систем вредности 

 развија карактер ученика и црте личности 

 

Активности ученика 

 посматрање  

 опажање 

 учешће у дискусији 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 изражавање својих мисли, осећања и закључака 

 анализа и синтеза опаженог  

 стварање 

 вежбање 

 усвајање знања 

 понављање 

 израда и презентовање самосталних и практичних радова 
 

Методе и технике рада 

 монолошка  

 дијалошка 
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 хеуристичка 

 дискусија 

 мет. посматрања 

 илуистаративна 

 демонстартивна 

 метод. писаних радова 

 мет. практичних активности 

 истаживачка 

Технике које ће ућеници користити 

 асоцијативна техника 

 симболизација и упрошћавање 

 brain storming 

 контрастирање 

 когнитивно мишљење 

 

Оцењивање 

Вредновање квалитета практичних и писаних радова спроводи се организовано и у 

континуитету. 

у поступку вредновања радова, наставник посебно прати развој сваког ученика, 

његов рад, залагање, интересовање, став, умешност и креативност. Наставник бројчано 

оцењује све активности ученика на полеђини сваког рада а оцене бележи у своју свеску из 

које уписује оцену у дневник. Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по 

нивоима и садржајима, али у складу са процењеним могућностима ученика, наставник 

може да, за различите резултате да исте оцене, и обрнуто. 

 

Начин остваривања програма  

 

Смисао планирања садржаја програма ликовне културе је да се утврде задаци на 

сваком часу који би најпотпуније развијали све ликовне способности ученика, нарочито 

способности које подстичу стварање, као и оне које омогућују стварање. Стога, градиво 

треба планирати да се постигне:  

 виши ниво опажања,  

 оспособљеност примања,  

 одговарајући ниво разумевања,  

 способност поступања.  

Садржаје програма ликовне културе треба остварити: 

 примањем (учењем), тако што ће ученицима бити омогућено да стичу знања из 

области ликовне културе, савладавају технолошке поступке ликовног рада у оквиру 

одређених средстава и медија и да упознају законитости и елементе ликовног језика;  

 давањем (стварањем) путем подстицања ученика да се изражавају у оквиру 

ликовних активности и остварују резултате (увек на вишем нивоу култивисање и 

јачање ликовне осетљивости).  

За наставу ликовне културе, на основу садржаја и методичких облика усмерености 

васпитно-образовног процеса у правцу богаћења дечјег естетског искуства, одређени 
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циљеви и задаци произашли су из ликовне уметности теорије стваралаштва и развојне 

психологије.  

Структуру програма чине:  

 наставни садржаји који се односе на савладавање ликовног језика и упознавање 

садржаја ликовне културе, познавање дела ликовних уметности и елемената ликовне 

писмености;  

 мотивациони садржаји практичних ликовних активности ученика који обухватају: 

домен ученичких доживљаја и домен корелације са другим васпитно-образовним 

подручјима. 

 ликовни медији и средства (коришћење ликовних дисциплина и употреба одређених 

материјала у обликовању).  

Овако конципираним програмом ликовне културе наглашена је усмереност 

васпитно-образовног процеса у свим његовим временским сегментима – поједини часови, 

циклуси часова, проблемски кругови оперативних задатака и целине програма узрасних 

захтева ка јачању ликовних способности ученика, затим ка богаћењу ликовног језика, а 

такође ка формирању позитивних навика и богаћењу властите сфере естетског искуства.  

Претпоставка креативности ученика у домену ликовних активности подразумева да 

мотивациони садржаји буду разноврсни, примерени узрасту и интересовањима ученика.  

Методске поступке и облике рада наставник конципира усаглашавајући васпитно-

образовне задатке (ликовне проблеме) са побуђеним интересовањем ученика да ове задатке 

прихвати на нивоу самоиницијативе. Улога наставника је наглашена у фази избора и 

дидактичке припреме мотивационог садржаја, док избор теме зависи од суштине ликовног 

задатка, односно конкретног садржаја којим се ученик мотивише за сагледавање одређеног 

ликовног проблема. Проблемски захтеви овог програма имају карактер наставног садржаја, 

а теме су у служби реализације предвиђених задатака. Али у процесу припремања за рад 

темама треба посветити посебну пажњу како не би овладале садржајима (што је до сада 

показала наставна пракса). Као и у многим другим приступима, и у овом случају се очекује 

креативан однос наставника приликом избора тема, зависно од ликовног проблема. Теме 

треба проналазити у повезивању са другим областима, и то помоћу разговора са ученицима. 

У структури садржаја наставног рада која се односе на практичне ликовне 

активности ученика подразумева се ослањање на шири избор ликовних средстава и медија, 

односно савремених ликовно-поетских садржаја и искустава. Ликовна осетљивост ученика 

остварује се и као припремљеност за активно учествовање у стварању естетских вредности 

које захтева наше време и као способност вредновања и критичког односа савременог 

тренутка. Овакав приступ доприноси непосредности доживљаја ликовног чина и 

поспешивању имагинативних и креативних могућности ученика.  
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Образовни стандарди  

 

Наставни садржаји ликовне културе су проблемски постављени и вертикално се 

развијају од првог до осмог разреда те произилазе један из другог. Полазећи од узрасних 

могућности ученика, водило се рачуна о прилагођености и спиралним круговима садржаја 

образовног карактера за сваки разред посебно, што је и одређено у оперативним задацима. 

Такви садржаји као основ имају теорију обликовања, а информативност се стиче у 

практичном, делимично и теоријском раду путем анализа уметничких дела и ученичких 

радова. Ниво образованости је у складу са специфичношћу ове наставне области, што 

подразумева и одговарајуће инструменте за снимање знања ученика по разредима. Из тога 

произилази да ученицима треба пружити информације на нивоу програма, што подразумева 

и усвајање знања.  

Паралелно с тим треба их усмеравати у креативном практичном раду и процесима 

игара, где понуђене информације нису оквири деловања и дефинитивне вредности.  

Укупно садржаји наставе ликовне културе у основном васпитању и образовању могу да се 

подведу под следећу схему информативне структуре:  

 опазити  

 примити  

 разумети  

 поступити. 

Ниво прве димензије (опажања) подразумева три основна фактора: 

 квалитет опажања у садржајном погледу;  

 брзина и тачност перцепције  

 тачност опажања појединачних елемената у одређеној ситуацији.  

Ниво друге димензије обухвата елементе разумевања опажених и примљених 

ликовно-визуелних квалитета.  

Ниво треће димензије је разумевање опажене и примљене информације, тј. 

неопходно је вођење разговора о структурирању одређене информације.  

Ниво четврте димензије подразумева примену (поступање) у практичном и 

теоријском раду.  

Ова структура је оријентација наставницима за вредновање нивоа знања, а односи се 

на све методске целине у програму од четвртог до осмог разреда  

 

Праћење и вредновање рада ученика.  

 

Током реализације задатака у свим методским целинама по разредима, где се 

наставник појављује у улози преносиоца знања и аниматора дечјег стваралаштва, могуће је 

проверавати и пратити ниво и квалитет процеса ирада ученика по наведеним стандардима. 

Надаље треба имати у виду чињеницу да сваки од наведених нивоа (почев од опажања, 

преко примања разумевања па до поступања) може оцењивати од два до пет. Из тога 

произилази напомена о комплексности оцене и сугестија за следећи приступ:  

 Довољан (2): усвојеност садржаја на нивоу опажања;  

 Добар (3): усвојеност садржаја на нивоу опажања и примања;  

 Врло добар(4): усвојеност садржаја на нивоу опажања и примања и разумевања;  

 Одличан (5): усвојеност садржаја на нивоу опажања, примања, разумевања и 

поступања.  
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Приликом оцењивања треба имати у виду да неће сви ученици бити на истом нивоу 

опажања, примања, разумевања и поступања. То су чињенице које наставника упућују на 

будност и реалност полазећи од захтева програма и психофизичких могућности ученика те 

могу да буду заступљени сви нивои оцењивања са различитим степенима. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Циљ и задаци 

 

Циљ: 

 развијање интересовања, музикалности и креативности;  

 оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

 развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и 

културе свога 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 народне и уметничке музике свога и других народа;  

 развијање критичког мишљења;  

 упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности;  

 неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног 

рада са ученицима и припремање програма за културну и јавну делатност школе;  

 упознавање занимања музичке струке.  

 

Пети разред  

 

Оперативни задаци  

Ученици треба да:  

 певају песме по слуху;  

 обраде просте и сложене тактове;  

 усвајају нове елементе музичке писмености;  

 свирају на дечјим музичким инструментима;  

 изводе дечје, народне и уметничке игре;  

 импровизују мелодије на задани текст;  

 упознају звуке нових инструмената;  

 слушају вредна дела уметничке и народне музике.  

 

Садржај програма  

 
 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 
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1. 

 
Извођење музике 

певањем и свирањем 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI 

Певање песама по слуху: 

 Солфеђо 

 Солмизација 

 Хајде да певамо 

 Заплови барка 

 Врабац 

 Веверица 

 Зрачак вири 

 Нек' свуд љубав сја 

 Порука свету 

 Мењамо школу 

 Сад зиме више нема 

 Мени су просто сипали знање 

 Оглас 

 Шума на киши 

 Пријатеља кол'ко хоћеш 

 Лепо ти је рано уранити 

Певање и свирање песама по нотном 

тексту у Це-дуру 

 Ој јаворе 

 Маестрал 

 Вишњичица род родила 

 Дунаве 

 Шетња 

 Девојачко коло 

 Један цвет, два цвета 

 Чешка игра 

 Анушка 

Певање и свирање песама у а-молу 

 Птица пева 

 Менует 

 Стара француска песма 

 Игра медведића 

Певање (свирање) празничних песми 

 Празнично јутро 

 Растко 

 Свети Сава 

 Божић, Божић 

 Људи ликујте 

57 28 29 

2. Основи музичке 

писмености 

IX,X,XI,XII,III,IV,V 

 Це-дур лествица 

 Повисилица 

 Четвороделна подела јединице 

 А-мол лествица 

 Такт 6/8 

9 4 5 
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 Предтакт (узмах) 

3. Слушање музике 

X,XI,XII,III,IV,V 
 Вивалди-Пролеће 

 Христић-Грлица 

 Сметана-Влтава 

 Брамс-Мађарска игра 

 Стравински-Руска игра 

 Дворжак-Хумореска 

 Бетовен-За Елизу 

 Тајчевић-Балканска игра 

6 4 2 

УКУПНО 72 36 36 

 

Методе и технике рада 

Методе: монолошка, дијалошка, текст-метода, илустративна (метода показивања) и 

метода практичних активности-извођење музике. 

Технике: техника учења, техника памћења (симболизација и упрошћавање, 

асоцијативна техника). 

 

Активности наставника 

 Саопштава наставне садржаје 

 Организује и усмерава процес учења 

 Процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 Преноси културне вредности 

 Преноси теоријска и практична знања 

 Формира правилан поглед на свет 

 Развија карактер ученика и црте личности 

 Упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика 

 Усвајање знања  

 Понављање 

 Опажање 

 Вежбање 

 Стварање 

 Изражавање својих мисли,осећања,закључака 

 Анализирање нотног текста 

 Извођење музике 

 

Оцењивање 

Вредновање усвојеног знања и оцењивање ученика у настави музичке културе 

спроводи се организовано и у континуитету.У поступку вредновања знања,наставник 

посебно прати развој сваког ученика,његов рад,залагање,интересовање,став,умешност и 

креативност.Наставник бројчано оцењује све активности ученика,а оцене бележи у своју 

свеску а затим уноси у дневник. 
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Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по нивоима и садржајима,али у 

складу са процењеним могућностима ученика,наставник може да,за различите резултате да 

исте оцене,и обрнуто. 

 

 

Шести разред 

 

Оперативни задаци  

Ученици треба да:  

 певају по слуху и са нотног текста песме наших и других народа (народне, 

уметничке, дечје, староградске);  

 упознају основне појмове из музичке писмености  

 упознају музичка дела уз основне информације о делу и композитору;  

 развијају стваралачке способности.  

 

Садржај програма  

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. Извођење музике 

певањем/свирањем      

IX,X,XI,XII,I,II,III,  

IV,V,VI 

 “Нек свуд љубав сја” 

 “Ригодон” 

 “Буре” 

 “Ода радости” 

 “Гле игре ли красне” 

 “Пошла Румена” 

 “Мали ђачки валцер” 

 “Мали Кинез” 

 “Екосеза” 

 “Ах,што волим” 

 “Где је овај цветак жути” 

 “Спокојно спавај” 

 „Све птичице запјевале“ 

 „Шумадинка коло“ 

 „Валцер на лепом плавом Дунаву“ 

20 10 10 

2. Основи музичке 

писмености 

X,XI,I,II,III,IV 

 Лествице F,D,d, кроз обрађене 

песме,триола,синкопа,нови 

динамички изрази-ff,половина као 

јединица бројања 

6 4 2 

3. Слушање музике 

X,XI,II,V 
 Бах „Бадинери“ 

 Бинички “Марш на Дрину” 

 Милојевић “Муха и комарац” 

 Вивалди „Зима“,“Лето“ 

 Шуберт “Ружица у гају” 

 Мелденсон “Виолински концерт I 

8 4 4 
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став” 

 Корсаков”Шехерезада“ 

 Моцарт „Дует Папагена и 

Папагене“ 

 Бородин “Половецке игре” из опере 

“Кнез Игор” 

4. Музичко стваралаштво 

XI,IV 
 Музичка питања и одговори 

 Импровизација ритмичке пратње на 

задату мелодију 

 Састављање мелодије од понуђених 

двотактних мотива  

 

2 2 0 

УКУПНО 36 20 16 

 

Методе и технике рада 

Методе: монолошка, дијалошка, текст-метода, илустративна (метода показивања) и 

метода практичних активности-извођење музике. 

Технике: техника учења, техника памћења (симболизација и упрошћавање, 

асоцијативна техника). 

 

Активности наставника 

 Саопштава наставне садржаје 

 Организује и усмерава процес учења 

 Процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 Преноси културне вредности 

 Преноси теоријска и практична знања 

 Формира правилан поглед на свет 

 Развија карактер ученика и црте личности 

 Упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика 

 Усвајање знања  

 Понављање 

 Опажање 

 Вежбање 

 Стварање 

 Изражавање својих мисли,осећања,закључака 

 Анализирање нотног текста 

 Извођење музике 

 

Оцењивање 

Вредновање усвојеног знања и оцењивање ученика у настави музичке културе 

спроводи се организовано и у континуитету.У поступку вредновања знања,наставник 

посебно прати развој сваког ученика,његов рад,залагање,интересовање,став,умешност и 
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креативност.Наставник бројчано оцењује све активности ученика,а оцене бележи у своју 

свеску а затим уноси у дневник. 

Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по нивоима и садржајима,али у 

складу са процењеним могућностима ученика,наставник може да,за различите резултате да 

исте оцене,и обрнуто. 

 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци 

 Оперативни задаци су: 

 певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих 

композиција 

 упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и 

класицизма кроз сагледавање друштвене функције музике, видова музицирања, 

карактеристичних жанрова, облика и инструмената епохе, као и најистакнутијих 

стваралачких личности 

 утврђивање појмова из основа музичке писмености 

 обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце 

 обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 – на примерима народних песама) 

 утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, 

полифонија, хомофонија, фактура. 

 

Садржај програма  

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. Упознавање музике     

различитих епоха 

 

IX,X,XI,XII,I,II,III,IV 

 Порекло и улога музике у 

првобитном друштву 

 Музика првих цивилизација 

 Античка Грчка 

 Музика и хришћанство 

 Инструменти у световној музици 

 Облици црквеног певања код 

православних народа 

 Световна и духовна музика 

ренесансе 

 Развој инструмената у бароку 

 Баронки музички облици 

 Жанрови класичне музике 

 Бечки класичари 

 Музика на тлу Србије 

20 12 8 

2. Слушање музике 

 
 Слушање музичких примера 

ренесансе 

6 3 3 
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IX,X,XI,I,III,IV  Слушање музичких примера 

Вивалдија,Баха и Хендла 

 Слушање музичких примера 

Хајдна,Моцарта и Бетовена 

3. Извођење музике 

певањем/свирањем и 

основи музичке 

писмености 

 

IX,X,XI,XII,III,IV,V,VI 

 Извођење једноставне песме у 

пентатонској лествици 

 Извођење ренесансног музичког 

примера 

 Извођење лакшег двогласног 

музичког примера барока 

 Извођење теме једног од музичких 

примера класике 

 Певање народне песме по слуху у 

мешовитом такту (5/8, 7/8) 

8 5 3 

4. Музичко стваралаштво 

 

V,VI 

 Импровизација на доступним 

инструментима 

 Стварање једноставних аранжмана 

 

2 2 0 

УКУПНО 36 22 14 

 

Методе и технике рада 

Методе: монолошка, дијалошка, текст-метода, илустративна (метода показивања) и 

метода практичних активности-извођење музике, метода писаних радова. 

Технике: техника учења, техника памћења (симболизација и упрошћавање, 

асоцијативна техника). 

 

Активности наставника 

 Саопштава наставне садржаје 

 Организује и усмерава процес учења 

 Процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 Преноси културне вредности 

 Преноси теоријска и практична знања 

 Формира правилан поглед на свет 

 Развија карактер ученика и црте личности 

 Упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика 

 Усвајање знања  

 Понављање 

 Опажање 

 Вежбање 

 Стварање 

 Изражавање својих мисли,осећања,закључака 

 Анализирање нотног текста 

 Извођење музике 
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 Израда и презентовање самосталних радова 

 

Оцењивање 

Вредновање усвојеног знања и оцењивање ученика у настави музичке културе 

спроводи се организовано и у континуитету.У поступку вредновања знања,наставник 

посебно прати развој сваког ученика,његов рад,залагање,интересовање,став,умешност и 

креативност.Наставник бројчано оцењује све активности ученика,а оцене бележи у своју 

свеску а затим уноси у дневник. 

Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по нивоима и садржајима,али у 

складу са процењеним могућностима ученика,наставник може да,за различите резултате да 

исте оцене,и обрнуто. 

 

 

Осми разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 препознају теме из познатих композиција домаћих и страних композитора; 

 упознају музику различитих жанрова; 

 стечена стваралачка искуства и искуства у слушању музике користе за процену 

својих и других музичких дела; 

 се ангажују у свим музичким активностима и да сами стварају музику; 

 се активно баве припремањем програма за такмичења и јавне наступе. 

 

Садржај програма 
Садржаје музичке културе чине следеће активности: извођење (певање, свирање), 

слушање и стварање музике. 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. Упознавање музике 

различитих епоха и 

жанрова 

IX-V 

 Романтизам 

 Импресионизам 

 Музички правци 20. века 

 Опера 

 Балет 

 Мјузикл 

 Музика у Србији у 19. и 20. веку 

 Духовна музика 

 Народно стваралаштво 

 Популарна музика (џез и забавна) 

18 9 9 

2. Извођење музике 

певањем-свирањем 

IX,X,XI,XII,II,IV,VI 

 “Солвегијина песма” 

 “Изнад дуге” 

 “Музички пример Битлса” 

 „Музички моменат“ 

10 5 5 
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  „Игра лабудова“ 

 „Тебе поем“ 

3. Слушање музике 

IX,X,XI,XII,III,IV 

 

 Слушање музичких примера 

романтизма 

 Слушање музичких примера 

импресионизма 

 Слушање одломака из опера 19. 

века 

 Слушање одломака из балета 

 Слушање песама поуларне музике 

6 3 3 

УКУПНО 34 20 14 

 

Методе и технике рада 

Методе: монолошка, дијалошка, текст-метода, илустративна (метода показивања) и 

метода практичних активности-извођење музике,метода писаних радова. 

Технике: техника учења, техника памћења симболизација и упрошћавање, 

асоцијативна техника). 

 

Активности наставника 

 Саопштава наставне садржаје 

 Организује и усмерава процес учења 

 Процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 Преноси културне вредности 

 Преноси теоријска и практична знања 

 Формира правилан поглед на свет 

 Развија карактер ученика и црте личности 

 Упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика 

 Усвајање знања  

 Понављање 

 Опажање 

 Вежбање 

 Стварање 

 Изражавање својих мисли,осећања,закључака 

 Анализирање нотног текста 

 Извођење музике 

 Израда и презентовање самосталних радова 

 

Оцењивање 

Вредновање усвојеног знања и оцењивање ученика у настави музичке културе 

спроводи се организовано и у континуитету.У поступку вредновања знања,наставник 

посебно прати развој сваког ученика,његов рад,залагање,интересовање,став,умешност и 
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креативност.Наставник бројчано оцењује све активности ученика,а оцене бележи у своју 

свеску а затим уноси у дневник. 

Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по нивоима и садржајима,али у 

складу са процењеним могућностима ученика,наставник може да,за различите резултате да 

исте оцене,и обрнуто. 

 

 

Начин остваривања програма  

 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону 

вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све 

програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде 

организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену 

наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручениох 

од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици 

информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

У програму музичке културе за седми разред истакнуто место има стицање знања о 

музици кроз различите епохе. Циљ није увођење садржаја наставе историје музике, већ 

обрада тема значајних за разумевање улоге музике у друштву, упознавање музичких 

изражајних средстава, инструмената, жанрова и облика, као и истакнутих стваралаца и 

извођача. Ови циљеви се остварују кроз слушање музичких дела и активно музицирање 

(певање и свирање). Основе музичке писмености и музичко-теоријски појмови у оваквом 

приступу планирани су у функцији бољег разумевања музике и музичког дела. 

Основни принцип у остваривању циља и задатака треба да буде активно учешће 

ученика на часу. При томе на једном часу треба обухватити различита подручја предвиђена 

за тај разред и комбиновати разне методе у настави. Час посвећен само једном подручју и 

извођен само једном методом не може бити ни користан ни занимљив за ученике, што води 

ка осиромашивању садржаја и смисла предмета. 

Настава музичке културе остварује се кроз: 

 стицање знања о музици 

 певање, свирање и стицање основа музичке писмености; 

 слушање музике 

 дечје музичко стваралаштво. 

Групним и појединачним певањем или свирањем развија се интересовање ученика да 

активно учествују у музичком животу своје средине. 

 

Препоруке за остваривање програма у петом разреду  

1. Слушање музике  

а) Навикавање ученика на пажљиво слушање музике.  

б) Подстицање изражавања ученика о слушаном делу.  

в) Упознавање музичког дела уметничког и народног стваралаштва.  

2. Певање песама по слуху у нотама, групно и појединачно, увођење у основе музичке 

писмености  

а) Народне песме и игре 

б) Дечје песме.  
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в) Утврђивање музичког речника у вези са јачином (п, мп, ф, мф), брзином (адагио, 

анданте, модерато, аллегро) и постепеним динамичким прелазима из тишег у јаче и 

обрнуто (crescendo, decrescendo).  

г) Савлађивање тонских висина.  

д) Усвајање музичког писма и појмова: шеснаестина нота у групи, такт 6/8, а-молл 

лествица (природна и хармонска), појам предзнака – повисилица, узмах и предтакт. 

е) Свирање и певање песама у функцији овладавања музичке писмености.  

ж) Извођење народних и уметничких песама, тактирањем на 2,4 (C)=parlato 

з) Понављање задатог мелодијског мотива (вежба памћења, развијање моторике).  

3. Свирање  

а) Оспособљавати ученике да се сналазе у једноставном нотном запису;  

б) Стварати код ученика навике праћења и похађања концертних приредби;  

в) Подстицати код ученика жељу да се активније баве музиком.  

4. Музичко стваралаштво  

а) Стално подстицање ученика на што изражајније певање и свирање научених песама.  

б) Слободно импровизовани дијалози на инструментима Орфовог инструментаријума.  

в) Импровизација дечје мелодије на властити стих или на стих који је предложио 

наставник.  

г) Осмишљавање покрета уз музику.  

д) Слободно музичко изражавање.  

 

Препоруке за остваривање програма у шестом разреду  

1. Слушање музике  

а) Навикавање ученика на пажљиво слушање музике. 

б) Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја музичких инструмената. 

в) Подстицање изражавања ученика о слушаном делу.  

г) Упознавање музичких дела уметничког и народног стваралаштва. 

2. Певање песама по слуху и са нотног текста, увођење у основе музичке писмености  

а) Народне песме и игре.  

б) Дечје песме.  

в) Игре са певањем.  

г) Савладавање тонских висина.  

д) Усвајање основе музичког писма и појмова: Ф дур, Д дур, и д молл лествица 

(природна и хармонска, мелодијска ), појам предзнака – снизилица, синкопа и триола, 

допуна музичког речника везано за јачину (mp,ff...) и  брзину (adagio, andante, 

moderato, allegro)  

3. Свирање  

а) Понављање краћег задатог мелодијског мотива.  

б) Увођење већег броја разноврсних инструмената Орфовог инструментаријума.  

в) Нотално свирање фиксираног материјала на мелодијским инструментима 

(металофонима и ксилофонима) поред „оркестра” ритмичких инструмента.  

г) Увођење фрулица, мелодика, тамбура, гитара...  

4. Музичко стваралаштво  

а) Стално подстицање ученика на што изражајније певање или свирање научених 

песама.  
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б) Импровизовање свирања кратких мелодија и ритмова на дечјим инструментима. 

Синтетизовано доживљавање једног садржаја средствима двеју или више уметности.  

 

Препоруке за остваривање програма у седмом разреду 

1. Стицање знања 

 За усвајање и утврђивање знања из наставног предмета музичка култура у седмом 

разреду треба користити следеће наставне методе: дијалошку, демонстрацију и монолошку. 

Код обраде тема обавезно користити очигледна средства и увек их повезивати са слушним 

примерима и извођачком праксом. 

2. Слушање музике 

а) усмеравање пажње ученика на аналитичко слушање музике стимулисањем активног 

праћења примера 

б) разликовање звучних боја музичких инструмената, упознавање њихових 

карактеристика (основне групе, грађа, техничко-извођачке могућности). 

в) подстицање различитих видова изражавања ученика у вези са слушањем музике и 

музичким доживљајем (ово се не сме сводити на пасивизацију улоге наставника и 

померање акцената са активног слушања на друге активности, обично ликовне или 

литерарне, за које наставник нема праву компетенцију тумачења и оцењивања) 

г) упознавање музичких дела, стваралаца и извођача. 

3. Основе музичке писмености 

а) обнављање предзнака 

б) обнављање простих парних и непарних тактова са четвртинском и осминском 

јединицом бројања и ала бреве такта 

в) обрада мешовитих тактова (на примерима народних песама) 

г) обнављање ознака за динамику (p, mp, pp, f, mf, ff, crescendo, decrescendo) и темпо 

(adagio, andante, moderato, allegro, vivo, presto) 

д) понављање до сада научених лествица, појма тоналитет, упознавање акорда на 

главним ступњевима Це-дура, објашњење и увежбавање каденце, уваежбавање 

мелодијског мола. 

4. Певање песама по слуху и из нотног текста  

а) неопходни су редовно указивање на значај правилне хигијене гласа, стална брига о 

положају тела при певању, вежбе за певачко дисање, вежбе артикулације, распевавање 

уз инструменталну пратњу и без ње, певање каденце 

б) учење песме почиње увођењем у тематику, затим следи наставниково тумачење 

литерарног текста са наглашавањем васпитних елемената 

в) код учења песама по слуху прво се демонстрира оригинални вид песме (у темпу, са 

динамиком), а затим ради једноставна анализа песме због разумевања форме 

(заједничко уочавање понављања и контраста) 

г) код учења песама из нотног текста, прво се ради анализа записа песме (уочавају се: 

кључ, предзнаци, такт уз пробу тактирања, динамичке и артикулационе ознаке, 

дужине и имена тонова), затим се нотни текст ишчитава парлато (са понављањима док 

се текст не утврди), уради се вежба распевавања и прелази на певање док наставник 

свира мелодију 

д) осмишљавање почетне интонације песме најбоље је дати кроз инструментални увод 

е) песма се учи по деловима и фразама уз инструменталну пратњу која се у почетку 

своди на мелодију (аранжмане додати тек пошто је песма научена) 
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ж) теже ритмичке фигуре и мелодијски скокови се обрађују кроз понављања 

з) током учења непрекидно се инсистира на изражајном и доживљеном певању. 

5. Свирање 

а) свирање на инструменатима Орфовог инструментаријума  

б) свирање на фрулици, мелодици, тамбури,, гитари и другим доступним инструментима 

в) свирање примера из литературе. 

6. Музичко стваралаштво 

а) импровизација мелодије на задати текст 

б) инструментална импровизација; 

в) коришћење плеса и импровизација покрета уз музику. 

7. Праћење и вредновање ученика 

Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у 

настави музичке културе, неопходно је да наставник претходно упозна и идентификује 

музичке способности сваког ученика.  

Оцењивање ученика у настави мора се спроводити организовано. Оно треба да 

обухвати и прати посебан развој сваког ученика, његов рад, залагање, интересовање, став, 

умешност, креативност и слично. Наставник треба да прати развој личности у целини и да 

објективно процењује колико је ученик савладао програмске захтеве. 

Смисао оцењивања у настави музичке културе не треба да буде искључиво везан за 

оцену музичких способности, мада њих треба истаћи, већ и у функцији награде за залагање, 

интересовање, љубав према музици. Оцену треба користити као средство мотивације: она 

треба да ученике мотивише на музичке активности и на бављење музиком у складу с 

њиховим стварним способностима и потребама.  

Домаћи писмени задаци или писани текстови, контролни задаци и слично не задају 

се за овај предмет ни у једном разреду. Целокупно наставно градиво остварује се само у 

школи. 

 

Препоруке за остваривање програма у осмом разреду 

 

 

Дидактичко-методичка упутства  

 

Препоручени садржаји овог наставног предмета ученицима треба да пруже знања и 

информације како би разумели, пратили, разликовали, доживљавали и што боље 

процењивали музичке вредности.  

За успешну реализацију циљева и задатака предмета музичка култура потребно је 

створити основне услове. Наставна средства зависе од многих чињеница и различити су у 

разним срединама и школама, али не смеју бити испод минимума који обезбеђује нормалан 

рад. Садржаји музичке културе треба да пруже ученицима довољно знања и обавештености 

која ће им омогућити да разликују и процењују стварне вредности и квалитете у свету 

музике која их окружује у свакодневном животу од оних информација које не развијају 

њихов укус и не доприносе њиховом естетском васпитању.  

Усвајање знања ученика зависи од добре организације часа, који мора бити добро 

планиран, осмишљен и занимљив. Ученик треба да буде активан ученик на часу, а час 

музичке културе треба да буде доживљај за ученике. Разним облицима рада, техникама и 

очигледним средствима ученицима се преносе знања и комбинују разне методе у настави.  
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Домаће писмене задатке или писане тестове, контролне задатке, реферате не треба задавати 

ни у једном разреду.  

Наставу треба увек повезивати са музичким животом друштвене средине и 

учествовати на такмичењима и музичким приредбама. 

Час музичке културе ваља организовати тако да ученицима то буде разонода, да кроз 

игру уче и музички се описмењавају. Музичко стваралаштво,(комбиновање мелодије на 

одређени текст), омогућава да се ученици креативно односе према музици, да „дају“ свој 

ритам, темпо и карактер мелодији. Часови музичке културе треба да садрже певање, 

свирање, слушање музике и музичко стварање деце. Неопходно је да дати подједнако 

важну улогу и извођењу музике и музичком описмењавању. 

Како би се предвиђени програмски садржаји реализовали и прилагодили ученицима 

поред уџбеника користимо и збирку песама «Појмо и свирајмо», као и већи број 

прикладних CD-а и Орфове удараљке. 

 

 

Захтеви програма по активностима  

 

Извођење музике 

Песма коју ученик учи по слуху или са нотног текста има највише удела у развоју 

његовог слуха и музичких способности уопште. Певањем песама ученик стиче нова 

сазнања, развија естетско осећање и музички укус. Тако се ученик музички описмењује, 

савлађује појмове из основа музичке писмености. Целина коју чине музика и поезија делује 

снажно на емоције деце будећи у њима интерес за сазнањем. Настава има задатак да код 

ученика развија љубав према музичкој уметности и смисао за лепо, да помогне у 

свестраном развоју личности ученика, да ученика оплемени и да му улепша живот.  

При избору песама наставник треба да пође од психофизичког развоја ученика, од 

њему блиских садржаја и доступних мелодијско-ритмичких целина, ширећи тиме њихов 

интерес и богатити их новим садржајима. Такође, потребно је да оцени гласовне 

могућности разреда пре одабира песама за певање.  

Детаљном анализом потребно је обрадити текст и утврдити о чему песма говори, у 

којој је лествици написана. Како су често народне песме записане у тонским низовима који 

не представљају лествицу у правом смислу, такве песме се обрађују по слуху. Једна од 

карактеристика народних песама је и завршетак који одудара од онога што је ученик сазнао 

кроз основе музичке писмености – завршетак на другом ступњу. На ову карактеристику 

треба скренути пажњу, а она ће уједно бити и оријентир за препознавање народне песме.  

Наставник бира од предложених песама, али мора водити рачуна да у његовом раду буду 

заступљене народне, пригодне песме савремених дечјих композитора, као и композиције са 

фестивала дечјег музичког стваралаштва које су стварала деца. Ради актуелизације 

програма, наставник, такође може научити ученике да певају и понеку песму која се не 

налази међу предложеним композицијама ако то одговара циљу и задацима предмета и ако 

одговара критеријуму васпитне и уметничке вредности.  

 

Свирање  

У сваком одељењу постоји један број ученика који има веће или мање потешкоће у 

певању. Таквим ученицима треба дати могућност афирмације кроз свирање на дечјим 

музичким инструментима да би учествовали у групном музицирању.  
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У петом и шестом разреду користити ритмичке и мелодијске инструменте. Пошто су 

ученици описмењени, свирање на мелодијским инструментима биће олакшано, јер се могу 

користити нотни примери појединих песама које су солмизационо обрађене.  

Потребно је развијати дечје предиспозиције за музичко обликовање и омогућити им да 

доживе радост свирања, чиме се богати личност у осетљивом периоду емоционалног 

сазревања.  

Путем властитих стваралачких покушаја дати детету да завири у „радионицу 

композитора” како би боље схватио вредност уметничког напора у стварању музичких 

дела.  

 

Слушање музике 

Слушање музике је активни психички процес који обухвата емоционално 

доживљавање и мисаону активност. Улога наставника на организовању правилног приступа 

слушању музике је од пресудне важности за естетски однос према музици, за тумачење 

музичког дела и његов спонтани доживљај.  

Композиције које се слушају морају својим трајањем, садржајем и музичким изразом 

да одговарају могућностима перцепције ученика. Оне треба да су: кратке, вокалне или 

приче илустроване музиком и вокално-инструменталне. Код слушања дечјих песама 

потребно је да ученици: уочавају и објашњавају текст, инструменталну пратњу и начин 

како је музика дочарала текст.  

После слушаног дела потребно је са ученицима кроз разговор рашчланити и 

објаснити улогу извођача и инструменталне пратње у приказивању литерарног текста.  

У избору композиција инструменталног карактера треба бити обазрив и слушати оне у 

којима ће бити пуно израза, карактеристичних расположења и изразитог ритма,. било да су 

програмског карактера или не.  

Уочавање музичког облика може се применити код оних композиција које су по 

својој садржини такве да дају јасне контрасте у својим саставним деловима. Уочавањем тих 

контраста уочавамо и музичку форму, тако да није потребно ученика оптерећивати 

формалним објашњењима.  

 

Музичко стваралаштво 

Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких 

способности које се стичу у свим музичким активностима, а као резултат креативног 

односа према музици. Оно има велику васпитну и образовну вредност: подстиче музичку 

фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси 

трајнијем усвајању и памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и 

знања.  

Стваралаштво може бити заступљено кроз: 

 музичка питања и одговоре;  

 компоновање мелодије на задани текст;  

 састављање мелодије од понуђених двотактних мотива;  

 импровизација игре на одређену музику.  

Све активности треба вредновати према стваралачком ангажовању ученика, а не 

према квалитету насталог дела, јер су и најскромније музичке импровизације педагошки 

оправдане.  
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Праћење и вредновање постигнућа ученика 

 

Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у 

настави музичке културе, неопходно је да наставник претходно упозна и идентификује 

музичке способности сваког ученика. Приликом упознавања објективних музичких 

способности ученика, посебан значај за наставника може да буде евидентирање или 

уочавање и неких психичких или физичких недостатака који на било који начин могу да 

умање учеников развој и успех у раду.  

Оцењивање ученика у настави мора се спроводити организовано. Оно треба да 

обухвати и прати посебан развој сваког ученика, његов рад, залагање, интересовање, став, 

умешност, креативност и слично. Наставник треба да прати развој личности у целини и да 

објективно процењује колико је ученик савладао програмске захтеве.  

Смисао оцењивања у настави музичке културе треба јесте да се сваком ученику омогући 

оптималан развој у оквиру васпитно-образовног рада, а никако да се неодмереним 

методичким захтевима у савладавању програма и негативном оценом ученици отуђују од 

музике и музичке уметности. 

У настави музичке културе за исте васпитно-образовне задатке могу се добити 

различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се тренутни 

резултати упоређују са стварним учениковим могућностима. Оваквим начином оствариће 

се и основни захтеви за правилно оцењивање – да оно буде објективно и да ученике 

мотивише на музичке активности и на бављење музиком у складу с њиховим стварним 

способностима и потребама.  

Домаћи писмени задаци или писани текстови, контролни задаци и слично не задају 

се за овај предмет ни у једном разреду. Целокупно наставно градиво остварује се само у 

школи.  

 

 

 

 

ИСТОРИЈА 
 

Циљ и задаци 

 

Циљ изучавања наставног предмета Историја је културни напредак и хуманистички 

развој ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и 

времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и светског 

идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, 

разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности које су одредиле развој 

људског друштва, и да познају националну и општу историју (политичку, економску, 

друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава. 
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Пети разред 

 

Оперативни задаци 

 разумевање појма прошлости;  

 упознавање начина и значаја проучавања прошлости;  

 разумевање основних одлика праисторије и старог века;  

 примењивање временских одредница (деценија, век, миленијум);  

 оспособљавање за коришћење историјске карте;  

 стицање знања о личностима које су обележиле епоху старог века;  

 упознавање основних oдлика античке културе.  

 

Садржај програма  

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Увод 

 

септембар 

1. Уводни час – прошлост 

2. Време 

3. Историја, наука о прошлости 

4. Предмет историје 

4 3 1 

2. Праисторија 

октобар 

5. Основне одлике праисторије 

6. Централни Балкан у прошлости 

7. Праисторија  

3 2 1 

3. Стари век 

 

октобар 

 

 

новембар 

 

 

децембар 

 

 

јануар 

 

 

 фебруар  

 

 

 

 

 

март 

 

 

8. Основне одлике Старог Истока 

9. Основна обележја Старог Истока 

10. Држава и друштво Старог Истока 

11. Стари Исток 

12. Најстарији период грчке историје 

13. Прве грчке државе 

14. Грчки полиси – Спарта и Атина 

15. Спарта и Атина 

16. Грчко-персијски ратови и 

Пелопонески рат 

17. Ратови у старој Грчкој 

18. Грчка култура – религија и 

уметност 

19. Грчка култура – књижевност и 

наука 

20. Грчка култура 

21. Хеленистичко доба и његова 

култура 

22. Стара Грчка 

23. Постанак Рима 

24. Рим светска сила Старог века 

25. Рим у доба Републике 

26. Рим у доба Царства 

29 15 14 
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април  

 

 

 

мај 

 

 

 

јуни 

27. Римско Царство 

28. Римска култура 

29. Хришћанство 

30. Римска култура и хришћанство 

31. Пад ЗРЦ 

32. Крај античког света 

33. Извори за историју Старе Грчке 

34. Извори за историју Старог Рима 

35. Стари Рим 

36. Годишња систематизација градива 

УКУПНО 36 20 16 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује процес учења 

 процењује и оцењује квалитер и ниво усвојених знања 

 развија позитивне културне вредности код ученика 

 омогућава практичну примену знања 

 утиче на формирање афирмативног погледа на свет 

 упознаје ученике са техникама и методама успешнпг учења 

 упознеје ученике са основним појмовима људске цивилизације 

 поспешује интересовање ученика за новим сазнањима 

 развија самосталан рад код ученика 

 примењује усвојене стандарде основног образовања из историје за пети разред 

 

Активности ученика 

 пажљиво прати наставу 

 редовно учи 

 усвајање знања 

 опажање наставних садржаја 

 понављање наставних садржаја 

 откривање и увиђање законитости развитка људског друштва 

 изражавање својих закључака 

 учешће у дискусији 

 показује резултате самосталног рада 

 пита наставника за нејасне појмове 

 

Оцењивање 

Оцењивање је континуирани процес. 

Оцењивањен се утврђује степен усвојености знања, умења, вештина, однос према 

учењу, испуњавање одређених норми. 

Оцењује се: постигнућа ученика према предвиђеним стандардима за пети разред из 

историје 

Начин оцењивања: усмени и писано испитивање из познавања градива, тумачења 

историјске карте и исто ријских извора. 
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Оцењивање је јавно и образлаже се сваки одговор и оцена ученику, а по потреби и 

родитељу. 

Оцењивање је бројчано и поред евиденције рада, оцена се уписује и у педагошку 

свеску наставника са датумом оцењивања и ти подаци су јавни за ученике и родитеље. 

Критеријуми оцењивања су: за оцену довољан два ученик треба на нивоу 

елементарног препознавања да познаје најнижи ниво кључних појмова из историје за пети 

разред; за оцену добар три ученик треба да влада најнижим нивоом кључних појмова из 

историје за пети разред; за оцену брло добар четири ученик треба да влада кључним 

појмовима средњег нивоа за историју петог рауреда, а за оцену одличан пет ученик треба да 

влада градивом напредног нивоа кључних појмова из историје петог разреда. Подразумева 

се активнос ученика на часу и интересовање за рад. 

 

Методе и технике рада 

 монолошка 

 дијалошка 

 текст-метода 

 хеуристичка 

 дискусија 

 илустративна 

 демонстативна 

 аналитичка 

 технике учења и памћења према способностима ученика 

 

 

Шести разред 

 

Оперативни задаци 

 разумевање појма „средњи век” и основних одлика тог историјског периода;  

 разумевање основних одлика феудалног друштва;  

 стицање знања о најзначајнијим државама средњевековне Европе 

 стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној 

историји;  

 стицање знања о улози религије у друштву средњег века;  

 упознавање културних и техничких достигнућа средњевековне Европе;  

 упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку;  

 коришћење историјских карата за период средњег века.; 

 подстицање ученика на коришћење историјских извора; 

 развијање критичког односа према историјским изворима. 

 

Садржај програма  

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Увод 1. Уводни час 4 2 2 
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септембар 

2. Основне одлике средњег века 

3. Извори за историју средњег века 

4. Средњи век – одлике и извори 

2. Европа и Средоземље у 

раном средњем веку 

Септембар 

Октобар  

5. Велика сеоба народа 

6. Франачка држава 

7. сеоба народа и Франачка држава 

8. Хришћанска црква 

9. Византија до 12. века – политичка 

историја 

10. Византија  до 12. века – привреда 

и култура 

11. Хришћанство и Византија 

12. Исламски свет  у раном средњем 

веку 

13. Византија и ислам 

14. Настанак феудалног друштва 

15. Феудално друштво 

16. Европа у раном средњем веку 

12 7 5 

3. Срби и њихово окружење 

у раном средњем веку 

новембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар  

17. Словени и њихово насељавање 

Балканског полуострва 

18. Јужни Словени према 

староседеоцима и суседима 

19. Извори за рану историју Словена 

20. Словени у прадомовини и новој 

домовини 

21. Срби од 7-12. века - Србија 

22. Срби од 7-12. века - Дукља 

23. ране српске земље 

24. Покрштавање Срба и других 

јужних Словена  

25. Споменици ране културе Словена 

26. покрштавање и споменици 

културе Словена 

27. срби у раном средњем веку 

11 6 5 

4. 

 

 

Европа у позном средњем 

веку 

 

 

 

 

 

 

Јануар 

 

 

 

28. Развој и структура феудалних  

држава 

29. Феудалне монархије 

30. Крсташки ратови 

31. Европа и крсташким ратовима 

32. Европа феудалних монархија 

33. Постанак и развој средњевековних 

градова 

34. Средњевековни град – улога и 

значај 

35. средњевековни град 

36. Свакодневни живот у средњем 

14 8 6 
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Фебруар  

веку 

37. Свакодневни живот – извори и 

литература 

38. Опште одлике средњевековне 

културе 

39. Средњевековна култура – 

уметност и књижевност 

40. средњевековна култура 

41. Еропа у позном средњем веку 

5. 

 

 

Срби и њихово окружење 

у позном средњем веку 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април  

 

 

 

 

 

 

 

 

мај 

42. Србија у 12. веку – Стефан 

Немања 

43. Србија у почетком 13. века – 

Стефан Првовенчани 

44. Први Немањићи 

45. Успон Србије у 13. веку и 

Византија Палеолога 

46. Успон Србије у 14. веку и 

Византија Палеолога  

47. Ширење Србије 

48. Српско царство  

49. Стефан Душан 

50. Друштво у држави Немањића 

51. Крај српског царства  

52. Последњи Немањићи 

53. Немањићи у изворима 

54. Немањићи 

55. Постанак средњевековне босанске 

државе 

56. Развој средњевековне босанске 

државе 

57. Босна у средњем веку 

58. Средњевековна култура Срба – 

опште одлике 

59. Средњевековна култура Срба – 

уметност и књижевност 

60.  Средњевековна култура Срба 

61. Београд у доба Немањића 

62. Срби у позном средњем веку 

21 12 9 

6. Српске земље и њихово 

окружење у доба 

османлијских освајања 

 

 

 

 

Јуни  

63. Турци Османлије и њихова 

освајања на Балкану 

64. Продори Турака 

65. Моравска Србија и њена улога у 

борби против Османлија 

66. Кнез Лазар и косовска легенда 

67. Држава српских деспота 

68. Деспотовина према суседима 

10 4 6 
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69. Београд у Деспотовини 

70. Српска Деспотовина 

71. Годишњи тест 

72. Годишња систематизација градива 

УКУПНО 72 39 33 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује процес учења 

 процењује и оцењује квалитер и ниво усвојених знања 

 развија позитивне културне вредности код ученика 

 омогућава практичну примену знања 

 утиче на формирање афирмативног погледа на свет 

 упознаје ученике са техникама и методама успешнпг учења 

 упознеје ученике са основним појмовима људске цивилизације 

 поспешује интересовање ученика за новим сазнањима 

 развија самосталан рад код ученика 

 примењује усвојене стандарде основног образовања из историје за шести разред 

 

Активности ученика 

 пажљиво прати наставу 

 редовно учи 

 усвајање знања 

 опажање наставних садржаја 

 понављање наставних садржаја 

 откривање и увиђање законитости развитка људског друштва 

 изражавање својих закључака 

 учешће у дискусији 

 показује резултате самосталног рада 

 пита наставника за нејасне појмове 

 развијање самосталног рада 

 

Оцењивање 

Оцењивање је континуирани процес. 

Оцењивањен се утврђује степен усвојености знања, умења, вештина, однос према 

учењу, испуњавање одређених норми. 

Оцењује се: постигнућа ученика према предвиђеним стандардима за шести разред из 

историје 

Начин оцењивања: усмени и писано испитивање из познавања градива, тумачења 

историјске карте и исто ријских извора. 

Оцењивање је јавно и образлаже се сваки одговор и оцена ученику, а по потреби и 

родитељу. 

Оцењивање је бројчано и поред евиденције рада, оцена се уписује и у педагошку 

свеску наставника са датумом оцењивања и ти подаци су јавни за ученике и родитеље. 
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Критеријуми оцењивања су: за оцену довољан два ученик треба на нивоу 

елементарног препознавања да познаје најнижи ниво кључних појмова из историје за шести 

разред; за оцену добар три ученик треба да влада најнижим нивоом кључних појмова из 

историје за шести разред; за оцену брло добар четири ученик треба да влада кључним 

појмовима средњег нивоа за историју шестог разреда, а за оцену одличан пет ученик треба 

да влада градивом напредног нивоа кључних појмова из историје шестог разреда. 

Подразумева се активнос ученика на часу и интересовање за рад. 

 

Методе и технике рада 

 монолошка 

 дијалошка 

 текст-метода 

 хеуристичка 

 дискусија 

 илустративна 

 самостална израда хронолошке таблице 

 истраживачка 

 демонстативна 

 аналитичка 

 технике учења и памћења према способностима ученика 

 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци 

 разумевање појма „нови век“ и основних одлика тог историјског периода; 

 стицање знања о личностима које су обележиле период од краја 15. века до 1878. 

године у општој и националној историји; 

 стицање знања о настанку и развоју модерне српске државе до 1878. године; 

 упознавање културних и научних достигнућа у периоду новог века; 

 упознавање културних и научних достигнућа Срба у периоду новог века; 

 коришћење историјских карата за период новог века. 

 

Садржај програма 

 
 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 

часова 

1. 

Успон Европе (Европа од 

краја 15. до краја 18. 

века) 

1.Уводни час 11 7 4 

септембар 2. Основне одлике новог века  +  

 3. Велика географска открића  +  
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4. Открића – колонизација и 

последице 
 +  

 5. Географска открића    

 6.  Градови у новом веку  +  

 7. Хуманизам и ренесанса  +  

 8. Градови и нова култура у Европи    

октобар 9. Реформација и противреформација  +  

 10. Апсолутистичке монархије  +  

 11. Црква и држава новог века    

2. 

Српски народ под 

страном влашћу од 16. до 

18. века 

12. Турска освајања од 16. до 18. века 13 8+ 5 

 
13. Турска држава и друштво од  

     16. до    18. века 
 +  

 14. Турска од 16. до 18. века    

 15. Положај Срба у Турском царству  +  

новембар 16. Српска православна црква  +  

 17.  Срби у Турској од 16. до 18. века    

 

18. Срби у ратовима  Аустрије и 

Млетачке  републике против Турског 

царства 

 +  

 19. Сеобе Срба  +  

 20. Ратови и сеобе Срба    

 
21. Срби под хабсбуршком и млетачком 

влашћу 
 +  

 22. Почеци грађанске класе код Срба  +  

 23. Срби у Аустрији од 16. до 18. века    

децембар 24. Срби између Турске и Аустрије    

3. 

Доба револуција (Европа 

и свер од краја 18. века 

до 70-их година 19. века 

25. Индустријска револуција 17 10+ 7 

 26. Политичке револуције  +  

 27. Револуције у Европи до 18 века    
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 28. Француска  револуција  +  

 
29. Идеје и документа француске 

револуције 
 +  

 30. Француска револуција    

 31. Наполеоново доба  +  

 32. Европа почетком 19 века    

јануар 33. Револуција 1848/49.  +  

 34. Револуција 1848/49.    

 35. Уједињење Немачке и Италије  +  

 36. Национални покрети у Европи    

 37. Грађански рат у САД  +  

фебруар 38. Велике силе и Источно питање  +  

 
39. Источно питање и балкански 

народи 
 +  

 40. Велике силе на крају 19. века    

 
41. Доба револуција – систематизација 

теме 
   

4. 

Нововековне српске 

државе. Србија и Црна 

Гора 

42. Обележја српске револуције 

       1804-1835 
23 13+ 10 

 43. Буна на дахије  +  

 44. Почетак устанка у Србији    

 45. Устанак 1804-1807  +  

март 46. Устанак 1807-1813  +  

 47. Организација устаничке државе  +  

 48. Први српски устанак 1804-1813    

 
49. Први српски устанак у изворима и 

традицији 
   

 50. Други српски устанак  +  

 51. Други српски устанак     

 
52. Прва владавина Милоша 

Обреновића 
 +  
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53. Прва владавина Михаила 

Обреновића 
 +  

април 54. Први Обреновићи    

 
55. Уставобранитељски режим  

     1842-1858 
 +  

 56. Уставобранитељи    

 
57. Друга владавина Милоша и 

Михаила Обреновића 
 +  

 58. Аутономна кнежевина Србија    

 
59. Србија на путу ка независности 

1868-1878 
 +  

мај 60. Доба Милана Обреновића    

 61. Црна Гора у време владичанства  +  

 62. Кнежевина Црна Гора  +  

 63. Црна Гора у 19. веку    

 
64. систематиѕација- Срби и српске 

државе 
   

4. 

Српски народ под 

страном влашћу од краја 

18. века до 70.их година 

19. века 

65. Преређење аустријске монархије 8 5+ 3 

 
66. Срби у Јужној Угарској и 

револуција 1848-49. 
 +  

 67. Срби у револуцији 1848-49.    

 68. Покрет Светозара Милетића  +  

јуни 69. Положај Срба у Турској  +  

 70. Положај Срба ван српских држава  +  

 71. Годишњи тест    

 72. Годишња систематизација градива    

УКУПНО 72 38 34 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује процес учења 

 процењује и оцењује квалитер и ниво усвојених знања 

 развија позитивне културне вредности код ученика 
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 омогућава практичну примену знања 

 утиче на формирање афирмативног погледа на свет 

 упознаје ученике са техникама и методама успешнпг учења 

 упознеје ученике са основним појмовима људске цивилизације 

 поспешује интересовање ученика за новим сазнањима 

 развија самосталан рад код ученика 

 примењује усвојене стандарде основног образовања из историје за седми разред 

 

Активности ученика 

 пажљиво прати наставу 

 редовно учи 

 усвајање знања 

 опажање наставних садржаја 

 понављање наставних садржаја 

 откривање и увиђање законитости развитка људског друштва 

 изражавање својих закључака 

 учешће у дискусији 

 показује резултате самосталног рада 

 пита наставника за нејасне појмове 

 

Оцењивање 

Оцењивање је континуирани процес. 

Оцењивањен се утврђује степен усвојености знања, умења, вештина, однос према 

учењу, испуњавање одређених норми. 

Оцењује се: постигнућа ученика према предвиђеним стандардима за седми разред из 

историје 

Начин оцењивања: усмени и писано испитивање из познавања градива, тумачења 

историјске карте и исто ријских извора. 

Оцењивање је јавно и образлаже се сваки одговор и оцена ученику, а по потреби и 

родитељу. 

Оцењивање је бројчано и поред евиденције рада, оцена се уписује и у педагошку 

свеску наставника са датумом оцењивања и ти подаци су јавни за ученике и родитеље. 

Критеријуми оцењивања су: за оцену довољан два ученик треба на нивоу 

елементарног препознавања да познаје најнижи ниво кључних појмова из историје за седми 

разред; за оцену добар три ученик треба да влада најнижим нивоом кључних појмова из 

историје за седми разред; за оцену брло добар четири ученик треба да влада кључним 

појмовима средњег нивоа за историју седмог разреда, а за оцену одличан пет ученик треба 

да влада градивом напредног нивоа кључних појмова из историје седмог разреда. 

Подразумева се активнос ученика на часу и интересовање за рад. 

 

Методе и технике рада 

 монолошка 

 дијалошка 

 текст-метода 

 хеуристичка 
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 самостална израда хронолошких таблица 

 истраживачка 

 дискусија 

 илустративна 

 демонстативна 

 аналитичка 

 технике учења и памћења према способностима ученика 

 

 

Осми разред 

 

Оперативни задаци 

 Стицање знања о најважнијим одликама периода од краја 19. века до краја 20. века 

 Стицање знања о најважнијим одликама периода од краја 19. века до краја 20. века 

на српском и југословенском простору 

 Разумевање најзначајнијих политичких идеја периода од краја 19. до краја 20. века 

 Стицање знања о знаменитим личностима у општој и националној историји 

 Упознавање са културним и нучнотехничким достигнућима 

 Разумевање да национална историја представља саставни део опште историје 

 Развијање истраживачког духа и критичког односа према прошлости и 

оспособљавање да се препознају различита тумачења истих историјских догађаја 

 Разумвање узрока и последица најважнијих историјских појава у периоду од краја 

19. до краја 20. века 

 Овладавање вештине коришћења историјских карата 

 Повезивање различитих садржаја са одговарајућим временским одредницама и 

историјским периодом 

 Поседовање свести о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости 

 

Садржаји програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Свет у другој половини 

19. и почетком 20. века 

септембар 

1. Уводни час 

2.  Промене у привреди, друштву и 

култури крајем 19. и почетком 

20. века 

3. Међународни односи крајем 19. 

и почетком 20. века 

4. Промене крајем 19. и почетком 

20. века 

5. Велике силе и балканске земље 

6. Европа и Балкан крајем 19. и 

почетком 20. века 

6 3 3 

2. Србија, Црна Гора и 7. Србија од 1878. до 1903. године 13 8 5 
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Срби у Хабсбуршком и 

Османском Царству од 

Берлинског конгреса до 

Првог светског рата 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар  

8. Србија од 1903. до 1914. године 

9. Србија од 1878. до 1914. године 

10. Црна Гора од 1878. до 1914. 

године 

11. Србија и Црна Гора до 1914. 

године 

12. Срби у Хабсбуршкој монархији 

13. Босна и Херцеговина под 

аустроугарском влашћу 

14. Срби у Османском Царству 

15. Срби ван Србије и Црне Горе до 

1914. године 

16. Први балкански рат 

17. Други балкански рат 

18. Балкански ратови 

19. Срби до Првог светског рата 

3.  Први светски рат и 

револуције у Русији и 

Европи 

 

 

 

 

 

Децембар  

20. Свет у Великом рату 

21. Свет у Великом рату – 

хронологија 

22. Човек у рату – лично и 

колективно искуство 

23. Велики рат 

24. Револуције у Русији 

25. Револуције у Европи 

26. Личности Великог рата и 

револуција 

27. Велики рат и револуције 

8 5 3 

4. Србија и Црна Гора у 

првом светском рату 

 

 

 

 

Јануар  

28. Србија у Великом рату 

29. Црна Гора у Великом рату 

30. Солунски фронт  

31. Србија и Црна Гора у Великом 

рату 

32. Допринос победи – личности 

33. Искорак ка Југославији 

34. Југословенска идеја 

35. Срби у Великом рату 

8 5 3 

5. Свет између Првог и 

Другог светског рата 

 

 

 

 

Фебруар  

36. Прилике у свету после Великог 

рата 

37. Економске, културне и 

друштвене прилике 

38. Свет после Великог рата 

39. Свет између демократије и 

тоталитаризма 

40. Свет на путу ка новом рату 

41. Узроци нових сукоба  

6 3 3 

6.  Југословенска 42. Краљевина СХС од 1918. до 7 4 3 
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краљевина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

1929. године 

43. Југославија до 1934. 

44. Југославија од 1934. до 1941. 

године - намесништво 

45. Александар Карађорђевић – 

улога и значај 

46. Југословенски културни 

простор 

47. Југославија између два светска 

рата 

48.  Европа и Југославија између 

два рата 

7. Други светски рат – 

тотални рат 

49. Доминација сила осовине и 

преломне године 1939 – 1941 – 

1943. 

50. Победа антифашистичке 

коалиције  

51. Последице рата 

52. Тотални рат 

 

4 3 1 

8.  Југославија у Другом 

светском рату 

 

 

Април  

53. Априлски рат и последице 

пораза 

54. Отпор, устанак и грађански рат 

55. Југословенско ратиште и 

завршна фаза рата 1943 – 1945. 

56.  Биланс рата и допринос 

Југославије победи 

антифашистичке коалиције 

57. Југославија у тоталном рату 

5 4 1 

9. Свет после Другог 

светског рата 

 

мај 

58. Послератни свет и његове 

супротности 

59. Европске интеграције 

60. Свет после Другог светског 

рата 

3 2 1 

10. Југославија после Другог 

светског рата 

61. Нова власт 

62. Друштвени, економски, 

политички и културни развој – 

главни процеси и проблеми 

63. Друштвена криза и пораз 

Југославије 

64. Југославија после Другог 

светског рата 

65. Свет и Југославија после 

Другог светског рата 

66. Личности које су обележиле 

епоху после Другог светског 

8 3 5 
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рата 

67. Годишњи тест 

68. Годишња систематизација 

градива 

УКУПНО 68 40 28 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује процес учења 

 процењује и оцењује квалитер и ниво усвојених знања 

 развија позитивне културне вредности код ученика 

 омогућава практичну примену знања 

 утиче на формирање афирмативног погледа на свет 

 упознаје ученике са техникама и методама успешнпг учења 

 упознеје ученике са основним појмовима људске цивилизације 

 поспешује интересовање ученика за новим сазнањима 

 развија самосталан рад код ученика 

 примењује усвојене стандарде основног образовања из историје за осми разред 

 

Активности ученика 

 пажљиво прати наставу 

 редовно учи 

 усвајање знања 

 опажање наставних садржаја 

 понављање наставних садржаја 

 откривање и увиђање законитости развитка људског друштва 

 изражавање својих закључака 

 учешће у дискусији 

 показује резултате самосталног рада 

 пита наставника за нејасне појмове 

 

Оцењивање 

Оцењивање је континуирани процес. 

Оцењивањен се утврђује степен усвојености знања, умења, вештина, однос према 

учењу, испуњавање одређених норми. 

Оцењује се: постигнућа ученика према предвиђеним стандардима за осми разред из 

историје 

Начин оцењивања: усмени и писано испитивање из познавања градива, тумачења 

историјске карте и исто ријских извора. 

Оцењивање је јавно и образлаже се сваки одговор и оцена ученику, а по потреби и 

родитељу. 

Оцењивање је бројчано и поред евиденције рада, оцена се уписује и у педагошку 

свеску наставника са датумом оцењивања и ти подаци су јавни за ученике и родитеље. 
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Критеријуми оцењивања су: за оцену довољан два ученик треба на нивоу 

елементарног препознавања да познаје најнижи ниво кључних појмова из историје за осми 

разред; за оцену добар три ученик треба да влада најнижим нивоом кључних појмова из 

историје за осми разред; за оцену брло добар четири ученик треба да влада кључним 

појмовима средњег нивоа за историју осмог разреда, а за оцену одличан пет ученик треба 

да влада градивом напредног нивоа кључних појмова из историје осмог разреда. 

Подразумева се активнос ученика на часу и интересовање за рад. 

 

Методе и технике рада 

 монолошка 

 дијалошка 

 текст-метода 

 хеуристичка 

 самостална израда хронолошких таблица 

 истраживачка 

 дискусија 

 илустративна 

 демонстативна 

 аналитичка 

 технике учења и памћења према способностима ученика 

 

 

Начин остваривања програма  

 

У остваривању циља наставе историје припрема за часове је од изузетне важности, 

као и планирање наставе на годишњем и месечном нивоу. Дакле, наставник би требало да 

усмерава рад ученика, а не само да им пружа готова знања. На часовима треба да буду 

заступљене активне методе рада, у којима ученик није само пасивни посматрач већ и 

учесник у наставном процесу. Развијањем креативног и критичког мишљења отвара се 

могућност слободнијег и интересантнијег извођења наставе историје.  

Да би што потпуније остварила своје задатке, настава историје треба да обезбеди 

корелацију бар са сродним предметима, као што су географија, српски језик са 

књижевношћу, ликовна и музичка култура, верска настава и грађанско васпитање... 

Наставници историје могу корелацију појачати консултовањем са наставницима сродних 

предмета у обради сродне материје у току наставе, као и заједничком обрадом неких 

феномена кроз додатни рад, слободне активности, екскурзије и посете.  

У историји као наративном предмету фронтални облик рада мора бити основни, али 

не и једини. Групни и индивидуални облици рада морају доћи више до изражаја и на 

часовима предвиђеним за обраду новог градива и на часовима предвиђеним за утврђивање 

градива. У настави историје усмено излагање наставника (монолошка метода) и разговор са 

ученицима (дијалошка метода) имају веома важно место. Посебан значај има коришћење 

историјских текстова, нарочито изворних. Читањем и анализом историјских извора 

ученици ће најбоље осетити специфичност неког историјског проблема или феномена. 

Овом наставном методом ученици ће упознати и елементарне проблеме научног 

истраживања и историјске научне критике. Треба користити текстове из историјске 

читанке, која је обавезни приручник сваког ученика. Веома је важно напоменути да треба 
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стално користити историјску карту, јер њена адекватна употреба олакшава темељно 

савлађивање градива. Због тога је и историјски атлас обавезни приручник сваког ученика.  

У настави историје треба што чешће користити следећа наставна средства:  

 историјске карте (зидне, из атласа, уџбеника и друге литературе); 

 илустрације (слике, дијапозитиви, шеме, графикони); 

 документарне или игране видео и дигиталне материјале; 

 музејске експонате;  

 културно-историјске споменике (на лицу места);  

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 
 

Циљ и задаци 

 

Географија је обавезан наставни предмет и изучава се у другом образовном циклусу 

обавезног образовања и васпитања. Географска знања су значајна компонента опште 

културе сваког човека. Ученици кроз овај предмет упознају основне објекте, појаве и 

процесе у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе и на основу тога изграђују 

сопствено географско мишљење о свом завичају, држави, континенту и свету као целини. 

Настава географије оспособљава ученике да користе географску карту, раде на терену и 

самостално проналазе и анализирају изворе географских информација. Кроз стечена знања 

ученици изграђују свест о значају заштите свих геосфера као еколошког оквира за живот на 

Земљи и формирају одговоран однос према животној средини. Улога географије огледа се и 

у развијању толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину 

живота. Настава географије треба да допринесе:  

 упознавању и разумевању појава и процеса у географском омотачу Земље и у 

непосредном окружењу;  

 разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском 

омотачу;  

 картографском описмењавању и употреби географских карата у свакодневном 

животу;  

 развоју географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености 

географских појава и процеса у простору и времену;  

 развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и 

других феномена у геопростору;  

 упознавању основних географских одлика Европе, њених регија и држава, осталих 

континената и развијених држава света;  

 упознавању са комплементарношћу и регионалним разликама планетарног света;  

 упознавању основних географских одлика државне заједнице Србије и Црне Горе и 

земаља у непосредном окружењу;  

 развијању ставова о превентиви, заштити и унапређењу животне средине;  

 развијању националног, европског и светског идентитета;  
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 развијању толеранције у мултиетничком, мултијезичком, мултикултурном свету;  

 развоју опште културе и образовања ученика. 

 

Циљ 

Географија је обавезан наставни предмет и изучава се у другом образовном циклусу 

обавезног образовања и васпитања. Географска знања су значајна компонента опште 

културе сваког човека. Ученици кроз овај предмет упознају основне објекте, појаве и 

процесе у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, и на основу тога изграђују 

сопствено географско мишљење о свом завичају, држави, континенту и свету као целини. 

Настава географије оспособљава ученике да користе географску карту, раде на терену и 

самостално проналазе и анализирају изворе географских информација. Кроз стечена знања 

ученици ће изграђивати свест о значају заштите свих геосфера као еколошког оквира за 

живот на Земљи, и формирати одговоран однос према животној средини. Улога географије 

огледа се и у развијању толерантног става према различитим народима, њиховим културама 

и начину живота. 

 

Задаци 

Настава географије треба да допринесе: 

 упознавању и разумевању појава и процеса у географском омотачу Земље и у 

непосредном окружењу;  

 разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском 

омотачу; 

 картографском описмењавању и употреби географских карата у свакодневном 

животу; 

 развоју географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености 

географских појава и процеса у простору и времену; 

 развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и 

других феномена у геопростору;– упознавању основних географских одлика Европе, 

њених регија и држава, осталих континената и развијених држава света; 

 упознавању са комплементарношћу и регионалним разликама планетарног света; 

 упознавању основних географских одлика државне заједнице Србије и Црне Горе и 

земаља у непосредном окружењу, њихових асоцијација и интеграција; 

 развијању ставова о превентиви, заштити и унапређењу животне средине; 

 развијању националног, европског и светског идентитета; 

 развијању толеранције, постојања и припадности мултиетничком, мултијезичком, 

мултикултурном... свету; 

 развоју опште културе и образовања ученика. 
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Пети разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и 

науке уопште;  

 стекну најосновнија знања о васиони и васионским телима и њиховим основним 

својствима;  

  стекну основна знања о Сунчевом систему;  

 стекну основна знања о Земљи-планети, њеном постанку, облику и величини;  

 стекну основна знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама;  

 стекну основна знања и вештине из картографије и да се оспособе за коришћење 

географске карте као извора информација и оријентације;  

 схвате унутрашњу грађу Земље и да разумеју данашњи распоред копна и мора и 

изглед рељефа;  

 разумеју антропогене утицаје на рељеф;  

 стекну основна знања о структури и саставу атмосфере;  

 стекну основна знања о времену и метеоролошким елементима, клими, климатским 

факторима и основним типовима климе на Земљи;  

 разумеју потребу очувања и заштите атмосфере;  

 се оспособе за коришћење географске литературе, Интернета и различитог 

илустративног материјала у сврху лакшег савлађивања наставног градива;  

 развијају способности за активно стицање и примену знања из географије кроз 

самостално учење и истраживање.  

 

Садржај програма  

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 

часова 

1. Увод 

септембар 

1. Увод у географију 1  1 

2. Васиона и Земља 

IX, X 

2. Васиона (појам,звезде,сазвежђа) 

3. Сунчев систем 

4. Васиона и сунчев систем 

5. Сателити (месечеве мене,месец) 

6. Облик и величина Земље 

7. Облик и величина Земље 

6 4 2 

3. Географска карта 

X, XI, XII 

 

 

8. Појам географске мреже 

9. Географска ширина и дужина 

10. Географска ширина и дужина 

11. Појам географске карте и њихова 

подела према садржају 

12. Географска карта (математички 

елементи и подела према размеру) 

8 6 2 
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13. Географска карта врсте 

14. Географски елементи карте и 

њихово представљање на карти 

15. Орјентација карте 

 

4. Планета Земља 

 (Земљина кретања,  

унутрашња грађа Земље, 

атмосфера) 

XII-VI 

 

16. Ротација Земље и њене последице 

17. Ротација Земље и њене последице 

18. Револуција Земље и њене 

последице 

19. Револуција Земље и њене 

последице 

20. Врсте стена 

21. Постанак и грађа Земље 

22. Грађа и састав Земље 

23. Литосферне плоче 

24. Вулканизам и земљотеси 

25. Литосферне плоче,вулканизам 

26. Ендогене силе и њихов утицај на 

формирање рељефа Земље 

27. Ендогене силе и њихов утицај на 

формирање рељефа Земље 

28. Егзогене силе (речна ерозија, 

абразија) 

29. Егзогене силе (ледничка, еолска, 

крашка) 

30. Егзогене силе 

31. Атмосфера и њен састаав 

32. Атмосфера и њен састаав 

33. Појам времена 

34. Појам климе 

35. Појам времена и климе 

36. Загађивање атмосфере 

21 13 8 

УКУПНО 36 23 13 

 

Активности наставника 

 саопштава наставнe садржајe 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања  

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 упознеје ученике са основним појмовима људске цивилизације 

 поспешује интересовање ученика за новим сазнањима 
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 развија самосталан рад код ученика 

 примењује усвојене стандарде основног образовања из географије за пети разред 

 

Активности ученика 

 пажљиво прати наставу 

 редовно учи 

 упознаје и усваја наставне садржаје 

 понавља наставне садржаје 

 изражава своје закључке 

 учествује у дискусији 

 показује резултате самосталног рада 

 анализира и синтетизује податке, чињенице, информације 

 пита наставника за нејасне појмове 

 

Оцењивање 

Процес оцењивања треба да се обавља током читаве школске године и да обухвати 

разноврсне активности ученика. 

Оцењивањем треба да се утврди степен усвојености знања, умења, вештина, однос 

према учењу. 

Ученици ће бити оцењивани усменим или писаним испитивањем. 

Начин оцењивања: усмено и писано испитивање познавања градива, сналажење и 

читање садржаја географске карте и активност на часу. 

Оцењивање је јавно и образлаже се сваки одговор и оцена ученику, а по потреби и 

родитељу. 

Оцењивање  се врши бројчано и уписује у дневник ученичке евиденције. 

Критеријуми оцењивања су: 

 Оцена довољан (2):  Препознавање основних појмова на најнижем кључном нивоу 

који су планирани наставним планом и програмом за пети разред  географије. 

 Оцена добар (3): Овладавање основним појмовима на најнижем кључном нивоу који 

су планирани наставним планом и програмом за пети разред  географије. 

 Оцена врло добар (4): Ученик треба да влада кључним појмовима на средњем нивоу  

који су планирани наставним планом и програмом за пети разред  географије. 

 Оцена одличан (5): Ученик треба да влада појмовима на напредном нивоу  који су 

планирани наставним планом и програмом за пети разред  географије. 

 

Методе и технике рада 

 монолошка (метода усменог/вербалног излагања, предавања и сл.) 

 дијалошка (метода разговора) 

 текст - метода (текстуална, метода читања) 

 хеуристичка (хеуристичког разговора) 

 дискусија 

 посматрања 

 илустративна (метода показивања) 

 демонстрације 
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Шести разред  

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 упознају структуру и састав атмосфере;  

 упознају основне појаве, процесе и феномене у хидросфери и географски размештај 

хидрографских објеката, као и њихове одлике; 

 схвате значај вода за живот на Земљи; 

 упознају биљни и животињски свет, утицај природних фактора и човека на њихов 

развој, хоризонтални и вертикални распоред, као и међусобну условљеност и значај; 

 упознају људске активности које утичу на квалитет животне средине и схвате 

неопходност њеног очувања, унапређивања и заштите; 

 упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и 

улогу природних, друштвених и привредних чинилаца и њихово јединство; 

 схвате појмове природне и географске средине и појам географске регије; 

 стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја; 

 упознају најважније међународне организације и интеграцијске процесе у Европи и 

свету, као и њихов значај за политички, економски и културни развој; 

 разумеју значај и домете међународних организација у очувању мира и безбедности 

и развијању пријатељских односа међу народима; 

 упознају најважније природне, друштвене и економскогеографске одлике Европе и 

специфичности њених регија и држава; 

 самостално користе географску карту као извор географских информација у процесу 

стицања нових знања и истраживања и у свакодневном животу; 

 се оспособе за коришћење географске литературе и различитог илустративног 

материјала ради лакшег савлађивања наставног градива и оспособљавања за 

самостални рад; 

 поседују осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, 

нацији и култури, познају традицију и учествују у њеном очувању; 

 познају и поштују традицију и идентитет других народа, заједница и социјалних 

група. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. Септембар 

Општи програмски  

садржаји 

1. Увод у програмске садржаје 1 1  

2. Елементи опште физичке 

географије 

Септембар, Октобар 

 

2. Светско море и његова 

хоризонтална подела (особине и 

кретања) 

3. Светско море и његова 

9 6 3 
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хоризонтална подела (разуђеност 

обала) 

4. Светско море и његова 

хоризонтална подела 

5. Воде на копну 

6. Језера 

7. Загађивање мора и вода на копну и 

значај њихове заштите 

8. Воде на Земљи 

9. Биљни и животињски свет на 

Земљи 

10. Значај, заштита и унапређивање 

биљног и животињског света 

11. Биљни и животињски свет на 

земљи и његова заштита и 

унапређивање 

3. Екумена 

Октобар 

 

 

 

 

 

 

 

новембар 

12. Екумена, природни прираштај 

светског становништва и густина 

насељености 

13. Структура светског становништва 

14. Екумена, структура светског 

становништва 

15. Миграције светског становништва 

16. Насеља – врсте и типови 

17. Становништво и насеља на земљи 

6 4 2 

4. Географска средина и 

људске делатности 

новембар 

18. Појам природне и географске 

средине и географске регије 

19. Појам привреде, подела на 

привредне гране и делатности 

20. Географска средина и људске 

делатности 

3 2 1 

5. Европа 

XI-VI 

21. Опште географске одлике Европе / 

географски положај, границе… 

22. Природно-географске одлике 

Европе / хоризонтална и вертикална 

разуђеност, клима, биљни свет… 

23. Опште и физичко-географске 

одлике Европе 

24. Друштвено-географске одлике 

Европе 

25. Природна богатства и привреда 

Европе 

26. Европа-становништво, насеља, 

привреда 

27. Регионална и политичка подела 

53 32 21 
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Европе / интеграцијски процеси у 

Европи и свету 

28. Европа-опште географске одлике 

29. Јужна Европа – географски 

положај, границе и величина  

30. Јужна Европа-физичко-географске 

одлике 

31. Јужна Европа- положај, границе и 

величина, физичко-географске 

одлике 

32. Јужна Европа-друштвено-

географске одлике 

33. Балканско полуострво – Србија 

34. Балканско полуострво – Србија 

35.  Црна Гора и Босна и Херцеговина 

36.  Хрватска и Словенија 

37. Црна Гора и Босна и Херцеговина,  

Хрватска и Словенија 

38.  Македонија и  Албанија 

39. Бугарска и Грчка 

40. Македонија, Албанија, Бугарска и 

Грчка 

41. Апенинско полуострво / 

Италија:природно-географске 

одлике 

42. Пиринејско полуострво / Шпанија, 

Португалија 

43. Италија, Шпанија и Португалија 

44. Остале државе Јужне Европе: 

Андора, Ватикан, Сан Марино, 

Малта 

45. Јужна Европа 

46. Средња Европа: физичке и 

друштвено-географске одлике 

47. Средња Европа: физичке и 

друштвено-географске одлике 

48. Мађарска и Румунија 

49. Мађарска и Румунија 

50. Чешка и Словачка 

51. Швајцарска и Аустрија 

52. Чешка и Словачка, Швајцарска и 

Аустрија 

53. Немачка 

54. Пољска 

55. Немачка и Пољска 

56. Западна Европа: физичке и 
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друштвено-географске одлике 

57. Западна Европа: физичке и 

друштвено-географске одлике 

58. Велика Британија и Северна Ирска 

59. Француска 

60. Белика Британија и Северна 

Ирска, Француска 

61. Средња и Западна Европа 

62. Северна Европа: физичке и 

друштвено-географске одлике 

63. Северна Европа: физичке и 

друштвено-географске одлике 

64.  Шведска и Норвешка 

65. Шведска и Норвешка 

66. Источна Европа: природне и 

друштвено-географске одлике 

67. Источна Европа: природне и 

друштвено-географске одлике 

68. Руска федерација 

69. Украјина 

70. Руска федерација и Украјина 

71. Годишња систематизација 

72. Годишња систематизација 

УКУПНО 72 45 27 

 

Активности наставника 

 саопштава наставнe садржајe 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања  

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 упознеје ученике са основним појмовима људске цивилизације 

 поспешује интересовање ученика за новим сазнањима 

 развија самосталан рад код ученика 

 примењује усвојене стандарде основног образовања из географије за шести разред 

 

Активности ученика 

 пажљиво прати наставу 

 редовно учи 

 упознаје и усваја наставне садржаје 

 понавља наставне садржаје 

 открива и увиђа законитости развитка људског друштва 
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 изражава своје закључке 

 учествује у дискусији 

 показује резултате самосталног рада 

 анализира и синтетизује податке, чињенице, информације 

 пита наставника за нејасне појмове 

 израђује и презентује самосталне радове 

 

Оцењивање 

Процес оцењивања треба да се обавља током читаве школске године и да обухвати 

разноврсне активности ученика. 

Оцењивањем треба да се утврди степен усвојености знања, умења, вештина, однос 

према учењу. 

Ученици ће бити оцењивани усменим или писаним испитивањем, спровођењем 

самосталних, и практичних радова 

Начин оцењивања: усмено и писано испитивање познавања градива, сналажење и 

читање садржаја географске карте, израда и излагање самосталних радова ученика и 

активност на часу. 

Оцењивање је јавно и образлаже се сваки одговор и оцена ученику, а по потреби и 

родитељу. 

Оцењивање  се врши бројчано и уписује у дневник ученичке евиденције. 

Критеријуми оцењивања су: 

 Оцена довољан (2):  Препознавање основних појмова на најнижем кључном нивоу 

који су планирани наставним планом и програмом за шести разред  географије. 

 Оцена добар (3): Овладавање основним појмовима на најнижем кључном нивоу који 

су планирани наставним планом и програмом за шести разред  географије. 

 Оцена врло добар (4): Ученик треба да влада кључним појмовима на средњем нивоу  

који су планирани наставним планом и програмом за шести разред  географије. 

 Оцена одличан (5): Ученик треба да влада појмовима на напредном нивоу  који су 

планирани наставним планом и програмом за шести разред  географије. 

 

Методе и технике рада 

 монолошка (метода усменог/вербалног излагања, предавања и сл.) 

 дијалошка (метода разговора) 

 текст - метода (текстуална, метода читања) 

 хеуристичка (хеуристичког разговора) 

 дискусија 

 посматрања 

 илустративна (метода показивања) 

 демонстрације 

 практичних активности 

 

 

Седми разред 
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Оперативни задаци 

Циљ наставе географије у седмом разреду основне школе је да ученицима пружи 

знања и објашњења о географским појавама, објектима и процесима на ваневропским 

континентима. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика настава 

географије омогућава тумачење и разумевање сложених друштвеногеографских промена и 

процеса у савременом свету. 

Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици треба 

да:   

 стекну знања о природногеографским одликама ваневропских континената, њихових 

регија и појединих држава; 

 стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, 

њихових регија и појединих држава; 

 се оспособе за праћење економских и друштвених активности и промена у 

савременом свету као и њихов допринос у општем развоју човечанства; 

 упознају комплементарност и регионалне разлике планетарног света; 

 развијају национални идентитет и толеранцију у мултиетничком, мултијезичком, 

мултикултурном ... свету; 

 развијају општу културу и оспособе се за даље образовање и самообразовање; 

 се оспособе за коришћење географске литературе, различитог илустративног 

материјала у сврху лакшег савлађивања наставног градива и оспособљавања за 

самостални рад. 

 Кроз наставу географије ученици треба да: 

 схватају и разумеју закономерни развој географске средине као резултат интеракције 

природних појава, процеса и човека; 

 упознају природне и друштвене карактеристике света- повезују знања из географије 

са знањима из сродних наставних предмета; 

 схаватају потребу и значај очувања природе и природних ресурса; 

 развијају међусобно уважавање, сарадњу и солидарност између припадника 

различитих социјалних, етничких и културних група и да доприносе друштвеној 

кохезији; 

 подржавају процесе међународне интеграције; 

 користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским 

сазнањима; 

 развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, 

табеларно, графички и схематски; 

 се обуче техникама тимског/групног рада и групног одлучивања;  

 се оспособе за континуирано образовање и самообразовање. 
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Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1 Септембар 

Увод 
1. Увод у програмске садржаје 

1 1  

2 Географска обележја 

IX-XI 

 

2. Азија природне одлике 
3. Азија друштвено-економске 
одлике 
4. Азија друштвено-економске 
одлике 
5. Регионална и политичка подела 
Азије 
6. Регионална и политичка подела 
Азије 
7. Азија 
8. Југозападна Азија 
9. Југозападна Азија 
10. Јужна Азија, Индија 
11. Јужна Азија, Индија 
12. Југоисточна Азија, Индонезија 
13. Југоисточна Азија, Индонезија 
14. Средња Азија 
15. Средња Азија 
16. Источна Азија, Кина 
17. Источна Азија, Кина 
18. Јапан 
19. Јапан 
20. Азија 

20 9 10 

3 Географска обележја 

Африке 

 

XI-I 

21. Африка природне одлике 
22. Африка природне одлике 
23. Африка друштвено-економске 
одлике 
24. Африка друштвено-економске 
одлике 
25. Регионална и политичка подела 
Африке 
26. Северна Африка и Египат 
27. Северна Африка и Египат 
28. Источна Африка и Кенија 
29. Источна Африка и Кенија 
30. Западна Африка и Нигерија 
31. Западна Африка и Нигерија 
32. Јужна Африка и ЈАР 
33. Јужна Африка и ЈАР 
34. Африка 

14 7 7 

4 Географска обележја 

Северне Америке 

I-IV 

 

 

35. Северна Америка општи 
географски преглед 
36. Северна Америка, природне 
одлике (рељеф, клима) 
37. Северна Америка, природне 
одлике (природне зоне, вода) 

24 14 10 
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38. Северна Америка, природне 
одлике  
39. Северна Америка, демографска 
обележја 
40. Северна Америка, економска 
обележја 
41. Демографска и економска 
обележја С Америке 
42. Настанак, колонизација и 
демографска обележја САД 
43. Економска обележја САД 
44. САД 
45. Kанада 
46. Канада 
47. Средња и Јужна Америка, 
природне  одлике 
48. Средња и Јужна Америка, 
природне  одлике 
49. Средња и Јужна Америка, 
демографска обележја 
50. Средња и Јужна Америка, 
демографска обележја 
51. Средња и Јужна Америка, 
економске одлике и политичка 
подела 
52. Средња и Јужна Америка, 
економске одлике и политичка 
подела 
53. Бразил, природне одлике 
54. Бразил, друштвене одлике 
55. Бразил 
56. Аргентина 
57. Аргентина 
58. Средња и Јужна Америка 

5 Аустралија и Океанија 

IV-V 

 

59. Аустралија и Океанија природне 
одлике 
60. Аустралија и Океанија 
демографска обележја 
61. Природна и демографска 
обележја Аустралије и Океаније  
62. Аустралија и Океанија 
економско-политичка подела 
63. Аустралија и Океанија 
економско-политичка подела 
64. Аустралија и Океанија  

6 3 3 

6 Поларне области 

V-VI 

65. Поларне области –открића и 
истраживања 
66. Поларне области –открића и 
истраживања 
67. Поларне области природна, 
демографска и економска обележја 
68. Поларне области природна, 
демографска и економска обележја 

4 2 2 

7 Свет као целина 69. Kолонизација, деколонизација и 2 2 0 
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VI неоколонијализам  
70. Савремени политичко-
географски процеси у Свету  

8 Годишња 

систематизација 

VI 

71. Годишња систематизација  
72. Годишња систематизација  

2 - 2 

УКУПНО 72 37 35 

 

Активности наставника 

 саопштава наставнe садржајe 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања  

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 упознеје ученике са основним појмовима људске цивилизације 

 поспешује интересовање ученика за новим сазнањима 

 развија самосталан рад код ученика 

 примењује усвојене стандарде основног образовања из географије за шести разред 

 

Активности ученика 

 пажљиво прати наставу 

 редовно учи 

 упознаје и усваја наставне садржаје 

 понавља наставне садржаје 

 открива и увиђа законитости развитка људског друштва 

 изражава своје закључке 

 учествује у дискусији 

 показује резултате самосталног рада 

 анализира и синтетизује податке, чињенице, информације 

 пита наставника за нејасне појмове 

 израђује и презентује самосталне радове 

 

Оцењивање 

Процес оцењивања треба да се обавља током читаве школске године и да обухвати 

разноврсне активности ученика. 

Оцењивањем треба да се утврди степен усвојености знања, умења, вештина, однос 

према учењу. 

Ученици ће бити оцењивани усменим или писаним испитивањем, спровођењем 

самосталних, и практичних радова 

Начин оцењивања: усмено и писано испитивање познавања градива, сналажење и 

читање садржаја географске карте, израда и излагање самосталних радова ученика и 

активност на часу. 
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Оцењивање је јавно и образлаже се сваки одговор и оцена ученику, а по потреби и 

родитељу. 

Оцењивање  се врши бројчано и уписује у дневник ученичке евиденције. 

Критеријуми оцењивања су: 

 Оцена довољан (2):  Препознавање основних појмова на најнижем кључном нивоу 

који су планирани наставним планом и програмом за седми разред  географије. 

 Оцена добар (3): Овладавање основним појмовима на најнижем кључном нивоу који 

су планирани наставним планом и програмом за седми разред  географије. 

 Оцена врло добар (4): Ученик треба да влада кључним појмовима на средњем нивоу  

који су планирани наставним планом и програмом за седми разред  географије. 

 Оцена одличан (5): Ученик треба да влада појмовима на напредном нивоу  који су 

планирани наставним планом и програмом за седми разред  географије. 

 

Методе и технике рада 

 монолошка (метода усменог/вербалног излагања, предавања и сл.) 

 дијалошка (метода разговора) 

 текст - метода (текстуална, метода читања) 

 хеуристичка (хеуристичког разговора) 

 дискусија 

 посматрања 

 илустративна (метода показивања) 

 демонстрације 

 практичних активности 

 

 

Осми разред 

 

Оперативни задаци 

Циљ наставе географије у осмом разреду основне школе је да ученицима пружи 

знања и објашњења о географским појавама, објектима и процесима њихове домовине. 

Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика настава географије омогућава 

тумачење и разумевање сложених друштвеногеографских промена и процеса у Србији и 

савременом свету. 

Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици треба 

да:   

 стекну знања о природногеографским одликама Србије. 

 стекну знања о друштвеногеографским одликама Србије. 

 се оспособе за праћење економских и друштвених активности и промена у Србији. 

 се упознају са међународним организацијама значајним за полотички и економски 

напредак наше земље. 

 развијају национални идентитет и толеранцију у мултиетничком, мултијезичком, 

мултикултурном ... свету; 

 се упознају са природним и друштвеним карактеристикама завичаја. 

 развијају општу културу и оспособе се за даље образовање и самообразовање; 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

 234 

 се оспособе за коришћење географске литературе, различитог илустративног 

материјала у сврху лакшег савлађивања наставног градива и оспособљавања за 

самостални рад. 

Кроз наставу географије ученици треба да: 

 схватају и разумеју закономерни развој географске средине као резултат интеракције 

природних појава, процеса и човека; 

 упознају природне и друштвене карактеристике света- повезују знања из географије 

са знањима из сродних наставних предмета; 

 схаватају потребу и значај очувања природе и природних ресурса; 

 развијају међусобно уважавање, сарадњу и солидарност између припадника 

различитих социјалних, етничких и културних група и да доприносе друштвеној 

кохезији; 

 подржавају процесе међународне интеграције; 

 користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским 

сазнањима; 

 развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, 

табеларно, графички и схематски; 

 се обуче техникама тимског/групног рада и групног одлучивања;  

 се оспособе за континуирано образовање и самообразовање. 
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Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1 Увод 

IX 

1.  Упознавање ученика са 

садржајима програма наставе 

географије у 8.разреду основне 

школе 

1 0 1 

2 Географски 

положај,границе и 

величина  Србије 

IX 

2. Географски положај, величина и 

границе Србије 

2 1 1 

3 Природно-географске 

одлике Србије 

IX-XII 

 

 

 

 

3. Постанак и распоред главних 

природних целина Србије 

4. Панонска Србија 

5. Постанак и распоред главних 

природних целина Србије, 

Панонска Србија 

6. Јужни обод Панонског басена 

7. Јужни обод Панонског басена 

8. Планинска Србија и Српско-

македонска маса 

9. Динарске, Проклетијске и Шарске 

планине 

10. Динариди и Српско-македонска 

маса 

11. Старовлашко-рашка висија и 

Копаоничке планине 

12. Косовска и Метохијска котлина 

13. Старовлашко-рашка висија, 

Косовска и Метохијска котл. 

14. Карпатско-балканске планине 

15. Карпатско-балканске планине 

16. Клима 

17. Климатске области и типови 

климе 

18. Клима 

19. Реке 

20. Реке  

21. Језера 

22. Топле и минералне воде 

23. Језера, топле и минералне воде   

24. Земљиште 

25. Биљни и животињски свет 

26. Земљиште, биљни и животињски 

28 17 11 
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свет 

27. Заштита природе и загађивање 

28. Заштићена природна добра и 

национални паркови Србије 

29.  Заштићена природна добра и 

национални паркови Србије, 

заштита природе и загађивање 

30. Природно-географске 

карактеристике Србије 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становништво и насеља 

Србије 

I-II 
 

 

 

 

31. Основне одлике становништва 

32. Миграције становништва 

33. Основне одлике, миграције 

становништва 

34. Структура становништва 

35. Становништво 

36. Насеља 

37. Београд- главни град Србије 

38. Насеља, Београд- главни град 

Србије 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 3 

5 Срби ван граница Србије 

II 
39. Срби у непосредном и ширем 

окружењу 

40. Срби и наше становништво у 

Европи и прекоокеанским 

земљама 

41. Срби у непосредном и ширем 

окружењу, Европи и 

прекоокеанским земљама 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привреда Републике 

Србије 

II-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Основне одлике развоја привреде 

43. Пољопривреда 

44. Основне одлике развоја привреде, 

пољопривреда 

45. Биљна и сточарска производња 

46. Шумарство 

47. Биљна и сточарска производња, 

шумарство 

48. Индустрија 

49. Енергетски извори 

50. Индустрија и енергетски извори 

51. Рудно богатство, рударство и 

металургија   

52. Остале гране тешке индустрије 

53. Рудно богатство, рударство, 

металургија и остале гране тешке 

индустрије 

54. Лака индустрија 

55. Саобраћај 

56. Лака индустрија и саобраћај 

57. Трговина 

58. Туризам 

59. Тровина и туризам 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 6 

6 Србија и савремени 

интеграциони процеси 

V 

 

1. Интеграциони процеси у Европи и 

свету 

2. Међународна сарадња Србије 

3. Интеграциони процеси у Европи и 

свету, међународна сарадња 

Србије 

3 2 1 

7 Географија локалне 

средине 

V, VI 

 

60. Географија локалне средине 

61. Географија локалне средине-

природне, демографске и 

привредне одлике 

62. Географија локалне средине-

природне, демографске и 

привредне одлике 

63. Географија локалне средине 

64. Природне, привредне и друштвене 

одлике Србије 

4 3 1 

8 Годишња систематизација 

градива 
 

1 0 1 

УКУПНО 68 42 26 
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Активности наставника 

 саопштава наставнe садржајe 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања  

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 упознеје ученике са основним појмовима људске цивилизације 

 поспешује интересовање ученика за новим сазнањима 

 развија самосталан рад код ученика 

 примењује усвојене стандарде основног образовања из географије за осми разред 

 

Активности ученика 

 пажљиво прати наставу 

 редовно учи 

 упознаје и усваја наставне садржаје 

 понавља наставне садржаје 

 открива и увиђа законитости развитка људског друштва 

 изражава своје закључке 

 учествује у дискусији 

 показује резултате самосталног рада 

 анализира и синтетизује податке, чињенице, информације 

 пита наставника за нејасне појмове 

 израђује и презентује самосталне радове 

 

Оцењивање 

Процес оцењивања треба да се обавља током читаве школске године и да обухвати 

разноврсне активности ученика. 

Оцењивањем треба да се утврди степен усвојености знања, умења, вештина, однос 

према учењу. 

Ученици ће бити оцењивани усменим или писаним испитивањем, спровођењем 

самосталних, и практичних радова 

Начин оцењивања: усмено и писано испитивање познавања градива, сналажење и 

читање садржаја географске карте, израда и излагање самосталних радова ученика и 

активност на часу. 

Оцењивање је јавно и образлаже се сваки одговор и оцена ученику, а по потреби и 

родитељу. 

Оцењивање  се врши бројчано и уписује у дневник ученичке евиденције. 

Критеријуми оцењивања су: 

 Оцена довољан (2):  Препознавање основних појмова на најнижем кључном нивоу 

који су планирани наставним планом и програмом за осми разред  географије. 

 Оцена добар (3): Овладавање основним појмовима на најнижем кључном нивоу који 

су планирани наставним планом и програмом за осми разред  географије. 
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 Оцена врло добар (4): Ученик треба да влада кључним појмовима на средњем нивоу  

који су планирани наставним планом и програмом за осми разред  географије. 

 Оцена одличан (5): Ученик треба да влада појмовима на напредном нивоу  који су 

планирани наставним планом и програмом за осми разред  географије. 

 

Методе и технике рада 

 монолошка (метода усменог/вербалног излагања, предавања и сл.) 

 дијалошка (метода разговора) 

 текст - метода (текстуална, метода читања) 

 хеуристичка (хеуристичког разговора) 

 дискусија 

 посматрања 

 илустративна (метода показивања) 

 демонстрације 

 практичних активности 

 

 

Опште напомене 

 

Наставни програм географија ослања се на савремена достигнућа и на перспективе 

развоја географске науке, а примерен је интересовањима и потребама ученика. Стечена 

знања и вештине ученици ће примењивати у истраживању и анализирању одређених 

географских појава и процеса. Неопходно је заинтересовати ученике да у складу са својим 

узрасним способностима истражују локалну средину и користе стечена знања и вештине, да 

проналазе и користе различите изворе информација и да се оспособљавају за самостално 

учење. 

При изради овог програма полазну основу чинили су: 
 општи циљеви и задаци основног образовања и васпитања; 

 образовни, васпитни и функционални задаци савремене наставе географије, 

уважавајући систем географије као научне дисциплине, њене принципе и њену 

филозофску основу;  

 вишегодишња истраживања и анализе програма географије бројних држава света, 

 потребе постизања боље равнотеже између узрасних способности ученика, њихових 

потреба и интересовања, 

 услови у којима се реализује наставни предмет, 

 опремљеност школа наставним средствима, 

 искуства и препоруке географске стручне јавности, 

 препоруке Интернационалне географске уније и Српског географског друштва.  

 Концепција програма заснива се на: 

 поступном увођењу и развијању географских појмова, појава и процеса у оквиру 

програмских садржаја спирално распоређених у другом образовном циклусу; 

 наглашавању улоге географских метода у оспособљавању ученика да логички мисле, 

што је од многоструког значаја; 
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 појмовима, појавама и процесима савремене географске науке који су значајни и 

погодни за успешније разумевање укупних садржаја и неопходни су у процесу даљег 

учења;  

 досадашњим наставни програми у Републици Србији; 

 резултатима праћења примене досадашњих програма; 

 Закону о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

62/03, 64/03, 58/04 и 62/04). 

 

 

Начин остваривања програма 

 

Садржаји програма наставног предмета географије у петом разреду основне школе 

обухватају систематско изучавање елемената опште географије, а програмску структуру 

чини пет наставних тема: 

 Увод 

 Васиона и Земља 

 Кретања Земље и последице њених кретања 

 Приказивање Земљине површине 

 Земљине сфере – омотачи. 

Садржаји математичке географије треба да пруже ученицима представу о васиони и 

васионским телима, Сунчевом систему, постанку Сунчевог система, постанку Земље, 

њеним кретањима и последицама. 

Садржаји из картографије треба да допринесу бољем познавању и коришћењу карте 

у проучавању геопростора. 

Физичка географија својим садржајима проучава природу Земљине површине, 

њених сфера, њихову комплексност и међусобну зависност. При томе треба указивати на 

зависност човека од природе, на његово деловање на исту. Из тога произилази да је 

физичка географија тесно повезана са друштвеном географијом и да оне чине јединствену 

целину. Одређени садржаји преносе се у шести разред, због немогућности њихове обраде у 

истом разреду. Садржаји опште физичке географије су у великој мери апстрактни за 

ученике овог узраста, те је потребно да наставник избегава вербализам а подстиче код 

ученика радозналост, систематичност и креативност. Ови садржаји имају посебан значај јер 

представљају основу за касније изучавање регионалне географије. 

У реализацији наставног програма битан аспект је и улога наставника у истом, 

оличена у слободном и креативном приступу настави, кроз самостално планирање и 

одређивање типова часова, избора наставних метода и техника, као и дидактичких 

средстава. 

У конципирању наставне теме наставник треба да води рачуна о:  

 узрасним одликама и могућностима ученика 

 потребама , као и интересовањима ученика 

 условима у којима се реализује наставни предмет 

 расположивим наставним средствима. 

У шестом разреду основне школе наставни програм географије тематски је 

конципиран. Годишњи фонд часова није промењен. Наставницима се препоручује 

оријентациони број часова по наставним темама, као и настани садржаји које би требало 

обрадити. Програмску структуру чине четири наставне теме: 
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 Елементи опште географије, 

 Становништво и насеља на Земљи, 

 Географска средина и људске делатности и 

 Регионална географија Европе. 

Овако конципиран програм, који са програмом петог разреда чини компактну 

целину, треба да пружи ученицима овог узраста основна знања из физичке и друштвене 

географије, да би се успешно обрадила географија држава и континената, односно света. 

Програмом је предвиђена обрада појединих компонената природне средине, као што 

су: састав и структура атмосфере, клима, климатски елементи и фактори, и климатски 

типови, егзогене силе и облици рељефа настали њиховим деловањем, земљиште и основни 

типови земљишта. Природна средина је у суштини сплет тесно повезаних и међусобно 

условљених компонената које представљају јединствену целину. Имајући у виду 

нарушавање равнотеже у природној средини, потребно је указивати на превенцију и на 

заштиту природе. 

Географија становништва и насеља на Земљи конципирана је тако да се њеном 

обрадом укаже на најважније демографске и демогеографске проблеме човечанства. 

Тежиште треба да буде на основним одликама становништва, врстама и типовима насеља. 

Препорука је да се статистички подаци приказују само илустративно или компаративно, а 

да се не инсистира на њиховом запамћивању. 

На овом узрасту ученицима је потребно указати на различитост природне и 

географске средине на основу којих се издвајају географске регије, као и на сложеност и 

поделу људских делатности, при чему треба нагласити утицај природних и друштвених 

фактора на развој привреде. 

Садржаји из картографије треба да допринесу коришћењу карте при упознавању 

регија и држава Европе, геопростора и локалне средине. Основна знања из картографије 

ученици су стекли у млађим разредима и петом разреду основне школе. Посебно треба 

инсистирати на картографској писмености и употреби и састављању географске карте 

различитог размера и садржине. 

У оквиру регионалне географије предвиђена је обрада Европе у целини, која треба 

да пружи могућност сагледавања општих карактеристика континента, да би се на основу 

тога јасније могле уочити особености појединих регионалних целина и појединих држава 

Европе. Приликом обраде држава потребно је да се, на основу познавања континента као 

целине, истакну битне физичкогеографске и друштвеногеографске одлике држава које 

утичу на развој њихових привреда. Такође, треба указати на постојеће разлике у степену 

развијености привреде држава Европе, као и на противуречности које постоје између 

природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде. Међутим, државе су 

међусобно различите и у свакој од њих су заступљене одређене привредне делатности и 

гране специфичне за ту земљу, које треба посебно нагласити. 

При излагању садржаја о државама треба указати на неопходност сарадње земаља у 

региону и на континенту, као и на потребу уважавања различитости и толеранције на свим 

нивоима. 

У седмом разреду основне школе програмску структуру чине једна наставна тема 

 Регионална географија ваневропских континената 

У оквиру регионалне географије предвиђена је обрада регија ваневропских 

континената, што треба да пружи могућност сагледавања општих географских одлика 

целог света као и појединих држава у њему. Наставни садржаји регионалне географије 
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одабрани су по егземпларном и функционалном дидактичком принципу што је омогућило 

линеарно – степенасто структурирање по Керовом систему. Наставни програм чине 

наставне целине и теме за које је предложен оријентациони број наставних часова. Слобода 

и креативност наставника огледа се у самосталном планирању и распореду типова часова, 

избору наставних метода, техника, активности, дидактичких  средстава.У настави 

географије користиће се традиционална наставна средства(географске карте појединих 

континената,глобус,неме карте,уџбеник,географска читанка) као и компјутер,тв 

емисије,радио емисије... 

Приликом обраде регија и појединих држава света потребно је да се истакну битна 

географска обележја континентакао целине. Нагласити међуусловљеност природногеог-

рафских и друштвеногеографских појава, процеса и односа који истовремено утичу на 

развој привреде регије или државе о којој је реч. Такође, треба посебно указати на 

постојеће разлике у степену демографске развијености држава Европе и осталих 

континената, као и на противуречности које постоје између њихових природних богатстава 

и нивоа развијености  њихове привреде. 

Наставне садржаје из регионална географија света треба максимално искористити за 

васпитно деловање на ученике и развијање духа солидарности и толеранције према другим 

народима у свету и на неопходност сарадње земаља у региону, на континенту  и на 

глобалном нивоу. 

У осмом разреду 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементрана 

математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; 

да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних 

задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за 

самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању 

научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе математике јесу:  

 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 (математичко 

моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;  

 да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, 

стваралачког и апстрактног мишљења;  

 да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку 

радозналост у посматрању и изучавању природних појава;  
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 да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и 

прецизност изражавања у писменом и усменом облику;  

 да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;  

 да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и 

реалним бројевима, као и основне законе тих операција;  

 да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове 

узајамне односе; 

 да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским 

конструкцијама;  

 да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и 

допринесе радном и политехничком васпитању и образовању; 

 да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, 

упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални 

рад; 

 да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких 

метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку 

личности ученика;  

 да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 

 

 

Пети разред  

 

Оперативни задаци  

Ученике треба оспособити да: 

 умеју да формирају и графички приказују скупове и њихове подскупове;  

 изводе скуповне операције и правилно употребљавају одговарајуће ознаке;  

 схватају смисао речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”;  

 схвате познате геометријске објекте (права, дуж, полуправа, раван, кружница, круг, 

угао и др.);  

 упознају углове уз трансверзалу паралелних правих, углове с паралелним крацима и 

њихова својства, као и да умеју да цртају праву паралелну датој правој;  

 упознају дељивост природних бројева и основна правила дељивости;  

 умеју да одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички делилац;  

 схвате појам разломка, умеју да га записују на разне начине и врше прелаз с једног 

начина на други;  

 умеју да упоређују разломке и да их представљају на бројевној правој;  

 стекну довољну увежбаност у извођењу основних рачунских операција с 

разломцима (у оба записа);  

 могу да читају, састављају и рачунају једноставније бројевне изразе;  

 умеју да реше једноставније једначине и неједначине с разломцима;  

 увиђају математички садржај у текстуалним задацима и изражавају га математичким 

језиком;  

 упознају осну симетрију и њена својства, као и да умеју да конструишу симетрале 

дужи, симетрале угла и нормале на дату праву кроз дату тачку.  
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Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за  

   обраду 
остале 

типове 
часова 

време  
реали- 

зације 

1. Скупови 

 
  Рачунске операције у скупу 

 Скуп, елементи, подскуп, једнакост 

скупова, празан скуп                      

 Венов дијаграм                                                                                              

 Скуповне операције – унија     

 Пресек скупова    

 Унија и  пресек 

 Разлика и комплемент                                                                                  

 Речи «или», «и»                                                                                             

 Речи «не», «сваки», «неки»                                                                         

 Осврт на скуп природних бројева 

N  и No (релације =,<, , >, )   

 Основни геометријски објекти: 

 Права, дуж, полуправа, раван 

  Изломљене линије; области 

 Кружница (кружна линија), круг. 

 Кружница и права; тетива и 

тангента 

28 12 16 IX, 

X 

2. Дељивост  бројева  Дељење у скупу N0(једнакост 

a=bq+r, 0≤r<b) 

 Појам дељивости; чиниоци и 

садржаоци природног броја  

 Дељивост декадним јединицама. 

 Дељивост са 2, 5, 3. Дељивост са 

4 и 9 

 Прости и сложени бројеви 

 Растављање природних бројева 

на просте чиниоце 

  Заједнички делилац и највећи 

заједнички делилац 

 Заједнички садржалац и 

најмањи заједнички садржалац 

12 5 7 X 

3. Угао   Угао (појам, елементи, 

обележавање) 

 Централни угао; кружни лук и 

тетива 

 Преношење углова 

 Врсте углова (опружен, прав, 

20 8 12 X, 

XI 
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оштар, туп, пун угао)  

 Упоређивање углова 

 Мерење углова (јединице: 

степен, минут, секунд; угломер) 

 Сабирање и одузимање углова  

 Појам комплементних и 

суплементних углова 

 Суседни, упоредни и унакрсни 

углови 

 Паралелне праве с 

трансверзалом и углови које оне 

чине 

 Углови с паралелним крацима  

4. Разломци 

 Појам разломка 
 Nba

b

a
,

  

 Проширивање и скраћивање 

разломака 

  Упоређивање разломака  

 Децимални запис разломка 

 Превођење децималног записа 

разломка у запис 

облика
 Nba

b

a
,

 

 Заокругљивање бројева.  

 Придруживање тачака бројевне 

полуправе разломцима.  

 Основне рачунске операције с 

разломцима (у оба записа – 

обичном и децималном) и 

њихова својства 

 Изрази 

 Једначине и неједначине у 

скупу позитивних рационалних 

бројева облика: x + a = b, x – a = 

b, x + a > b, x – a > b, x + a < b, x 

– a < b, a – x < b, a – x > b, ax = b, 

x : a = b, ax + b = c, ax – b = c, a(x 

+ b) = c, a(x – b) = c, a(x – b) = c, 

ax < b, ax > b, x : a < b, x : a > b, a 

: x = b, a : x < b, a : x > b, и 

сличне 

 Аритметичка средина 

 Основна неједнакост: за p < q, p 

< (p + q)/2 < q. Између свака два 

62 26 36 XII, 

I, 

III, 

IV, 

V 
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рационална броја налази се 

рационалан број (тј. 

неограничен број њих), јер је 

скуп рационалних бројева густ у 

себи  

 Размера и њене примене 

(алгебарска и геометријска 

интерпретација)                                 

5. Осна  симетрија  Појам осне симетрије у равни   

 Симетричне тачке; 

симетричност двеју фигура у 

односу на праву 

  Оса симетрије фигуре                                                                 

14 5 9 II 

6. Писмени задаци  8 4 4  

УКУПНО 144 60 84  

 

Методе и технике рада 

Методе рада: 

 дијалошка 

 текстуална 

 хеуристичка 

 посматрање 

 илустративна 

 демонстрација 

 проблемска 

Технике рада: 

 технике учења, раздвајање битног од небитног 

 технике памћења: 

-асоцијативна техника 

-симболизација и упрошћавање 

-брејн сторминг 

-когнитивно мапирање 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 подстиче логичко закључивање 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењије и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 посматрање 

 опажање 
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 откривање и увиђање законитости и процеса 

 анализирање и синтетизовање података 

 примена усвојеног знања 

 понављање 

 вежбање 

 

Оцењивање 

 Оцењује се знање и умење, као и труд и залагање и напредовање ученика 

 Оцењују се усменим или писменим испитивањима 

 Оцењује наставник,а уважава се и самопроцена ученика 

 Систем оцењивања је бројчани 

 Критеријуми оцењивања су следећи: 

- оцену недовољан (1) добија ученик који није савладао садржаје програма 

- оцену довољан (2) добија ученик који зна операције са скуповима, рачунске 

операције са разломцима и осну симетрију 

- оцену добар (3) добија ученик који зна да примени у сличним ситуацијама  знање 

о операцијама са скуповима, рачунским операцијама са разломцима и осној 

симетрији 

- оцену врло добар (4) добија ученик који стечена знања о операцијама са 

скуповима, рачунским операцијама са разломцима и осној симетрији примењује 

у решавању практичних и проблемских задатака, мање је самосталан у раду, али 

одговорно и на време обавља програмом предвиђене обавезе 

- оцену одличан (5) добија ученик који стечена знања о операцијама са скуповима, 

рачунским операцијама са разломцима и осној симетрији схвата и може да их 

тумачи наводећи нове примере, показује висок степен интересовања за учење и 

рад, упоран је и тачан у извршавању програмских обавеза, смосталан је у раду и 

уме да се служи одговарајућом литературом у циљу самообразовања 

 Оцењивање и праћење рада и успеха ученика је стални и саставни део             

васпитнообразовног процеса и има троструку функцију: информациону, 

мотивациону и оријентациону. Дневник и свеска наставника ће бити документација 

која прати процес оцењивања. 
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Шести разред 

 

Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 

 схвате потребу увођења негативних бројева, упознају структуре скупова целих и 

рационалних бројева, појмове супротног броја, реципрочног броја и апсолутне 

вредности броја; 

 упознају и савладају основне рачунске операције у скуповима Z и Q и потпуно 

увежбају извођење тих операција, уз коришћење њихових својстава; 

 могу да читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и 

израчунају њихову бројевну вредност; 

 упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу 

рационалних бројева; 

 разумеју процентни начин изражавања и умеју да тај рачун примењују у пракси; 

 упознају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства; 

 схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу 

основних конструкција троугла и четвороугла; 

 схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању 

површина троуглова, паралелограма и других четвороуглова; 

 примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним 

практичним задацима; 

 усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; 

правилно коришћење свих везника „и”, „или”, а нарочито „ако ... онда ... „ и „ако и 

само ако”; осете потребу за извођењем доказа и умеју да то раде у једноставнијим 

случајевима).  

 

Садржај програма 

 
Ред. 
број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за  

 обраду 
остале 

типове 
часова 

Време 

реализа 
ције 

1. Цели бројеви  Скуп бројева N и N0 . Основне 

релације 

 Појам негативног целог броја. 

Супротни бројеви и бројевна 

права 

 Скуп целих бројева Z. 

Апсолутна вредност и 

упоређивање целих бројева. 

 Основне рачунске операције с 

целим бројевима и њихова 

својства 

  

24 9 15 IХ и Х 

2. Рационални бројеви.   Скуп рационалних бројева Q  

 Приказивање рационалних 

45 17 28 ХII и I 
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бројева на бројевној правој 

 Уређеност скупа Q 

 Рачунске операције у скупу Q 

и њихова својства  

 Изрази са рационалним 

бројевима 

 Једначине и неједначине 

упознатих облика-решавање и 

примена 

 Проценат и примене 

 

 

 

I и II 

 

 

 

 

 

 

III 

3. Троугао   Троугао, однос страница, врсте 

троуглова према страницама 

 Углови троугла, збир углова, 

врсте троуглова према 

угловима Спољашњи углови 

троугла  

 Однос између страница  и 

углова троугла  

 Конструкција неких 

углова








 000000

135,75,45,30,120,60  

 Подударност 

троуглова.(интерпретација)  

 Основна правила о 

подударности троуглова; 

закључивање о једнакости 

аналогних елемената 

 Основне конструкције 

троуглова 

 Описана кружна линија око 

троугла и уписана у њега, 

висина и тежишна дуж 

 Четири значајне тачке у 

троуглу и њихова 

конструкција 

30 13 17 Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХI 

4. Четвороугао  Четвороугао; врсте 

четвороуглова (квадрат, 

правоугаоник, паралелограм, 

ромб, трапез, делтоид); 

углови четвороугла 

 Паралелограм, својства; 

појам централне симетрије 

 Врсте паралелограма; 

20 8 12  III  и  

IV 
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правоугли паралелограми 

 Конструкција паралелограма 

 Трапез, својства, средња 

линија; врсте трапеза, 

једнакокраки трапез 

 Основне конструкције 

трапеза 

 

5. Површина троугла и 

четвороугла 
 Појам површине 

 Површина правоуглих 

паралелограма 

 Површина троугла 

 Површина трапеза 

 Површина четвороугла са 

нормалним дијагоналама 

17 6 11  V и VI 

6. Писмени задаци 

 

8 4 

писм

ена 

задат

. 

4 

испра

вке 

  ХI, 

ХII, 

III и 

VI  

  УКУПНО:  144    

 

Актвности наставника 

 Саопштава наставне садржаје 

 Организује и усмерава процес учења 

 Процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 Преноси теоријска и практична знања 

 

Актвности ученика 

 Усвајање знања 

 Опажање 

 Вежбање 

 Посматрање 

 Учешће у дискусији 

 

Методе и технике рада 

 Монолошка 

 Текст – метода (текстуална, метода читања) 

 Дијалошка (метода разговора) 

 Дискусија 

 Проблемска 

 Технике учења (раздвајање битног од небитног) 
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Оцењивање 

 Шта се оцењује?  

- Усвојеност знања 

- Опажање 

- Учешће у дискусији 

 Како се оцењује?  

- Усмено и писмено 

 Ко оцењује?  

- Наставник 

 

 Који систем оцењивања се примењује?  

- Бројчано 

 Критеријуми оцењивања 

- Довољан 2:  да зна да прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, 

рационалне). Основне рачунске операције у скупу Q примењује у једноставним 

изразима, влада појмовима (троугао, четвороугао), зна основне елементе и 

обрасце за површину 

- Добар 3: да зна да упоређује по величини бројеве записане у различитим 

облицима и са различитим знаком, израчунава вредност израза са више 

рачунских операција укључујући ослобађање од заграда, одређује однос углова и 

страница у троуглу и четвороуглу, користи формуле за израчунавање обима и 

површине троугла и четвороугла 

- Врло добар 4: да зна да одреди вредност сложенијег бројевног израза у скупу Q, 

рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера, закључује користећи 

особине паралелних и нормалних прави, користи основна својства троугла, 

четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на 

основу елемената који нису непосредно дати у формулацији и уме да их 

конструише 

- Одличан 5: да зна да саставља и решава једначине у скупу Q, одређује вредност 

сложеног бројевног израза, доказује подударност троуглова, вешто израђује 

задатке везане за конструкцију троугла и четвороугла, без проблема решава 

процентни рачун.  

 Оцењивање континуирани процес 

Документација која ће пратити континуирани процес је свеска наставника и дневник  

 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 

 схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена; 

 умеју да одреде приближну вредност броја √а (аЄQ а>0); 

 упознају скуп реалних бројева као унију скупа рационалних и скупа ирационалних 

бројева; 

 упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан 

број); 
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 умеју да изводе основне рачунске операције са мономима и полиномима, као и друге 

идентичне трансформације ових израза (назначене у програму); 

 упознају правоугли координатни систем и његову примену; 

 добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене; 

 знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских 

фигура у којима се може уочити правоугли троугао; 

 познају најважнија својства многоугла и круга; 

 умеју да врше приближну конструкцију ма којег правилног многоугла и 

геометријску конструкцију појединих правилних многоуглова (са 6, 8 и 12 

страница); 

 знају најважније обрасце у вези са многоуглом и кругом и да их могу применити у 

одговарајућим задацима; 

 схвате појам размере дужи и својства пропорције; 

 схвате појам сличности троуглова и умеју да је примене у једноставнијим 

случајевима; 

 могу да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке; 

 користе елементе дедуктивног закључивања (изводе једноставније доказе у оквиру 

изучаваних садржаја). 
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Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за  

обраду 
остале 

типове 
часова 

време  
реали- 

зације 

1 

  

Реални бројеви  Квадрат рационалног броја 

 Решавање једначине х2=а, 

а>0, квадратни корен, 

једнакост а2 =IaI 

 Израчунавање приближне 

вредости      квадратног 

корена 

 Ирационални бројеви , скуп 

R 

 Децимални запис реалног 

броја 

 Оснавна својства операција 

са реалним бројевима 

16 

 

7 9 IX 

2 

  

 

Питагорина теорема  Питагорина теорема 

 Важније примене питагорине 

теореме 

 Конструкција тачака на 

бројевној правој које 

одговарају ирационалним 

бројевима 

16 

 

 

 

5 11 X 

3 

  

Цели и рационални 

алгебарски изрази  
 Степен чији је изложилац 

природан број 

 Операција са степенима  

 Степен производа , 

количника и степена 

 Алгебарски изрази 

 Полиноми 

 Сабирање и одузимање 

полинома 

 Множење полинома 

 Разлика квадрата 

 Квадрат бинома 

 Растављање полинома на 

чиниоце 

46 19 27 XI, 

I, 

III, 

IV 

4 

 

Многоугао  Многоугао – појам и врсте 

 Збир углова многоугла 

 Број дијагонала многоугла 

 Правилни многоуглови 

 Својства и конструкција 

13 

 

 

 

5 8 XII 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

 254 

правилних многоуглова 

 Обим и површина многоугла  

5 

  

Зависне величине и 

њихово графичко 

представљање 

 Правоугли координатни 

систем у равни 

 Функција и њен график 

 Пропорција – примери 

практичне примене директне 

и обрнуте 

пропорционалности 

20 

 

 

 

7 13 II, 

III 

6 

 

Круг 

 

 

 Централни и периферијски 

угао у кругу 

 Обим круга , број p 

 Дужина кружног лука 

 Површина круга , кружног 

исечка и кружног прстена 

15 

 

 

 

6 9 IV, 

V 

7 

  

Сличност  Пропорционалне величине 

 Талесова теорема 

 Појам сличности 

 Сличност троуглова 

 Примене сличности  

10 

 

 

 

4 6 V, 

VI 

8. Писмени задаци   8  8  

УКУПНО 144 54 90  

 

Методе и технике рада 

Методе рада: 

 дијалошка 

 текстуална 

 хеуристичка 

 посматрање 

 илустративна 

 демонстрација 

 проблемска 

Технике рада: 

 технике учења, раздвајање битног од небитног 

 технике памћења: 

-асоцијативна техника 

-симболизација и упрошћавање 

-брејн сторминг 

-когнитивно мапирање 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 подстиче логичко закључивање 
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 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењије и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 посматрање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 анализирање и синтетизовање података 

 примена усвојеног знања 

 понављање 

 вежбање 

 

Оцењивање 

 Оцењује се знање и умење, као и труд и залагање и напредовање ученика 

 Оцењују се усменим или писменим испитивањима 

 Оцењује наставник,а уважава се и самопроцена ученика 

 Систем оцењивања је бројчани 

 Критеријуми оцењивања су следећи: 

- оцену недовољан (1) добија ученик који није савладао садржаје програма 

- оцену довољан (2) добија ученик који зна операције у скупу реалних бројева, 

Питагорину теорему,операције са рационалним алгебарским изразима, 

многоугао, зависне величине, појам сличности и круг 

- оцену добар (3) добија ученик који зна да примени у сличним ситуацијама  знања 

о операцијама у скупу реалних бројева, Питагориној теореми, операцијама са 

рационалним алгебарским изразима,  многоуглу, зависним величинама, појаму 

сличности и кругу 

- оцену врло добар (4) добија ученик који стечена знања о операцијама у скупу 

реалних бројева, Питагориној теореми, многоуглу, операцијама са рационалним 

алгебарским изразима,  зависним величинама, појаму сличности и кругу 

примењује у решавању практичних и проблемских задатака, мање је самосталан 

у раду, али одговорно и на време обавља програмом предвиђене обавезе 

- оцену одличан (5) добија ученик који стечена знања о операцијама у скупу 

реалних бројева, Питагориној теореми, многоуглу, операцијама са рационалним 

алгебарским изразима,  зависним величинама, појаму сличности и кругу схвата и 

може да их тумачи наводећи нове примере, показује висок степен интересовања 

за учење и рад, упоран је и тачан у извршавању програмских обавеза, смосталан 

је у раду и уме да се служи одговарајућом литературом у циљу самообразовања 

 Оцењивање и праћење рада и успеха ученика је стални и саставни део             

васпитнообразовног процеса и има троструку функцију: информациону, 

мотивациону и оријентациону. Дневник и свеска наставника ће бити документација 

која прати процес оцењивања. 
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Осми разред 

 

Оперативни задаци 
 

Ученике треба оспособити да: 

 схвате основна својства једнакости и неједнакости; 

 умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина 

с једном и две непознате на основу еквивалентних трансформација, као и да решења 

тумаче графички; 

 могу да изразе математичким језиком и реше одговарајуће текстуалне задатке 

(нарочито помоћу једначина); 

 могу да уоче функционалне зависности у разним областима и да их приказују на 

различите начине, а нарочито – да потпуније схвате појам функције и њеног 

графика; 

 прошире и продубе знање о функцијама упознавањем линеарне функције и њених 

својстава, тако да могу поуздано да цртају и читају разне графике у вези с том 

функцијом; 

 умеју да састављају разне таблице и цртају одговарајуће графиконе-дијаграме 

разних стања, појава и процеса; 

 схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 

 упознају најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 

 упознају геометријска тела (призму, пирамиду, ваљак, купу и лопту), њихове 

елементе и својства; умеју да цртају мреже и да израчунавају површину и запремину 

тела; 

 примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје математике 

и других области, па тако стичу одређену политехничку културу; 

 примењују елементе дедуктивног закључивања. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за  

 обраду 
остале 

типове 
часова 

Време 

реализа 
ције 

1. Сличност  Сличност троуглова 

 Талесова теорема 

 Примена сличности на правоугли 

троугао  

 

8 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

IХ   

2. Тачка, права и раван  Тачка и права, тачка и раван 

 Права и раван. Однос две праве 

 Две равни. Одређеност равни 

 Ортогонална пројекција на раван 

 Полиедар 

 

11 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

IХ 

3. Линеарне једначине и 

неједначине са једном 
 Еквивалентне једначине. Линеарне 

једначине 

17 6 11 Х 
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непознатом 

 
 Еквивалентне трансформације 

једначина 

 Решавање линеарних једначина с 

једном непознатом 

 Примена линеарних једначина 

 Линеарна неједначина. 

Еквивалентне неједначине  

 Решавање линеарних неједначина 

с једном непознатом 

 

4. Призма  Права призма. Елементи призме 

 Мрежа и Површина призме 

 Површина правилне тростране, 

четворостране и шестостране 

призме  

 Запремина призме 

 Запремине правилних призми 

 

13 5 8     ХI  

и ХII 

5. Пирамида  Појам пирамиде. Врсте пирамиде 

 Мрежа и површина пирамиде 

 Површине правилних пирамида 

 Запремина пирамиде 

 Запремине правилних пирамида 

15 5 10  ХII и 

I 

6. Линеарна функција  Појам линеарне функције.  

  График линеарне функције 

 Читање графика линеарне 

функције 

 Имплицитни облик линеарне 

функције 

 Једначина праве  

12 5 7     II 

7. Графичко 

представљање 

статистичких података 

 Представљање статистичких 

података графиконима 

 Средња вредност и медијана 

 Предстацљање зависних 

величина табеларно и у 

координатном систему 

7 3 4     II 

8. Систем линеарних 

једначина с две 

непознате 

 Линеарне једначине с две 

непознате 

 Систем линеарних једначина са 

две непознате 

 Решавање система линеарних 

једначина 

 Метода замене променљиве 

 Метода супротних коефицијената 

12 6 6   III и 

IV 

 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

 258 

 Примена система линеарних 

једначина 

    

9. Ваљак  Ваљак и његови елементи 

 Површина ваљка 

 Запремина ваљка  

8 3 5     IV   

10. Купа  Елементи купе 

 Мрежа купе 

 Површина купе 

 Запремина купе 

10 4 6     V 

11. Лопта  Лопта и сфера 

 Запремина лопте 

 Површина лопте 

6 3 3     V 

 Писмени задаци и тест 
 Критеријумски тестови 

 Писмени задаци 4h израде и 8h 

исправке 

 Резерва 

2 

 

12 

3 

    IХ 

 

 Х, 

ХII, 

III и 

V 

    УКУПНО: 136    

 

Актвности наставника 

 Саопштава наставне садржаје 

 Организује и усмерава процес учења 

 Процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 Преноси теоријска и практична знања 

 

 

Актвности ученика 

 Усвајање знања 

 Опажање 

 Вежбање 

 Посматрање 

 Учешће у дискусији 

 

Методе и технике рада: 

 Монолошка 

 Текст – метода (текстуална, метода читања) 

 Дијалошка (метода разговора) 

 Дискусија 

 Проблемска 

 Технике учења (раздвајање битног од небитног) 

 

Оцењивање: 

 Шта се оцењује?  
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- Усвојеност знања 

- Опажање 

- Учешће у дискусији 

 Како се оцењује?  

- Усмено и писмено 

 Ко оцењује?  

- Наставник 

 Који систем оцењивања се примењује?  

- Бројчано 

 Критеријуми оцењивања 

- Довољан 2:  да зна који су основни појмови у геометрији и да их покаже као 

моделе у учионици. Линеарне једначине и системе решава уз помоћ наставника. 

Геометријска тела препознаје и зна опште обрасце за израчунавање површине и 

запремине истих  

- Добар 3: да зна пажљиво дфа чита задатак, савладао је однос две праве, праве и 

равни и две равни. Самостално решава линеарне једначине и системе. 

Самостално решава задатке из површине и запремине геометријских тела (који 

нису сложени) Уме да представи линеарну функцију и из табеле очита 

статистичке податке. 

- Врло добар 4: да се добро сналази у простору. Уочава полураван и полупростор. 

Решава задатке самостално који су везани за пројекцију фигуре на раван. Вешто 

примењује  методе при решавању система линеарних једначина и то све 

примењује у текстуално проблемским задацима. Самостално цета полигоне и 

хистограме, а површину и запремину тела решава са лакоћом.   

- Одличан 5: одлично сналажење у простору. Вешто скицира и решава сложене 

задатке из геометрије (тачка, права, раван). Решава сложене једначине и системе. 

Проблемске задатке из физике, математике, хемије и проблеме из живота 

поставља и решава без проблема. Добро скицира сложена геометријска тела, 

налази везу међу познатим величинама и то користи до коначног резултата 

 Оцењивање континуирани процес 

Документација која ће пратити континуирани процес је свеска наставника и дневник  

 

 

Начин остваривања програма 

 

Због лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по 

темама по моделу (укупан број часова за тему; часова за обраду, часова за понављање и 

увежбавање). 

 

Пети разред 

Скупови 

 На разноврсним примерима треба користити одговарајуће симболе (знаке) и 

уочавати законитости скуповних операција уз помоћ Венових дијаграма. 

 На погодним примерима треба илустровати употребу речи:сваки, неки, или и, не, 

следи. 
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 Изграђивање појмова: бројевни израз, променљива, израз са променљивом и 

придруживање.  

 Треба уочавати и наводити примере једноставнијих зависности у разним областима 

(придруживање по датом правилу, откривање правила придруживања). При томе 

треба користити табеле и дијаграме. 

Скупови тачака 

У овој теми треба поновити, допунити и кориговати раније стечена знања о 

важнијим геометријским фигурама, схватајући их као скупове тачака, уз примену 

одговарајућих скуповних ознака и операција, као одговарајуће описивање. 

Дељивост бројева 

У казати на два случаја дељења: са остатком и без остатка, при чему је битно да се 

разуме веза између дељеника, делиоца, количника и остатка (а=бq+р).  

Треба увести правила дељивости појединим бројевима, као припрему за примену код 

скраћивања разломка. 

Угао 

Ученицима треба објаснити више начина дефинисања угла (као део равни са једне 

стране две полуправе са једном заједничком почетном тачком или као пресек две 

полуравни или да настаје ротацијом полуправе у равни око почетне тачке). 

Без мерења показати како се упоређују углови, однос измећу централног угла и 

одговарајућег лука, односно тетиве. Увести и осмислити појмове суседних, упоредних и 

унакрсних углова, а уочавати те углове у различитим геометријским конфигурацијама. 

Разломци 

Проширује се појам разломка, разломак се уводи као количник два природна броја, а 

затим и као размера. Важно је правилно формирање и разумевање појма размере и 

оспособљавање за њено кориђћење у пракси (цртање и читање планова, карата, графикона, 

при решавању проблема пропорционалне поделе). 

Упоређивање разломака и основне операције са њима, добро је обављати упоредо у 

обичном и децималном запису, уз постизање добре увежбаности, при чему треба истицати 

својства свих операција. 

Одговарајућим једначинама и неједначинама треба посветити довољну пажњу. 

Осна симетрија  

Важни садржаји у овој теми су: тумачење осне симетрије (уз помоћ модела и 

квадратне мреже), конструкција осно симетричних тачака и фигура, конструкција 

симетрале дужи и симетрале угла, као и њихове једноставније примене. 

 

Шести разред  

Цели бројеви 

 Проширивањем система N0, природних бројева са нулом, настаје систем целих 

бројева Z, као скуп који је проширен негативним целим бројевима и на који се, са N0, 

такође проширује значење операција и релација. Дидактичка мотивација да се крене са 

овим проширењем као првим, а не да се одмах иде на проширење до скупа Q рационалних 

бројева, састоји се у томе што је то проширење једноставније и што су интерпретације на 

бројевној правој јасније. С друге стране, прстен Z целих бројева је значајна математичка 

структура сама по себи, па и ту његову аутономност треба имати у виду. 
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Први корак у овом проширењу чини додавање негативних целих бројева скупу N0, а 

природни бројеви у том ширем скупу слове као позитивни цели бројеви. Уз то треба истаћи 

значење тих бројева које они имају на разним скалама (термометарској, табли лифта, итд.). 

 Кад је n ознака за природне бројеве, -n биће ознака за негативне бројеве и притом: 

 n и –n чине пар супротних бројева, n је апсолутна вредност за оба броја: n и –n. 

Поређење целих бројева ослања се интуитивно на њиховом представљању тачкама 

на бројевној правој и прати представу о распореду тих тачака. Уз ту представу иде и она о 

усмереној дужи као „ходу” од тачке нула до тачке која представља тај број. Термин 

„усмерена дуж” не треба користити у актуелној настави јер то представљање остаје на 

нивоу графичких техника. 

Сабирање у скупу Z интерпретира се као настављање „ходова” тј. настављање 

усмерених дужи. После рада са конкретним примерима (који би били систематски 

груписани и записивани, као на пример, (-7) + 4, (-3) + (-5) итд. прелази се на дефинисање 

збира:  

1. m > n:  

m+(-n)=m-n,  

(-n)+m=m–n,  

(-m)+(-n)=-(m+n), 

(-n) + (-m) = -(m + n),  

2. m<n:  

m+(-n)=-(n–m), 

(-n)+m=-(n–m),  

(-m)+(-n)=-(n+m) 

(-n) + (-m) = -(n + m).  

Ово рашчлањивање је издвајање типичних случајева у којима поступак сабирања 

увек има нешто специфично и како, у ствари, изводимо сабирање конкретних бројева. 

Из горње дефиниције непосредно следи закон комутативности. Асоцијативност сабирања је 

одмах прихватљива кад се види као слагање „ходова”, али се може и доказати у једном 

броју случајева (а у свим осталим доказивање дати као вежбања сврстана међу задатке). 

Одузимање у систему Z дефинише се као сабирање са супротним бројем, па је потребно 

истаћи да је сад, у овом систему, та операција увек изводљива. 

После изградње система (Z,+)– адитивне групе целих бројева, прелази се на увођење 

множења и изградњу система (Z, +, ·) – прстена целих бројева. Прво се дефинише множење 

са позитивним бројем (које се схвата као поновљено сабирање):  

n·(-m) = -n·m  

(Знак остаје исти, али се апсолутна вредност повећава н пута). Затим се осмишљава 

множење са -1, као преусмеравање дужи (тј. као симетрија у односу на тачку 0). По 

дефиницији је:  

(-1)·а = -а.  

Множење са –n узима се као преусмеравање и повећање апсолутне вредности н пута:  

(-n)·m = -n·m, (-n)·(-m) = n·m  

(Позитивне бројеве не треба писати као: +n, нити натрпавати заграде сем где се мења 

смисао или где би два знака стајали један уз други). 

Својства комутативности и асоцијативности множења изводе се на основу ове 

дефиниције (опет у случају пар примера, а остали случајеви се уврсте међу задатке). Свуда 
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прво долазе конкретни примери множења, па се после њих дају горе наведене опште 

формулације. На сличан начин треба извести дистрибутивни закон. 

Уврстимо и ову важну напомену: наративно изражавање дефиниција и својстава је 

дидактички врло оправдано, али оно мора да следи иза математички прецизних 

формулација, а не да им претходи. На крају ове теме треба дати преглед основних својстава 

(која истичу структуру уређеног прстена) користећи а, b, c, итд. као ознаке за променљиве 

(а не оне којима се истиче знак целог броја). 

Рационални бројеви 

Проширење скупа Q+ позитивних рационалних бројева тече на потпуно аналоган 

начин као и проширење скупа N0, при чему се треба позивати на одговарајуће поступке 

примењене у случају конструкције система Z и тиме скраћивати излагање. Кад је rЄQ+, 

негативне рационалне бројеве треба означавати пишући -r и такође избегавати непотребно 

натрпавање заграда. Дељење у систему рационалних бројева Q осмишљава се као множење 

реципрочним бројем, па треба истаћи да је сад та операција увек изводљива (сем дељења са 

0, кад треба рећи да такво дељење нема смисла). На крају, систематизују се основна 

својства карактеристична за систем Q као за структуру која је уређено поље. 

Решавање једначина и неједначина 

Тему решавање једначина и неједначина обрађивати после проширења бројевних 

система до скупа Q рационалних бројева. Тек са овим скупом то решавање је изводљиво 

без познатих ограничења (а уз проширење Z, довољно је навести решивост једначина 

облика x+b=c у том скупу). Једначина аx+b=c решава се у два корака: аx=b–c (веза 

сабирања и одузимања), x=(b–c):а (веза множења и дељења). Пошто се лако доказује да 

израз аx расте са x, ако је а>0, а опада ако је а<0 (из x1> x2 следи да је разлика аx1 – аx2 = 

а(x1 – x2) позитивна за а > 0, а негативна за а < 0), решавање неједначине аx+b>c изводи се 

тако што се прво реши једначина аx+b=c и нађе њено решење x0, па је тада решење ове 

неједначине x>x0 за а>0, а x<x0 за а<0. Дакле, примењује се иста метода коју су ученици 

упознали у претходна два разреда. Слично се решава и неједначина аx+b<c. С једне стране, 

овакав поступак је инструктивнији јер се истиче једно важно својство које касније слови 

као монотоност линеарне функције, а с друге стране решење се „лови”, а не поступа се 

формалније истицањем еквивалентних услова. Кад се бирају нешто сложенији примери 

једначина и неједначина, променљива x треба да само једанпут фигурише (нпр. 3·(7x – 4) = 

25 и сл.). Решавајући текстуалне проблеме састављањем и решавањем одговарајућих 

једначина и неједначина, користи се ова врста математике у случају практичних задатака и 

тако сагледава њена примена. 

Проценат 

Појму процента треба посветити посебну пажњу као начину исказивања 

количинских односа који се јављају у свакодневној употреби. Међутим, не треба од тог 

стварати „процентни рачун”, изводећи и памтећи посебна правила и обрасце. Једноставно, 

проценте треба схватити као разломке са имениоцем 100, а ученици треба да науче значење 

израза као што су „чини 60%”, „снижено за 7%”, „производња је повећана за 12,5%” итд. 

Геометрија 

У овом периоду наставе математике дају се дефиниције геометријских фигура: 

троугла, квадрата, правоугаоника, ромба, паралелограма, трапеза и четвороугла исказане 

истицањем њихових карактеристичних својстава (и у терминима страница и углова). Треба 

истицати и логичку класификацију класа ових фигура (квадрат је правоугаоник, 

правоугаоник је паралелограм). У класи троуглова, осмислити релацију подударности 
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изражавајући је преко једнакости елемената – страна и углова троугла. Извести једноставна 

тврђења о збиру углова у троуглу и спољашњем углу троугла, о висини као симетрали 

једнакокраког троугла, о односу страна и углова троугла. 

Запазити да се четвороугао разлаже на троуглове, па однос подударности користи и 

за извођење неких лаких својстава појединих врста четвороуглова: једнакост дијагонала 

правоугаоника, нормалност дијагонала код ромба, узајамно половљење дијагонала 

паралелограма и сл. Пошто ће ово бити први примери дедуктивног закључивања, доказе 

треба изводити по јасном плану и са јасно истакнутим претпоставкама и процедурама 

доказивања. Не треба користити појам подударности примењујући га на произвољне 

фигуре (сем, могуће, у случају паралелограма и трапеза, кад може имати смисао разложиве 

подударности). 

Треба се ослањати на карактеристична (и изведена) својства при извођењу 

једноставнијих конструкција поменутих геометријских фигура и конструкције са њима 

повезаним елементима (значајним тачкама, дужима, угловима). Конструкције у геометрији 

имају велики образовно-развојни значај јер се тиме, на овом нивоу наставе, доказује 

егзистенција геометријских објеката чији су елементи задати. 

Једначење површина геометријских фигура осмишљава се на класични начин, 

ослањајући се на појмове разложиве и допунске једнакости. Сама површина фигуре схвата 

се као магнитуда (величина) тј. постоји самим постојањем дате фигуре и не изражава се као 

однос према датој јединичној магнитуди, сем кад је тако то посебно формулисано (дајући 

дужине у центиметрима и сл.). При том се узима да су површине подударних троуглова 

једнаке, а за правоугаоник чије су дужине страница изражене са а и б, узима се да је његова 

површина а·б. Кад су странице а и б изражене мерним бројевима, релативно дата дужинска 

јединица, израз а·б схвата се као производ бројева којим се површина изражава преко 

одговарајуће јединице за површину. Полазећи од површине правоугаоника, допуњавањем и 

разлагањем, изводе се формуле за површину паралелограма, троугла и трапеза. 

Свакако треба укључити практичне примене рачунања површина реалних објеката на што, 

уосталом, асоцира сами назив „геометрија”. 

Додајмо као општу напомену да је инструктивно да се уз све садржаје наводе 

историјски подаци, указујући на време, прилике и значајне ствараоце у тим далеким 

временима, али додајући и коментаре којима се указује на предност савременог излагања 

математике.  

 

Седми разред 

 

Реални бројеви  

Увести појам квадрата рационалног броја p/q и илустровати га површином квадрата. 

Инсистирати на томе да је (p/q)2>0 и кад је p/q< 0. Тема Реални бројеви наставља се 

представљањем мерних бројева дужи на бројевној правој. Цртање дужи чији је мерни број 

дати рационалан број. Пример дужи чији мерни број није рационалан; нпр. отвара се 

питање колики је мерни број странице квадрата чија је површина 2 и доказује (Аристотелов 

доказ) да тај број није рационалан. За такве бројеве кажемо да су ирационални, а онда за 

рационалне и ирационалне користимо заједнички назив реални бројеви. Као резултат 

претходног, ученици долазе до сазнања о узајамно једнозначној вези између тачака на 

правој с једне, и реалних бројева с друге стране. 
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Саопштити ученицима да рационални бројеви имају коначан или периодичан 

децималан запис, и на основу тога видети да ирационални бројеви морају имати бесконачан 

и непериодичан децимални запис. На конкретном примеру показати како се долази до 

приближних рационалних вредности за нпр. 2 , уобичајеним поступком: одговарајући 

одсечак бројевне праве с целобројним крајевима поделити на десет једнаких делова (дати 

геометријску конструкцију дељења дужи на једнаке делове) и тај поступак узастопно 

понављати. Тачка која представља тај ирационални број увек остаје унутар једног од 

добијених интервала. Крајеви интервала су означени децималним разломцима за које се 

каже да су приближне вредности тог ирационалног броја. За грешку која се тако чини треба 

говорити да је мања од једног целог, једног десетог, једног стотог итд. и никакву другу 

причу о грешкама при заокругљивању не треба укључивати. Кад се горњи поступак дељења 

интервала замисли да се неограничено наставља, настају децимални разломци са 

неограниченим бројем децимала који ће представљати изабрани ирационални број.  

Напоменути да рачунање са реалним бројевима иде по истим правилима које 

ученици знају да важе у пољу рационалних бројева. 

Питагорина теорема  

Ова теорема изражава једну значајну везу страница правоуглог троугла и има 

широке примене у рачунским и конструктивним задацима, па јој треба посветити 

одговарајућу пажњу (познавање формулације, једноставнијег доказа и разумевање суштине 

Питагорине теореме). Треба постићи увежбаност у њеној примени код разних фигура у 

којима се појављује правоугли троугао. Такође треба ученике увежбати да неке троуглове с 

целобројним страницама (на пример 3,4,5 и 5,12,13) препознају као правоугле. Корисно је 

навести и неке примере практичне примене (рецимо да провере да ли су два суседна зида 

просторије ортогонална или да помоћу конопца са чворовима на 3. 7. и 12. метру исцртају 

на тлу прав угао). Ученици такође треба да науче да конструишу тачке бројевне праве које 

одговарају бројевима 2 3 5, , , ... 

Цели и рационални алгебарски изрази  

Основни циљ ове теме јесте да се код ученика изгради навика (на основу познавања 

својстава степена) да успешно врше идентичне трансформације полиномијалних израза 

(полинома). Реализација ове теме започиње се даљом изградњом појма степена: упознавање 

степена чији је изложилац конкретан природан број и операција са таквим степенима, с 

примерима примене у физици и другим областима. После тога се може прећи на 

упознавање појма алгебарског израза, уз израчунавање вредности једноставнијих израза. 

Међу алгебарским изразима посебно се обрађују полиноми (при чему се моном третира као 

посебан случај полинома). 

Рачунске операције с полиномима (у сређеном облику), односно идентичне 

трансформације збира и производа полинома врше се на основу познатих закона рачунских 

операција с бројевима (а то је случај и с било којим изразима). Од осталих идентичних 

трансформација полинома обрадити само растављање на чиниоце полинома типа аx + bx,  

а2 – b 2,  а2 + 2аb + b2; при томе је битно да се на конкретним примерима види сврха тих 

трансформација. Растављање на чиниоце може се искористити и за решавање једначина 

облика аx2 + bx = 0 и x2 – c2 = 0 . 

Многоугао  

Полазећи од раније стечених знања о појединим геометријским фигурама (област, 

изломљена линија, конвексна област, троугао, четвороугао), многоугао треба дефинисати 

као део равни ограничен многоугаоном линијом. Треба обрадити зависност збира углова и 
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броја дијагонала ма ког многоугла од броја његових страница, па зависност међу 

елементима правилног многоугла, као и његову симетрију. Осим конструкција неких 

правилних многоуглова (са 3, 4, 6, 8, 12 страница), могу се цртати и други правилни 

многоуглови (са 7, 9, 10, ... страница) уз коришћење угломера. При томе треба јасно 

разликовати конструкцију од приближног цртања. 

Зависне величине и њихово графичко представљање 

Координатни систем, координате тачке и растојање две тачке изражено преко 

њихових координата. Примери зависних величина (време и температура, време пуњења 

базена водом и дубина воде, итд.) и њихово графичко представљање. Читање својстава с 

графика. За две променљиве величине х и у дефинисати директну (и обрнуту) 

пропорционалност везом у = kх (х·у = k, х ≠ 0 и у ≠ 0). Пропорција – својство и решавање 

по једном непознатом члану. Представљање директне пропорционалности и график 

зависности величина х и у везаних условом у = kх. Не уводи се општи појам функције, али 

може се говорити о линеарној функцији (у поменутом посебном случају). Директну 

пропорционалност везивати за размере на географским картама и рачунање стварног 

растојања. 

Круг  

Осим увођења појмова централног и периферијског угла круга и уочавања и 

доказивања њиховог односа, централна тема треба да буде одређивање обима и површине 

круга. То треба започети кроз практичне аспекте проблема (пут који пређе точак, ...). Добро 

је да се експерименталним путем осети, односно констатује, сталност односа обима и 

пречника круга, уз увођење броја  и информативно упознавање ученика с његовом 

(ирационалном) природом. По обради обима и површине круга извести обрасце за дужину 

кружног лука, површину кружног исечка и површину кружног прстена. 

У практичним израчунавањима за π не треба увек узимати приближну вредност 3,14, 

него повремено радити и с другим приближним вредностима (3,142; 3,1427; 22/7 или мање 

тачним 3,1). Унети информацију о броју познатих децимала за број π и навести његову 

приближну вредност са, рецимо, 10 децимала. 

Сличност 

Два низа реалних бројева a,b,c,... и a’,b’,c’, ... су пропорционални ако је 

a/a’=b/b’=c/c’=… . Троуглови са једнаким угловима се дефинишу као слични. Код сличних 

троуглова аналогне странице су пропорционалне (без доказа). Примене: сторија о Талесу и 

фараону, одређивање висине дрвета мерењем углова и дужине његове сенке, мерење 

растојања до неприступачних места, итд. 

Ставови сличности и њихова примена остају за осми разред. 

 

Осми разред 

 

 

 

 

ФИЗИКА 
 

Циљ и задаци 
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Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне 

природне законе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и 

распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о 

физичким појавама кроз истраживање, оформе основу научног метода и да се усмере према 

примени физичких закона у свакодневном животу и раду.  

Остали циљеви и задаци наставе физике су: 

 развијање функционалне писмености  

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз 

истраживање 

 развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања 

 развијање логичког и апстрактног мишљења  

 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења  

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја 

 развијање способности за примену знања из физике 

 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби 

заштите, обнове и унапређивања животне средине 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној 

оријентацији. 

 

 

Шести разред  

 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:  

 кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који 

манифестују појаве из различитих области физике, схвати како физика истражује 

природу и да је материјални свет погодан за истраживање и постављање бројних 

питања  

 уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких 

величина: метарска трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, 

вага, динамометар  

 само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна 

грешка и како настаје грешка при очитавању скала мерних инструмената  

 користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине: m, s, kg, N, m/s, Pa....  

 усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу 

равномерно праволинијско кретање и средњу брзину као карактеристику 

променљивог праволинијског кретања  

 на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања 

тела која се одређује интензитетом, правцем и смером 

 усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих 
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 уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и 

запремине  

 усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гасове 

и разуме Паскалов закон.  

 

Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за  

обраду 

остале 

типове 
часова 

Време 

реализа 
ције 

1. Увод 

 
 Уводни час (огледи који 

илуструју различите физичке 

појаве) 

 Физика као природна наука и 

методе којима се она служи 

2 2 0 IX 

2. Кретање  Кретање у свакодневном 

животу. Релативност кретања 

 Појмови и величине којима се 

описује кретање (путања, пут, 

време, брзина, правац и смер) 

 Подела кретања према облику 

путање 

 Подела кретања према брзини 

тела 

 Зависност пређеног пута од 

времена код равномерног 

праволи. кретања 

 Промениво праволинијско 

кретање. Средња брзина 

 Израда задатака 

 Контролна вежба 

 

14 7 7 IX 

X 

3. Сила  Узајамно деловање два тела у 

непосредном додиру 

 Покретање, заустављање, 

промена брзине и деформације 

тела 

 Узајамно деловање два тела која 

нису у непосредном додиру 

(гравит.,елект) 

 Узајамно деловање два тела која 

нису у непосредном додиру 

(магнетна) 

 Сила као мера узајамног 

деловања два тела-правац  и 

14 6 8 X 

XI 

XII 
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смер деловања 

 Процена интензитета силе- 

демонстрационим 

динамометром 

 Сила Земљине теже (тежина 

тела) 

 Израда задатака 

 Контролна вежба 

4. Мерење  Основне и изведене физичке 

величине и њихове јединице 

 Међународни систем мера 

 Мерење дужине и запремине 

 Мерење димензије малих тела 

лењиром 

 Мерење запремине чврстих тела 

неправилног облика пом. 

мензур 

 Мерење времена- мерни 

инструменти 

 Појам о средњој вредности 

мерене величине и грешке при 

мерењу 

 Одређивање средње брзине 

променљивог кретања 

 Одређивање сталне брзине 

равномерног кретања 

 Мерење еластичне силе при 

истезању и сабијању опруге 

 Калибрисање еластичне опруге 

и мерење тежине тела 

 Мерење силе трења при 

клизању или котрљању 

 Контролна вежба 

15 4 11 XII 

I 

II 

5. Маса и густина  Инертност тела.Закон инерције 

 Маса тела на основу појма о 

инертности и узајамном 

деловању тела, мерење масе 

тела 

 Маса и тежина као различити 

појмови 

 Мерење масе тела вагом 

 Густина тела 

 Одређивање густине чврстих 

тела правилног облика 

 Одређивање густине чврстих 

15 5 10 III 

IV 
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тела неправилног облика 

 Израда задатака 

 Одређивање густине течности 

 Контролна вежба 

6. Притисак  Притисак чврстих тела 

 Притисак у мирној течности, 

хидростатички притисак 

 Спојени судови 

 Преношење спољашњег 

притиска кроз течности и гасове 

 Паскалов закон 

 Атмосферски притисак. 

Торичелијев оглед-барометри  

 Одређивање зависности 

хидростатичког притиска од 

дубине воде 

 Израда задатака 

 Систематизација градива 

 Годишња провера знања 

12 5 7 V 

VI 

УКУПНО 72 29 43  

 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

 разликује скаларне величине од оних које су дефинисане интензитетом, правцем и 

смером (време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, сила, електрично поље...); 

 користи на нивоу примене основне законе механике – Њутнове законе; 

 стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (бестежинско 

стање); 

 уме да слаже и разлаже силу, електрично поље...; 

 упозна силу трења; 

 разуме да је рад силе једнак промени енергије; 

 на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије, наелектрисања); 

 разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и зна 

њихове   карактеристике; 

 прави разлику између температуре и топлоте; 

 зна основне карактеристике звука и светлости; 

 зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи; 

 зна услове за настанак струје и Омов закон; 

 уме да рукује мерним инструментима; 

 користи јединице Међународног система ( SI ) за одговарајуће физичке величине. 
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Садржај програма 

  

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за  

обраду 
остале 
типове 

часова 

Време 
реализа 

ције 

1 Сила и кретање  Обнављање дела градива из 

шестог разреда (инертност тела, 

Први Њутнов закон и маса тела 

 Сила као узрок промене брзине 

тела.Појам убрзања. 

 Сила као узрок промене брзине 

тела.Појам убрзања 

 Успостављање везе између силе, 

масе тела и убрзања     

Успостављање везе између силе, 

масе тела и убрзања . 

  Други Њутнов закон 

 Успостављање везе између силе, 

масе тела и убрзања 

 Одређивање сталног убрзања 

при кретању кугле низ жљеб   

 Други Њутнов закон 

 Динамичко мерење силе 

 Провера Другог Њутновог 

закона помоћу  покретног телa 

(колица) или помоћу Атвудове 

машине 

 Обнављање дела градива из 

шестог разреда које се односи 

на равномерно    праволинијско 

кретање 

 Равномерно променљиво 

праволинијско кретање. 

Интензитет, правац и смер 

брзине и убрзања. 

 Равномерно променљиво 

праволинијско кретање. 

 Интензитет, правац и смер 

брзине и убрзања. 

 Зависност брзине тела од 

времена код равномерно 

променљивог   прав. кретања 

 Зависност брзине тела од 

времена код равномерно 

променљивог  прав. кретања  

25 9 16 IX 

X 

XI 
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 Зависност пута од времена код 

равномерно променљивог 

кретања  прав. кретања  

 Зависност пута од времена код 

равномерно променљивог 

кретања  прав, кретања 

 Графичко представљање 

зависности брзине  и пута од 

времена код равномерно 

праволинијског кретања 

 Графичко представљање 

зависности брзине  и пута од 

времена код равномерно 

праволинијског кретања 

 Графичко представљање 

зависности брзине тела од 

времена код равномерно 

променљивог праволинијског 

кретања 

 Графичко представљање 

зависности брзине тела од 

времена код равномерно 

променљивог праволинијског 

кретања 

 Међусобно деловање два тела - 

силе акције и реакције. Трећи 

Њутнов закон 

 Међусобно деловање два тела - 

силе акције и реакције. Трећи 

Њутнов закон 

 Систематизација  градива 

 Контролна вежба 

2 Кретање тела под  

дејством силе теже. Силе 

трења 

 Убрзање при кретању тела под 

дејством силе теже. Галилејев 

оглед 

 Слободно падање тела, 

бестежинско стање. Хитац 

навише и хитац наниже 

 Слободно падање тела, 

бестежинско стање 

 Одређивање убрзања тела које 

слободно пада 

 Хитац навише и хитац наниже 

 Силе трења и силе отпора 

средине 

12 4 8 XII 

I 

II 
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 Силе трења и силе отпора 

средине 

 Утицај силе трења и силе 

отпора средине на кретање тела 

 Одређивање коефицијента 

трења клизања 

 Утицај силе трења и силе 

отпора средине на кретање тела 

 Кретање под дејством силе теже 

 Контролна вежба 

3 Равнотежа тела  Деловање две силе на тело дуж 

истог правца 

 Појам и врсте равнотеже тела. 

Полуга, момент силе 

 Равнотежа полуге и њена 

применa 

 Полуга, момент силе 

 Полуга, момент силе. Равнотежа 

полуге 

 Сила потиска у течности и гасу. 

Архимедов закон и његовa 

применa 

 Пливање и тоњење тела 

 Сила потиска у течности и гасу 

 Пливање и тоњење тела 

 Одређивање густине чврстог 

тела применом Архимедовог 

закона 

 Равнотежа тела 

11 5 6 II 

III 

4 Механички рад и 

енергија. Снага 
 Механички рад. Рад силе 

 Механички рад. Рад силе 

 Рад 

 Одређивање рада силе под 

чијим дејством сe тело креће по 

различитим подлогама 

 Квалитативно увођење појма  

механичке енергије тела. 

Кинетичка енергија тела 

 Потенцијална енергија. 

Гравитациона потенцијална 

енергија тела 

 Енергија тела 

 Енергија тела 

 Веза између промене механичке 

енергије тела и извршеног рада. 

15 6 9 III 

IV 

V 
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Закон о одржању механичке 

енергије 

 Рад и енергија 

 Провера закона одржања 

механичке енергије помоћу 

колица 

 Снага. Коефицијент корисног 

дејства 

 Снага. Коефицијент корисног 

дејства 

 Механички рад ,снага и енергија 

 Контролна вежба 

5 Топлотне појаве  Топлотно ширење тела. Појам и 

мерење температуре 

 Количина топлоте. Специфични 

топлотни капацитет. Топлотна 

равнотежа 

 Мерење температуре мешавине 

топле и хладне воде после 

успостављања топлотне 

равнотеже 

 Честични састав супстанције. 

 Унутрашња енергија и 

температура 

 Топлотне  појаве 

9 3 6 V 

VI 

УКУПНО 72 27 45  

 

 

Oсми разред 

 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

 разликује скаларне величине од оних које су дефинисане интензитетом, правцем и 

смером (време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, сила, електрично поље...); 

 користи на нивоу примене основне законе механике – Њутнове законе; 

 стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (безтежинско 

стање); 

 уме да слаже и разлаже силу, електрично поље...; 

 упозна силу трења; 

 разуме да је рад силе једнак промени енергије; 

 на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије, наелектрисања); 

 разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и зна 

њихове карактеристике; 

 прави разлику између температуре и топлоте; 

 зна основне карактеристике звука и светлости; 
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 зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи; 

 зна услове за настанак струје и Омов закон; 

 уме да рукује мерним инструментима; 

 користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 

часова 

1.  Осцилаторно и таласно 

кретање 

IX 

 Обнављање дела градива из седмог 

разреда (закон о одр.енергије),  

Осцилаторно кретање   

 Појмови који описују осциловање 

тела 

 Осцилаторно кретање тела 

 Мерење периода осциловања клатна 

 Таласно кретање(мех.таласи) 

Параметри таласног кретања 

 Таласно кретање(мех.таласи) 

Параметри таласног кретања 

 Звук.Карактеристике звука и звучна 

резонанција 

 Звук.Карактеристике звука и звучна 

резонанција 

8 4 4 

2.  Светлосне појаве 

X, XI 
 Светлосне појаве.Правлинијско 

простирање светлости. 

 Закон одбијања светлости. 

    Равна огледала 

 Провера закона одбијања светлости 

коришћењем равног огледала 

 Равна огледала 

 Сверна огледала и конструкција 

ликова предмета 

 Сверна огледала и конструкција 

ликова предмета 

 Брзина светлости у различитим 

срединама.Индекс и закон 

преламања светлости.Тотална 

рефлексија 

 Брзина светлости у различитим 

срединама.Индекс и закон 

преламања светлости.Тотална 

рефлексија 

 Преламање светлости кроз призму и 

15 7 

 

8 
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сочива . 

 Преламање светлости кроз призму и 

сочива . 

 Одређивање положаја лика код 

сочива. 

 Одређивање жижне даљине 

сабирног сочива  

 Оптички инструменти 

 Оптички инструменти 

 Светлосне појаве 

3.  Електрично поље 

XII, I 
 Наелектрисање тела,ел. кол. 

наелектрисања.Закон одржања 

количине наелектрисања. 

  Наелектрисање тела,ел. кол. 

наелектрисања.Закон одржања 

    количине наелектрисања.   

 Узајамно деловање наелектрисаних 

тела.Кулонов закон. 

 Узајамно деловање наелектрисаних 

тела.Кулонов закон . 

 Електрично поље,хомогено, 

нехомогено.Рад силе ел.поља 

 Електрично поље,хомогено, 

нехомогено.Рад силе ел.поља 

 Напон.Веза напона и јачине хом. ел. 

поља. 

 Напон.Веза напона и јачине хом. ел. 

поља. 

 Електричне појаве у атмосфери 

 Електрично поље  

10 5 5 

4.  Електрична струја 

II, III, IV 
 Електрична струја, 

(једносмерна,наизменична) 

  Електрична струја, 

(једносмерна,наизменична) 

 Услови за настајање ел струје. 

    извори струје ( ЕМS). 

 Услови за настајање ел струје. 

    извори струје ( ЕМS). 

 Мерење ел.струје и напона. 

 Мерење ел.струје и напона. 

 Електрична отпорност проводника 

.Проводници и  

изолатори. Омов закон за део и цело  

струјно коло. 

 Отпор .Омов закон 

19 8 11 
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 Зависност ел.струје од напона на 

проводнику ( таблични и графички 

приказ зависности) 

 Рад и снага ел.струје. 

 Рад и снага ел.струје. 

 Џул Ленцов закон 

 Џул Ленцов закон 

 Везивање отпорника . 

 Одређивање ел.отпорности  

    отпорника  у колу помоћу  

    амперметра и волтметра 

 Мерење ел.струје и напона у колу са 

серијски и паралелно повезаним 

отпорницима . 

 Везивање отпорника . 

 Електрична струја у течностима и 

гасовима. 

 Електрична струја  

5.  Магнетно поље 

V 
 Магнетно поље сталних магнета 

    Магнетно поље Земље 

 Магнетно поље сталних магнета 

    Магнетно поље Земље 

 Магнетно поље ел.струје 

 Дејство магнетног поља на струјни 

проводник 

 Магнетно поље  

 Допринос Николе Тесле и Михајла 

Пупина развоју науке. 

6 4 2 

6.  Елементи атомске и 

нуклеарне физике 

VI 

 Структура атома .Нуклеарне силе. 

 Структура атома .Нуклеарне силе. 

 Природна радиоактивност. 

    Радиоактивно зрачење 

 Заштита од радиоактивног зрачења 

 Радиоактивно зрачење . 

 Вештачка радиоактивност. 

    Фисија 

 Фузија.Примена нуклеарне енергије 

и радиоактивног зрачења. 

 Вештачка радиоактивност 

8 5 3 

7.  Физика и савремени 

свет 

VI 

 Утицај физике на развој других 

природних наука ,медицине и 

технологије. 

 Утицај физике на развој других 

природних наука ,медицине и 

технологије. 

2 2 0 
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УКУПНО 68 35 33 

 

Активности наставника 

 саоштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања 

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 понављање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 вежбање 

 израда и презентовање самосталних, лабораторијских и практичних радова 

 посматрање 

 изражавање својих мисли и закључака 

 учешће у дискусији  

 анализирање и синтетизовање чињеница, података и информације 

 примена усвојеног знања 

 

Методе и технике рада 

Методе које ће се користити су: 

 монолошка 

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 посматрања 

 илстративна 

 демонстрације 

 писаних радова 

 практичних активности 

 истраживачка 

Технике које ће се користити су: 

 технике учења (раздвајање битног од небитног) 

 технике памћења 

- асоцијаивна 

- бројевна техника 

- брејн сторминг  

- контрастирање 
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- когнитивно 

Оцењивање 

 приликом оцењивања код ученика вреднујемо његово: усвајање знања, понављање, 

опажање, откривање и увиђање законитости и процеса,  вежбање, израда и 

презентовање самосталних, лабораторијских и практичних радова, посматрање,  

учешће у дискусији,  анализирање и синтетизовање чињеница, података и  

информације и  примена усвојеног знања. 

 Ученик се оцењује:  усменим или писменим испитивањем, извођењем практичних 

вежбања, спровођењем лабораторијских и практичних радова 

 Ученика оцењује: - наставник (уз самопроцену ученика) 

 Систем оцењивања који се примењује је: бројчано 

 Документација која ће пратити процес оцењивања је: дневник и свеска наставника 

 Критеријуми оцењивања: 

- одличан (5) добија ученик који је у потпуности показао способност примене 

знања, умења, вештина и самосталности у раду, усвојио предвиђени ниво знања 

и степен разумевања програмских садржаја, уз веома висок степен ангажовања 

ученика; 

- врло добар (4) добија ученик који има висок ниво и обим знања и степен 

разумевања програмских садржаја и показао је способност примене знања, 

умења и вештина уз мању помоћ наставника и висок степен ангажовања ученика;  

- добар (3) добија ученик који има просечан ниво и обим знања и степен 

разумевања програмских садржаја и показао је способност примене знања, 

умења и вештина, уз помоћ наставника и ангажовања ученика;  

- довољан (2) добија ученик који има задовољавајући ниво и обим знања и степен 

разумевања програмских садржаја;  

- недовољан (1) добија ученик који није достигао задовољавајући ниво и обим 

знања и разумевања програмских садржаја.  

Оцењивање ученика је сталан процес праћења и подржавања развоја и напредовања 

ученика у току школске године.  

 

 

Начин остваривања програма 

 

При изради овог програма узете су у обзир примедбе и сугестије наставника физике 

При изради овог програма узете су у обзир примедбе и сугестије наставника физике 

основних школа изречене на стручним скуповима и семинарима у оквиру разговора о 

програмима и настави физике у основним и средњим школама. Опредељења и ставови 

Стручне комисије за измену и допуну програма физике у основној школи могу се сажети у 

следећем:  

 

 смањити укупну оптерећеност ученика  

 растеретити важећи програм свих садржаја који нису примерени психофизичким 

могућностима ученика  

 „вратити” експеримент у наставу физике  

 методски унапредити излагање програмских садржаја  
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 извршити бољу корелацију редоследа излагања садржаја физике са математиком и 

предметима осталих природних наука.  

На основу примедаба наставника физике на важећи програм и вишегодишњег 

сопственог искуства чланова Стручне комисије, стеченог кроз извођење наставе физике у 

основној и средњој школи и на факултету, Стручна комисија је припремила измењени и 

допуњени програм физике. Он је по садржају, обиму и методском презентовању знатно 

прилагођенији ученицима основне школе него што је то био претходни програм. 

 

Начин презентовања програма 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне 

методске захтеве наставе физике: 

 Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и 

формулисању закона.  

 Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано 

је више демонстрационих огледа). 

 Индуктивни приступ (од појединачног ка општем) при увођењу основних физичких 

појмова и закона. 

 Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Стога, приликом остваривању овог програма било би пожељно да се свака тематска 

целина обрађује оним редоследом који је назначен у програму. Тиме се омогућује да 

ученик лакше усваја нове појмове и спонтано развија способност за логичко мишљење. 

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног 

излагања појединачних наставних садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног 

градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово обнављање 

омогући да их ученици у потпуности разумеју и трајно усвоје. Веома је важно да се кроз 

рад у разреду испоштује овај захтев програма, јер се тиме наглашава чињеница да су у 

физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа физику као 

кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове појаве наслања на 

резултате проучавања неких претходних. 

Уз наслов сваке тематске целине наведен је (у загради) збир три броја. На пример, 

Мерење (4+4+7). Прва цифра означава број часова предвиђених за непосредну обраду 

садржаја тематске целине и извођење демонстрационих огледа, друга цифра одређује број 

часова за утврђивање тог градива и оцењивање ученика, док трећа цифра означава број 

часова за извођење лабораторијских вежби. 

Свака тематска целина разбијена је на више тема које би требало обрађивати оним 

редоследом који је дат у програму. 

Иза текста сваке теме, у загради, наведен је збир две цифре: прва означава 

оптимални број часова за обраду теме и извођење демонстрационих огледа, а друга даје 

оптимални број часова за утврђивање садржаја теме. При томе, на пример, збир (1+1) не 

треба схватити буквално, тј. да се један час користи само за излагање новог садржаја, а 

следећи час само за обнављање и пропитивање. Напротив, при обради садржаја скоро сваке 

теме, на сваком часу део времена посвећује се обнављању градива, а део времена се 

користи за излагање нових садржаја. Иза назива сваке лабораторијске вежбе налази се, у 

загради, цифра која означава број часова предвиђених за њено остваривање. 

Редослед излагања градива физике усаглашен је с редоследом градива из 

математике. Како програм математике за основну школу не обухвата садржаје из векторске 
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алгебре, у оквиру програма физике није предвиђено да се физичке величине које имају 

векторску природу (брзина, сила итд.) експлицитно третирају као вектори, већ као величине 

које су једнозначно одређене са три податка: бројном вредношћу, правцем и смером.  

 

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење 

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике: 

 излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе  

 решавање квалитативних и квантитативних задатака  

 лабораторијске вежбе  

 коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја теме 

(домаћи задаци, читање популарне литературе из историје физике и сл.)  

 систематско праћење рада сваког појединачног ученика. 

Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава 

њихову обједињеност у јединственом циљу: откривање и формулисање закона и њихова 

примена. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три различите физике: једна се 

слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у 

лабораторији. Ако још наставник оцењује ученике само на основу писмених вежби, ученик 

ће с правом закључити: У школи је важна само она физика која се ради кроз рачунске 

задатке. Нажалост, често се дешава да ученици основне и средње школе о физици као 

наставној дисциплини стекну управо такав утисак. 

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да 

ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да сваки од 

наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и 

методска упутства прилагођена овим специфичностима. 

 

Методска упутства за предавања  

Како уз сваку тематску целину иду демонстрациони огледи, ученици ће спонтано 

пратити ток посматране појаве, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на 

основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, 

користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише 

закон појаве. Када се прође кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис 

појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се, ако је могуће, на 

презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином излагања садржаја теме 

наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено 

градиво и у други план потисне формализовање усвојеног знања. Ако се инсистира само на 

математичкој форми закона, долази се некада до бесмислених закључака. 

На пример, други Њутнов закон механике F = ma ученик може да напише и у облику m = 

F/a. С математичке тачке гледишта то је потпуно коректно. Међутим, ако се ова формула 

искаже речима: Маса тела директно је сразмерна сили која делује на тело, а обрнуто 

сразмерна убрзању тела, тврђење је с аспекта математике тачно, али је с аспекта физике 

потпуно погрешно. 

Велики физичари, Ајнштајн на пример, наглашавали су да су у макросвету који нас 

окружује свака новооткривена истина или закон прво формулисани речима, па тек затим 

приказани у математичкој форми. Човек, наиме, своје мисли исказује речима а не 

формулама. Мајкл Фарадеј, један од највећих експерименталних физичара, у свом 

лабораторијском дневнику није записао ни једну једину формулу, али је зато сва своја 
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открића формулисао прецизним језиком физике. Ти закони (закон електромагнетне 

индукције, закони електролизе) и данас се исказују у таквој форми иако их је Фарадеј 

открио још пре 170 година. 

 

Методска упутства за решавање рачунских задатака 

При решавању квантитативних (рачунских) задатака из физике, у задатку прво треба 

на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на математичко 

формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: физичка 

анализа задатка, математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи уочавају 

се физичке појаве на које се односи задатак, а затим се набрајају и речима исказују закони 

по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу математичке форме закона, 

израчунава вредност тражене величине. У трећој етапи тражи се физичко тумачење 

добијеног резултата. Ако се, на пример, применом Џуловог закона издвоје различите 

количине топлоте на паралелно везаним отпорницима, треба протумачити зашто се на 

отпорнику мањег отпора ослобађа већа количина топлоте. Тек ако се од ученика добије 

коректан одговор, наставник може да буде сигуран да је са својим ученицима задатак 

решавао на прави начин. 

 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи 

начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, тако да свака група има свој термин за 

лабораторијску вежбу. Опрема за сваку лабораторијску вежбу умножена је у више 

комплета, тако да на једној вежби (радном месту) могу да раде два-три ученика. Вежбе се 

раде фронтално. 

Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања 

резултата мерења. 

У уводном делу часа наставник: 

 обнавља делове градива који су обрађени на часовима предавања а односе се на дату 

вежбу (дефиниција величине која се одређује и метод који се користи да би се 

величина одредила), 

 обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује на 

њене могуће изворе, 

 упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују 

лабораторијским инвентаром. 

 указује ученицима на мере предострожности којих се морају придржавати ради 

сопствене сигурности при руковању апаратима, електричним изворима, разним 

уређајима и сл. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их 

надгледа и, кад затреба, објашњава им и помаже. 

При уношењу резултата мерења у ђачку свеску, процену грешке треба вршити само 

за директно мерене величине (дужину, време, електричну струју, електрични напон и сл.), а 

не и за величине које се посредно одређују (електрични отпор одређен применом Омовог 

закона). Процену грешке посредно одређене величине наставник може да изводи у оквиру 

додатне наставе. 

Ако наставник добро организује рад у лабораторији, ученици ће се овом облику 

наставе највише радовати. 
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Методска упутства за друге облике рада 

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци. Наставник планира домаће 

задатке у својој редовној припреми за час. При одабиру задатака, наставник тежину задатка 

прилагођава могућностима просечног ученика и даје само оне задатке које ученици могу да 

реше без туђе помоћи. Домаћи задаци односе се на градиво које је обрађено непосредно на 

часу (1–2 задатка) и на повезивање овог градива са претходним (1 задатак). 

О решењима домаћих задатака дискутује се на следећем часу, како би ученици добили 

повратну информацију о успешности свог самосталног рада. 

 

Праћење рада ученика 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну 

контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: 

демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака и 

лабораторијских вежби. Оцењивање ученика само на основу резултата које је он постигао 

на писменим вежбама непримерено је ученичком узрасту и физици као научној 

дисциплини. Недопустиво је да наставник од ученика, који се први пут среће с физиком, 

тражи само формално знање уместо да га подстиче на размишљање и логичко 

закључивање. Ученик се кроз усмене одговоре навикава да користи прецизну 

терминологију, развија способност да своје мисли јасно и течно формулише и не 

доживљава физику као научну дисциплину у којој су једино формуле важне. 

Будући да је програм, како по садржају тако и по обиму, прилагођен психофизичким 

могућностима ученика основне школе, сталним обнављањем најважнијих делова из 

целокупног градива постиже се да стечено знање буде трајније и да ученик боље уочава 

повезаност разних области физике. Истовремено се обезбеђује да ученик по завршетку 

основне школе задржи у памћењу све основне појмове и законе физике, као и основну 

логику и методологију која се користи у физици при проучавању физичких појава у 

природи. 

Пошто још нису дефинисани стандарди знања и умења ученика за поједине разреде и 

циклусе, навешћемо основне захтеве знања и умења ученика на крају шестог разреда. Нека 

од тих знања и умења су наведена у циљевима и задацима предмета, а нека у оперативним 

задацима. 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 
 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно-

васпитних садржаја стекну основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју и 

законитостима које у њему владају.  

Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете и навике, 

запажања, способности критичког мишљења, објективност и логичко расуђивање, љубав 
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према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу, да развијају хигијенске 

навике и здравствену културу. 

Задаци наставе биологије су да ученици:  

 схвате улогу и значај биологије за развој и напредак човечанства;  

 развију свест о властитом положају у природи;  

 стекну основна знања о грађи и функционисању организама;  

 развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи;  

 стекну знање о разноврсности и распрострањености организма;  

 схвате узајамне односе живих бића и животне средине, као и динамику кружења 

материје и протицања енергије;  

 развију осећање одговорности према стању животне средине; 

 схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и 

унапређивању;  

 разумеју поступност у развоју живог света, постанак Земље и живота на њој;  

 упознају грађу и функционисање властитог организма, усвоје одређене хигијенске 

навике, стекну одговорност за властито здравље и здравље других људи;  

 схвате да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева 

поштовање норми понашања које обезбеђују хумане односе међу људима;  

 разумеју радне навике и способност за самостално посматрање и истраживање;  

 да приликом избора будућег занимања имају јасне појмове и представе о 

занимањима везаним за биологију, што ће омогућити квалитетно усмеравање. 

 

Пети разред 

 

Оперативни задаци  

Ученици треба да:  

 науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и 

еволутивни положај човека данас 

 стекну знања о  грађи ћелија и ткива и повезаности органа и органских система у 

организам као целину 

 упознају основну грађу и улогу коже 

 упознају облик и грађу костију и мишића 

 упознају грађу и функцију нервног система  и чула 

 упознају грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са 

нервним системом 

 упознају грађу и функцију система органа за варење 

 упознају грађу и функцију система органа за дисање 

 упознају грађу и функцију система органа за циркулацију 

 упознају грађу и функцију система органа за излучивање и њихов значај за промет 

материја 

 упознају грађу и функцију система органа за размножавање, фазе у полном 

сазревању човека и биолошку регулацију процеса везаних за пол 

 упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека 

 науче основна правила пружања прве помоћи 

 развијају неопходне хигијенске навике 
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 схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља 

 схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и 

последице њеног нарушавања. 

 

Садржај програма  

Р.бр. 

наст. 

теме 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

и време реализације 
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Број ч. 

по 

теми 

Број часова за 

Месец 
Обраду 

Остале 

типове  

1. 

Увод у биологију - увод, упознавање са градивом 

- шта је биологија? 

- зашто учимо биологију? 

- научне методе у биологији 

(упознавање природе) 

- лабораторијски прибор 

- оптички инструменти, лупа 

- микроскоп 

- практична вежба - микроскопирање 

8 6 2 IX 

2. 

Ћелија: жива бића су 

грађена од ћелија 

- ћелија – особине (величина, облик, 

функција) 

- делови ћелије 

- разлика између биљне и животињске 

ћелије 

- ниво организације живих бића: ћелија 

– организам 

- писмени тест: увод у биологију, 

ћелија 

8 7 1 X 

3. 

Биљке: грађа  и 

животни процеси 

- еволутивни развој биљака 

- једноћелијски организми, вируси и 

бактерије 

- алге 

- писмени тест: вируси и бактерије 

- гљиве 

- гљиве и лишајеви 

- писмени тест: алге, гљиве, лишајеви 

(талофите) 

- биљни органи: вегетативни и 

репродуктивни 

- корен: врсте, функција, грађа 

- стабло: улога, врсте 

- транспирација 

- лист: грађа и функција, изглед облици 

- микроскопирање наличија листа 

- животни процеси у листу: дисање и 

фотосинтеза 

- вегетативно размножавање биљака 

- покрети биљака 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 27 XI 

 

 

 

XI 

I 

 

 

 

 

 

I 

 

II 
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- писмени тест: вегетативни биљни 

органи 

- ниже кормофите, маховине 

- папрати 

- значај за човека 

- писмени тест: маховине и папрати 

 - репродуктивни биљни органи: цвет 

(грађа и делови) 

- полен, поленово зрно 

- тучак, плодник, јајна ћелија, смени 

заметак 

- опрашивање и оплођење 

- семе, плод 

- практична вежба: улога котиледона на 

примеру смена пасуља 

- тест: репродуктивни биљни органи 

- више кормофите: четинари, шишарка 

- цветнице: понављање и 

систематизација пређеног градива о 

вегетативним и репродуктивним 

биљним органима 

- подела кормофита на моно и 

дикотиледоне 

- разноврсност и значај за човека 

- утврђивање пређеног градива о 

кормофитама 

II 

I 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

VI 

УКУПНО: 72 42 30  

 

Активности наставника биологије 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања 

 формира правилни поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика на часовима биологије 

 усвајање знања, понављање, опажање, откривање и увиђање законитости процеса, 

вежбање, израда и презентовање практичних радова, посматрање, изражавање својих 

мисли, осећања, закључака, учешће у дискусији, анализирање и синтетизовање 

података, чињеница и информација 
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Оцењивање ученика на часовима биологије 

 Шта се оцењује: степен усвојености ученикових знања, однос према учењу, 

испуњавање одређених норми 

 Како се оцењује: усменим и писменим испитивањем 

 Ко оцењује: наставник 

 Који систем оцењивања се примењује: бројчани 

 Критеријуми оцењивања: Чл.5. Правилника о оцењивању ученика основних школа, 

у прилогу 

 Документација која прати процес оцењивања: дневник, свеска наставника 

 

 

Методе и технике рада 

 монолошка и дијалошка, дискусија и посматрање, илустративно и демонстративно 

 Технике учења: раздвајање битног од небитног 

 Технике памћења:  

- симболизација и упрошћавање 

- асоцијативна техника 

- бројевна техника 

- когнитивно мапирање 

 

 

Шести разред 

 

Оперативни задаци  

Ученици треба да:  

 уоче потребу за класификовањем живог света због његове велике разноврсности; 

 уочавају сличности и разлике у грађи и начину живота биљака, гљива и животиња; 

 упознају основне појмове о природном систему животиња; 

 упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај праживотиња; 

 упознају животни простор, начин живота, спољашњу грађу и основе унутрашње грађе, 

разноврсност и значај сунђера, дупљара, црва, мекушаца, зглавкара и бодљокожаца; 

 схвате улогу инсеката у природи; 

 упознају болести које изазивају или преносе животиње, начин преношења и превенцију; 

 упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај риба, водоземаца, 

гмизаваца, птица и сисара; 

 схвате значај бриге о потомству птица и сисара; 

 схвате значај одговорног односа према животињама; 

 сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на Земљи и етапе земљине 

историје; 

 знају да живот на Земљи има историју са којом се могу упознати на основу фосилних 

остатака (записа); 

 разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог биолошког 

мишљења.  
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Садржај програма  

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 

часова 

1.  Увод 

IX 
 Природни систем животиња и 

њихова еволуција 
1 1 - 

2.  Бескичмењаци 

IX-I 
 Једноћелијске животиње,амеба-

обрада 

 Бичари,еуглена и 

колонијалнибичари-обрада 

 Амебе и бичари -утврђивање 

 Трепљари,особине и начин живота-

обрада 

 Разноврсност и значај праживотиња 

-обрада 

 Разноврсност и значај праживотиња 

-утврђивање 

 Настанак вишећелијских 

организама.сунђери-обрада 

 Дупљари особине и грађа-обрада 

 Сунђери и дупљари -утврђивање 

 Пљоснати црви,планарија,начин 

живота и грађа-обрада 

 Паразитски пљоснати црви метиљ и 

пантљичара-обрада 

 Пљоснати црви -утврђивање 

 Ваљкасти црви,одлике и 

разноврсност-обрада 

 Ваљкасти црви-утврђивање 

 Чланковити црви,начин животаи 

одлике-обрада 

 Чланковити црви-утврђивање 

 Једноћелијске и вишећелијске 

животиње-утврђивање 

 Зглавкари,речни рак,одликеи грађа-

обрада 

 Речни рак -утврђивање 

 Пауколики зглавкари,особине и 

грађа-обрада 

 Пауколики зглавкари-утврђивање 

 Инсекти,медоносна пчела-обрада 

 Опште одлике инсеката-утврђивање 

 Разноврсност инсеката и начин 

живота-обрада 

33 17 16 
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 Разноврсност и улогаинсеката-

утврђивање 

 Мекушци,одлике,пужеви-обрада 

 Шкољкњ и главоношциодлике и 

разноврсност-обрада 

 Особине мекушаца-утврђивање 

 Вишећелијске животињр-

утврђивање 

 Бодљокошци ,одлике и грађа-обрада 

 Разноврсност бодљокожаца-

утврђивање 

3.  Хордати 

I-IV 
 Хордати,заједничке одлике и 

подела-обрада 

 Кичмењаци без лобање-обрада 

 Хордати –утврђивање 

 Рибе,особине и подела-обрада 

 Разноврсност риба-обрада 

 Разноврсности значај риба-

утврђивање 

 Водоземци,жаба,особине играђа--

обрада 

 Особине водоземаца утврђивање 

 Разноврсност и значај водоземаца-

утврђивање 

 Гмитавци,гуштер,особинеи грађа-

обрада 

 Особине гмизаваца-утврђивање 

 Разноврсност гмизавацаи начин 

живота-обрада 

 Разноврсност гмизаваца-утврђивање 

 Птице, голуб,грађаи особине-обрада 

 Особине птица-утврђивање 

 Подела птица-обрада 

 Подела птицаи њихова улога у 

природи-утврђивање 

 Особине кичмењака-утврђивање 

 Сисари,кунић,особинеи грађа-

обрада 

 Особине сисара-утврђивање 

 Подела сисара-обрада 

 Подела и значај сисара -утврђивање 

 Улога животиња у природи-обрада 

 Заштита крзнашица-обрада 

27 13 14 

4.  Увод у органску  Настанак живота на Земљи-обрада 12 6 6 
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еволуцију 

IV-VI 
 Геолошке карактеристике и 

геолошка доба-обрада 

 Живот на замљи и геолошка доба-

утврђивање 

 Теорије органске еволуције-обрада 

 Дарвинова теорија-обрада 

 Модификације-вежба 

 Теорија и фактори еволуције-

утврђивање 

 Борба за опстанак-обрада 

 Природно и вештачко одабирање-

обрада 

 Борба за опстанак и селекција-

утврђивање 

 Увод у еволуцију-утврђивање 

 Природни систем животиња-

утврђивање 

 Провера знања за шести разрад-

утврђување 

УКУПНО 72 40 32 

 

Активности наставника: 

 Саопштава наставне садржаје 

 Организује и усмерава процес учења 

 Процењује и оцењујњ ниво и квалитет усвојености знања 

 Преноси теоријска и практична знања 

 Формира правилан став на свет 

 Упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика: 

 Усвајање знања 

 Понављање 

 Опажање 

 Откривање и увиђање законости у природи 

 Вежбање 

 Израда и презентовање самосталних,лабораторијских и практичних радова 

 Посматрање 

 Стварање 

 Изражавање својих мисли ,осећања. Закључака 

 Учешће у дискусији 

 Анализирање и синтетизовање података, чињеница,информација 

 

Оцењивање 

 Активност ученика на часу 
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 Оцењује се усменим испитивањем и кратким писменим проверама унања,израда 

пројеката,учешће у јавној расправи,израда практичних радова 

 Оцењује предметни наставник 

 Оцењивање је бројчано 

 Оцењивање:  

- одличан ( 5 ) добије ученик који је  у потпуности показаоспособност примене 

стеченог знања ,умења.вештине и самосталност у раду,усвојио предвиђени ниво 

и обим знања и степен разумевања програмских садржаја,уз веома висок степен 

опажања ученика 

- Врло добае ( 4 ) добије ученик који има висок ниво и обим знања и степен 

разумевања програмских садржаја и показао је способност примене знања 

,умења,и вештина уз мању помоћ наставникаи висок степен ангажовања ученика. 

- Добар ( 3 ) добија ученик који има просечанниво и обим знања и степен 

разумевања програмских садржаја и показао је способнодт примене знања и 

умења и вештина уз помоћ наставника и ангажовање ученика. 

- Довољан ( 2 ) добије ученик који има задовољавајући ниво знања и обим знања и 

степен разумевања програмских садржаја 

- Недовољан ( 1 ) добије ученик који није достигао задовољавајући ниво и обим 

знања и разумевања програмских садржаја. 

Оцењивање ученика је континуирани процес.процес оцењивања наставник прати 

уношењем оцена у свеску у којој води евиденцију оцењивања и дневник рада. 

 

Методе и технике рада 

На часовима се користе следеће методе 

 Монолошка 

 Дијалошка 

 Текстуална 

 Дискусија 

 Посматрање 

 Илустративна 

 Демонстрације 

 Практични радови 

 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и 

еволутивни положај човека данас 

 стекну знања о  грађи ћелија и ткива и повезаности органа и органских система у 

организам као целину 

 упознају основну грађу и улогу коже 

 упознају облик и грађу костију и мишића 

 упознају грађу и функцију нервног система  и чула 
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 упознају грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са 

нервним системом 

 упознају грађу и функцију система органа за варење 

 упознају грађу и функцију система органа за дисање 

 упознају грађу и функцију система органа за циркулацију 

 упознају грађу и функцију система органа за излучивање и њихов значај за промет 

материја 

 упознају грађу и функцију система органа за размножавање, фазе у полном сазревању 

човека и биолошку регулацију процеса везаних за пол 

 упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека 

 науче основна правила пружања прве помоћи 

 развијају неопходне хигијенске навике 

 схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља 

 схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и 

последице њеног нарушавања. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

месец обраду 
остале 

типове 

часова 

1. Састав човечијег тела - упознавање са градивом 

- систематизација градива о 

ћелији из 5. разреда 

- ћелија: грађа, функција, 

органеле, једро, хромозоми, 

гени, наслеђивање 

- израда писменог теста о ћелији 

8 6 2 IX 

 

 

 

 

X 

2. Порекло људске врсте, 

човек, природа, 

друштво 

- сличност човека са 

човеколиким мајмунима 

4 3 1  

3. Састав човечијег тела - упоредно-еволутивни преглед 

развоја покровног система 

- кожа: грађа, функција, органи 

- нега и болести коже 

- израда писменог теста – 

порекло човека и кожа 

- систем органа за кретање: 

упоредно-еволутивни преглед 

спољашњих и унутрашњих 

скелета (бескичмењаци + 

кичмењаци) 

- скелет човека: делови, грађа, 

функција,... 

- мишићни систем човека 

- упоредно-еволутивни развој 

60 43 17  

 

 

 

 

 

XI 

 

 

 

 

 

 

XII 
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мишића 

- израда писменог теста: скелет 

и мишићи 

- информативно предавање о 

сиди поводом 1. децембра 

- утврђивање пређеног градива: 

кожа, скелет, мишићи 

- нега и болести система органа 

за кретање 

- нервни систем 

- упоредно-еволутивни развој 

нервног система бескичмењака 

и кичмењака 

- нервни систем човека – подела 

- централни нервни систем 

- нервна ћелија, нерви 

- рефлексни лук, грађа мозга,... 

- вегетативни нервни систем 

- писмени тест: нервни систем 

човека 

- подела чула: у кожи, главна 

чула 

- израда писменог теста о 

чулима  

- појам и значај хормона 

- жлезде са унутрашњим 

лучењем 

- пубертет и полне жлезде 

- репродукција човека 

- израда писменог теста о 

хормонима и репродукцији 

- систем органа за варење  

- упоредно-еволутивни развој 

органа за варење 

- органи за варење код човека 

- нега и болести органа за 

варење 

- систем органа за крвоток: 

упоредно-еволутивни развој 

крвотока 

- крвни судови и срце, састав 

крви 

- нега и болести органа за 

крвоток 

- израда писменог теста: варење 

и крвоток 

 

 

 

 

I 

 

 

 

II 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

VI 
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- систем органа за дисање 

- упоредно-еволутивни развој 

органа за дисање 

- органи за дисање код човека, 

грађа и функција 

- нега и болести органа за 

дисање – обележавање 30. маја, 

Дана борбе против пушења 

- систем органа за излучивање: 

упоредно-еволутивни развој 

- органи за излучивање код 

човека 

- нега и болести органа за 

излучивање 

- израда писменог теста: дисање 

и излучивање 

УКУПНО 72 52 20  

 

Активности наставника биологије 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања 

 формира правилни поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика на часовима биологије 

 усвајање знања, понављање, опажање, откривање и увиђање законитости процеса, 

вежбање, израда и презентовање практичних радова, посматрање, изражавање својих 

мисли, осећања, закључака, учешће у дискусији, анализирање и синтетизовање 

података, чињеница и информација 

 

Оцењивање ученика на часовима биологије 

 Шта се оцењује: степен усвојености ученикових знања, однос према учењу, 

испуњавање одређених норми 

 Како се оцењује: усменим и писменим испитивањем 

 Ко оцењује: наставник 

 Који систем оцењивања се примењује: бројчани 

 Критеријуми оцењивања: Чл.5. Правилника о оцењивању ученика основних школа, 

у прилогу 

 Документација која прати процес оцењивања: дневник, свеска наставника 
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Методе и технике рада 

 монолошка и дијалошка, дискусија и посматрање, илустративно и демонстративно 

 Технике учења: раздвајање битног од небитног 

 Технике памћења:  

- симболизација и упрошћавање 

- асоцијативна техника 

- бројевна техника 

- когнитивно мапирање 

 

 

Осми разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 Упознају појамбиолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију 

живота на Земљи 

 Науче и схвате нивое организације живог света у природи 

 Упознају предметистраживања екологије и њен значај 

 Упознају компоненте животне средине 

 Упознају еколошке фактореи њихов значај за живи свет 

 Схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у ланцима исхране 

 Схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамикуодноса материје и 

енергије 

 Схвате значај еколошке равнотеже за одржање екосистема, 

 Упознају основне типове екосистема и животне услове у њима 

 Стекну знања у вези са изворима и последицама загађивања животне средине 

 Упознају глобалне последице загађивања животне средине 

 Упознају појам и концепцију одрживог развоја 

 Разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине 

 Упознају природне ресурсе,њихову ограниченост и значај рационалног коришћења 

 Изграде ставове ,развију знања и умења неопходна за заштиту животне средине и 

допринос одрживом развоју 

 Развију еколошку ,здравствену и културу живљења 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 

часова 

1. Увод 

IX 
 Биолошка и културна еволуција 

човека 

 Услови живота на земљи 

 Разноврсност живог 

света,Биодиверзитет 

 Нивои организације живог света 

4 3 1 
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2. Екологија и животна 

средина 

IX-XI 

 Предмет истраживања,историјски 

развој и значај екологије обрада 

 Животна средина појам и 

компоненте обрада 

 Животно станиште- биотоп обрада    

 Животна средина и станиште 

утврђивање 

 Услови живота на станишту – 

еколошки фактори обрада 

 Еколошки фактори утврђивање 

 Однос организма и животне средине 

обрада 

 Однос организама и животне 

средине утврђивање 

 Популација- основне одлике обрада 

 Животна заједница и њена 

организација обрада 

 Екосистем-основни процеси који де 

дешавају у екосистему обрада 

 Процеси који се дешавају у 

екосистему утврђивање 

 Односи исхране-обрада 

 Развој екосистема-обрада 

 Односи у екосистему и развој 

екосистема- утврђивање 

 Основни биоми на Земљи,Биосфера-

обрада 

16 11 5 

3. Угрожавање, заштита и 

унапређивање 

екосистема- животне 

средине 

XI-I 

 Разноврсност и структура 

екосистема- обрада 

 Екосистеми копнених вода: 

загађивањеи могућност заштите-

обрада 

 Заштита копнених вода од 

загађивања -утврђивање 

 Екосистем мора-угроженост и 

могућност заштите-обрада 

 Заштита мора од загађивања-

утврђивање 

 Травни екосистеми-

угроженост,могућност заштите-

обрада 

 Агроекосистем( агроекосистеми и 

урбани екосистеми )-обрада 

 Урбани екосистеми-утврђивање 

 Активност:-Уочавање 

18 11 7 
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различитостии сличности 

екосистема-пројекат 

 Угроженост и заштита 

биодиверзитета-обрада 

 Категорије заштите природних 

добара (национални и међународни 

ниво ) -обрада 

 Угроженост и заштита културних 

добара-утврђивање 

 Унапређивање животне средине-

значај и могућности-обрада 

 Унапређивање и заштита животне 

средине-утврђивање 

 Пројекат : Истраживање стања 

угрожености животне средине у 

непосредном окружењу 

 Активности: Примери позитивног и 

негативног утицаја антропогеног 

фактора на животну средину-обрада 

 Активности: Посета једном 

зашзићеном природном добру-вежба 

4. Глобалне последице 

загађивања животне 

средине 

I-III 

 Климатскепромене и ефекат  

стаклене баште-обрада 

 Климатске промене-утврђивање 

 Оштећење озонског омотача-обрада 

 Киселе кише и сушење шума-обрада 

 Оштећење озонског омотача икиселе 

кише- утврђивање 

 Ерозија земљишта и ширење 

пустиње- обрада 

 Ерозијаи ширење пустиња-

утврђивање 

 Нестанак биљних и животињских 

врста-обрада 

 Глобалне последице загађивања 

животне средине-обрада 

 Последице загађивања животне 

стедине-утврђивање 

10 5 5 

5. Животна средина и 

одрживи развој 

III-IV 

 Концепт одрживог развоја-обрада 

 Право на информисаност у учешћеу 

јавном доношењу одлука у вези 

заштите животне средине-обрада 

 Јавно доношење одлука везаних за 

животну средину-јавна расправа 

 Прородни ресурси-одрживо 

11 6 5 
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коришћење-обрада 

 Одрживи развој-утврђивање 

 Енергетска ефикасност-обрада 

 Обновљиви и необновљиви извори 

енергије-пројекат 

 Процена примене неких области 

енергетске ефикасности-пројекат 

 Отпад и рециклажа-обрада 

 Конкретан допринос селекцији 

отпада-пројекат 

 Информисаност и учешће младих у 

заштити животиња-јавна расправа 

6. Животна 

средина,здравље и 

култура живљења 

IV-V 

 Право на здраву животну средину-

обрада 

 Савремени начин живота-пројекат 

 Култура живљења-еколошка 

култура-обрада 

 Унапређење животне средине-

обрада 

 Обнављање екосистема-обрада 

 Систематизација градива петог 

разреда-утврђивање 

 Систематизација градива шестог 

разреда 

7 4 3 

УКУПНО 68 40 20 

 

Активности наставника: 

 Саопштава наставне садржаје 

 Организује и усмерава процес учења 

 Процењује и оцењујњ ниво и квалитет усвојености знања 

 Преноси теоријска и практична знања 

 Формира правилан став на свет 

 Упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика: 

 Усвајање знања 

 Понављање 

 Опажање 

 Откривање и увиђање законости у природи 

 Вежбање 

 Израда и презентовање самосталних,лабораторијских и практичних радова 

 Посматрање 

 Стварање 

 Изражавање својих мисли ,осећања. Закључака 
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 Учешће у дискусији 

 Анализирање и синтетизовање података, чињеница,информација 

 

Оцењивање 

 Активност ученика на часу 

 Оцењује се усменим испитивањем и кратким писменим проверама унања,израда 

пројеката,учешће у јавној расправи,израда практичних радова 

 Оцењује предметни наставник 

 Оцењивање је бројчано 

 Оцењивање:  

- одличан ( 5 ) добије ученик који је  у потпуности показаоспособност примене 

стеченог знања ,умења.вештине и самосталност у раду,усвојио предвиђени 

ниво и обим знања и степен разумевања програмских садржаја,уз веома висок 

степен опажања ученика 

- Врло добае ( 4 ) добије ученик који има висок ниво и обим знања и степен 

разумевања програмских садржаја и показао је способност примене знања 

,умења,и вештина уз мању помоћ наставникаи висок степен ангажовања 

ученика. 

- Добар ( 3 ) добија ученик који има просечанниво и обим знања и степен 

разумевања програмских садржаја и показао је способнодт примене знања и 

умења и вештина уз помоћ наставника и ангажовање ученика. 

- Довољан ( 2 ) добије ученик који има задовољавајући ниво знања и обим знања 

и степен разумевања програмских садржаја 

- Недовољан ( 1 ) добије ученик који није достигао задовољавајући ниво и обим 

знања и разумевања програмских садржаја. 

Оцењивање ученика је континуирани процес.процес оцењивања наставник прати 

уношењем оцена у свеску у којој води евиденцију оцењивања и дневник рада. 

 

Методе и технике рада 

На часовима се користе следеће методе 

 Монолошка 

 Дијалошка 

 Текстуална 

 Дискусија 

 Посматрање 

 Илустративна 

 Демонстрације 

 Практични радови 

 

 

Начин остваривања програма 

 

Пети и шести разред 

Избори и систематизација програмских садржаја биологије резултат су захтева 

времена, најновијих достигнућа у биологији и примерени су узрасту ученика. Наставне 
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области су логички распоређене, а обрађују садржаје из ботанике у петом разреду, а из 

зоологије у шестом разреду. Овако конципиран програм пружа ученицима основна знања за 

брже и лакше разумевање научних дисциплина чији се садржаји обрађују током даљег 

школовања. Садржаји програма по разредима прецизно су формулисани и подељени по 

темама. 

Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети 50 одсто 

часова за обраду новог градива и 50 одсто за друге типове часова.  

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних 

метода, као и употребу информационих технологија. Поред вербалних и текстуалних, 

користе се и илустративно-демонстративне методе и, експерименти и практичан рад. Избор 

наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа и опремљености кабинета. 

Избор облика рада препуштен је наставнику. За часове вежби треба користити групни 

облик рада, али ако то вежба захтева и постоје услови за то, може се применити рад у 

паровима или индивидуални облик рада. Вежбе треба реализовати уз максимално 

коришћење природног материјала, препарата и лабораторијског прибора. Веома су корисни 

часови у природи и посете природњачком музеју, ботаничкој башти, зоолошком врту... 

Наша школа је кроз израђени развојни пројекат формирала Еко башту тако да се примерени 

садржаји усвајају у простору и коришћењем материјала из исте. 

За извођење наставе биологије користимо слике, цртеже, моделе, филмове, мокре и 

суве препарате, микроскоп, микроскопске препарате, прибор за дисекцију. Коришћењем 

очигледног материјала настојимо да ученицима приближимо наставне јединице из 

ботанике, зоологије, екологије и антропологије. 

Наставник за припрему рада на часу треба да користи одобрени уџбеник и најновију 

стручну литературу, што омогућава перманентно образовање. Приликом препоручивања 

литературе за ученике треба имати у виду могућности и оптерећеност ученика, као и степен 

претходних знања, умења и навика. 

 

Седми разред 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону 

вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све 

програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде 

организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену 

наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручениох 

од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици 

информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани.  

Избор и систематизација програмских садржаја биологије резултат су захтева 

времена и најновијих достигнућа у биологији, а примерени су узрасту ученика и њиховом 

психо-физичком развоју.  

Наставне теме су логички распоређене, а обухватају садржаје науке о човеку, 

здравственој култури и репродуктивном здрављу.  

Овако конципиран програм пружа ученицима основна знања, а ради лакшег 

разумевања и усвајања градива, наставник не треба да инсистира на детаљном опису грађе 

и функције, већ на обољењима и повредама појединих органа,  пружању прве помоћи и 

стицању неопходних хигијенских навика, очувању личног здравља и здравља других људи, 

као и одговорном односу према репродуктивном здрављу.  
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 Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети 60% 

часова за обраду новог градива и 40% за друге типове часова.  

 Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних 

метода и употребу расположивих наставних средстава и информационих технологија на 

часовима обраде, вежби и систематизације градива. Избор наставних метода зависи од 

циља и задатака наставног часа и опремљености кабинета. Избор облика рада препуштен је 

наставнику.  

 Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране 

Министарства просвете, најновију стручну литературу и да примењује искуства стечена 

професионалним развојем на акредитованим семинарима из Каталога програма стручног 

усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања.  

 

Осми разред 

 

 

 

ХЕМИЈА  
 

Циљ и задаци 

 

Циљеви наставе хемије су : 

 развијање функционалне хемијске писмености 

 разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, 

модела и закона 

 развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских 

симбола, формула и једначина 

 развијање спсобности за извођење једноставних хемијских истраживања 

 развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 

 развијање логичког и апстрактног мишљења и критичог става у мишљењу 

 развијање спсособности за тражење и коришћење релевантних информација у 

различитим изворима (уџбеник, научно популарни чланци, интернет) 

 развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, 

одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различититх супстанци у 

свакодневном животу 

 развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу 

и позитивног става према учењу хемије 

 развијање свести о сопстврним снањима и способностима и даљој професионалној 

орјентацији 

 

Задаци наставе хемије : 

 омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и н аучни метод 

којим се у хемији долази до сазнања 

 омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој 

различитих технологија и развој друштва уопште 
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 оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком, да знају хемијску 

терминологију, и да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских 

симбола, формула и једначина 

 стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима 

супстанци и њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или 

огледа које самостално изводе, развијати при том аналитичко мишљење и критички 

став у мишљењу 

 стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне 

вештине, правилно и безбедно по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, 

посуђем и супстанцама 

 оспособљавање ученика за извођење једноставних истарживања 

 стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и 

експериментално искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема 

 стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење 

појава и промена у реалном окружењу 

 омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни 

аспект хемијских промена и његову практичну примену 

 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци 
I Хемија и њен значај: ученик треба да: 

 разуме шта је предмет изучавања хемије и како се у хемији долази до сазнања 

(научни метод); 

 схвати да је хемија једна од природних наука која објашњава промене у природи; 

 оспособи се за коришћење уџбеника и радне свеске; 

 овлада основним операцијама лабораторијске технике, мерама опрезности, заштите 

и прве помоћи како би самостално изводио једноставне експерименте; 

 организује радно место, припрема и одлаже прибор и други материјал за рад. 

II Основни хемијски појмови: ученик треба да: 

 разуме разлику између суптанце и физичког тела, супстанце и физичког поља 

(разликује примере од непримера); 

 разуме разлику између физичких и хемијских својстава супстанце; 

 разуме разлику између физичке и хемијске промене супстанце; 

 препознаје примере физичких и хемијских промена у свакодневном окружењу 

 зна шта су чисте супстанце; 

 разуме разлику између елемената и једињења; 

 препознаје примере елемената и једињења у свакодневном окружењу; 

 разуме разлику између чистих супстанци и смеша; 

 препознаје примере смеша у свакодневном окружењу; 

 уме да изабере и примени поступак за раздвајање састојака смеше на основу 

физичких својстава супстанци у смеши. 

 

III Структура супстанце-атом и структура атома: ученик треба да: 
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 зна да је атом најмања честица хемијског елемента; 

 разуме квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола; 

 зна структуру атома, да нуклеони (протони и неутрони) чине језгро, а електрони 

образују електронски омотач; 

 зна односе маса протона, неутрона и електрона; 

 зна релативна наелектрисања протона, неутрона и електрона; 

 зна да се електрони у атому разликују по енергији (енергетски нивои); 

 разуме како су својства елемента и његов положај у периодном систему условљени 

атомским бројем (број протона), односно бројем и распоредом електрона у омотачу; 

 разуме да је маса атома мала и да се из практичних разлога уместо стварне масе 

атома користи релативна атомска маса; 

 зна шта је атомска јединица масе и да је повеже са појмом релативна атомска маса; 

 уме да користи податке дате у таблици периодног система елемената. 

 

III Структура супстанце-основне честице које изграђују супстанце: атоми, 

молекули, јони:  ученик треба да: 

 разуме да су основне честице које изграђују супстанце атоми, молекули и јони; 

 зна шта је јонска и ковалентна веза; 

 разуме како од атома настају јони, како од атома настају молекули, односно разуме 

разлику између атома, јона и молекула; 

 разуме сличности и разлике између атома и јона у броју и врсти субатомских 

честица; 

 разуме значај валентних електрона и промене на последњем енергетском нивоу при 

стварању хемијске везе; 

 зна шта је валенца елемента и уме да на основу формуле одреди валенцу елемената и 

обрнуто; 

 разуме да је стварна маса молекула мала и уме да на основу хемијске формуле 

израчуна релативну молекулску масу; 

 разуме да хемијска формула једињења са јонском везом представља најмањи 

бројчани однос јона у јонској кристалној решетки; 

 зна да се у хемији користе електронске, структурне и молекулске формуле и разуме 

њихово значење; 

 разуме да својства хемијских једињења зависе од типа хемијске везе; 

 разуме разлику између атомске, јонске и молекулске кристалне решетке. 

 

IV Хомогене смеше – раствори: ученик треба да: 

 разуме појам раствора и растворљивости; 

 разуме начин изражавања квантитативног састава раствора као незасићен, засићен и 

презасићен раствор; 

 разуме изражавање квантитативног састава раствора преко процентне 

концентрације; 

 уме да израчуна процентну концентрацију раствора; 

 уме да направи раствор одређене процентне концентрације; 
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 разликује воду као једињење (чиста супстанца) од примера вода у природи које су 

смеше (изворска, морска, речна, језерска, подземна, минерална вода, атмосферска и 

отпадна вода); 

 разуме да је вода растварач за супстанце са јонском и поларном ковалентном везом и 

зна значај воде за живот; 

 зна да је вода за пиће драгоцена и да је чува од загађења. 

 

V Хемијске реакције и израчунавања: ученик треба да: 

 зна да се хемијским симболима и формулама представљају супстанце, а једначинама 

хемијске промене (реакције); 

 разуме квалитативно и квантитативно значење симбола, формула и једначина 

хемијских реакција; 

 примењује знање о Закону одржања масе при писању једначина хемијских реакција; 

 разуме Закон сталних масених односа; 

 разликује два најопштија типа хемијских промена: реакције анализе и синтезе; 

 разликује појам масе од појма количине супстанце као и њихове основне јединице; 

 разуме однос масе и количине супстанце; 

 зна на основу формуле да израчуна моларну масу супстанце; 

 зна да хемијским једначинама прикаже једноставне хемијске реакције; 

 зна да на основу хемијске једначине објасни Закон о одржању масе; 

 изводи једноставна израчунавања на основу једначине хемијске реакције-

стехиометријска израчунавања која не обухватају број честица; 

 зна да су све промене супстанци праћене променом енергије. 
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Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за  

месец 

обраду вежбе 
остале 
типове 

часова 

1. Хемија и њен 

значај 

1. предмет изучавања хемије 

2. увођење ученика у 

самостални у хемијској 

лабораторији (вежба) 

      3.   мерење - вежба 

3 1 2 0 IX 

2.  3. материја и супстанца 

4. основна физичка и 

хемијска својства супстанце 

5. физичка својства 

супстанце (вежба) 

6. основни хемијски појмови 

7. физичке и хемијске 

промене супстанци 

8. физ. и хем. промене 

(вежба) 

9. основни хемијски појмови 

10. чисте супстанце, елементи 

и једињења 

11. смеше 

12. чисте супстанце, смеше и 

раствори 

13. раздвајање састојака 

смеша 

14. смеше, прављење, 

раздвајање (вежба) 

15. основни хемијски појмови 

– утврђивање 

16. основни хемијски појмови 

– поступак провера 

14 6 3 5 IX 

 

 

 

 

 

 

X 

3. Структура 

супстанце 

 

а) атом и 

структура атома 

17. атом 

18. хемијски симболи 

19. атом, хем. симболи – 

утврђ. 

20. грађа атома 

21. атомски и мас. број 

22. изотопи 

23. модел струк. атома 

(вежба) 

24. атом, грађа – утврђ. 

25. релативна атомска маса 

26. електронски омотач 

29 

 

 

16 

14 

 

 

7 

2 

 

 

1 

13 

 

 

8 

XI 

 

 

 

 

 

 

XII 
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27. структура атома – утврђ. 

28. периодни систем 

елемената 

29. структура ПСЕ – утврђ. 

30. структура ПСЕ – утврђ. 

31. писмена провера знања 

32. систем. градива И 

полугодишта 

3.  

б) основне честице 

које изграђују 

супстанце: атоми, 

молекули, јони 

33. хемијске везе молекул, 

35/6. хемијске формуле 

37. ковалентна веза 

38. хем.формуле, ков. веза – 

утврђ. 

39. грађење молекула 

елемената и    

     једињења 

40. модели молекула и хем. 

формуле  

     (вежба) 

41. валенца елемената са  

      ковалентном везом 

42. молекули, хем. формуле – 

утврђ. 

43. јонска веза 

44. валенца елемената са 

јонском   

     везом 

45. јонска веза – утврђ. 

46. јонска и ков. веза – утврђ. 

47. атомске, молекулске и 

јонске  

     кристалне решетке 

48. релативна молекулска маса 

49. молекул хем.везе – 

контролни 

15 

 

7 

 

1 

 

7 

 

I 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

4. Хомогене смеше - 

раствори 

50. раствори, растворљивост 

51. процентна концентрација 

раствора 

52. раствор, проц. кон. (вежба) 

53. раствор, проц. кон. – утврђ. 

54. задаци: проц. конц. 

55. вода, значај воде 

56. вод. раствори у природи 

(вежба) 

57. испитивање раствор. 

супстанци са  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 
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     јонском и ков. везом 

(вежба) 

      

5. Хемијске 

једначине - 

израчунавање 

58. раствори – утврђ. 

59. хемијске реакције: анализа 

и синтеза 

60. састављање једначина 

хем.реакц. 

61. састављање једначина 

(вежба) 

62. писање хем. једначина – 

увежбавање 

63. хем. реакције, једначине – 

утврђ. 

64. закон одржања масе 

65. закон сталних односа маса 

66. хем. закони – утврђ. 

67. количина супстанце, мол, 

моларна маса 

68.  количина супстанце, мол, 

моларна маса – утврђ. 

69. стехиометрија 

70. стехиометрија – 

увежбавање 

71. систематизација 

72. систематизација 

17 7 1 9  

УКУПНО      

 

Активности наставника хемије 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања 

 формира правилни поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика на часовима хемије 

 усвајање знања, понављање, опажање, откривање и увиђање законитости процеса, 

вежбање, израда и презентовање самосталних лабораторијских и практичних радова, 

посматрање, изражавање својих мисли, осећања, закључака, учешће у дискусији, 

анализирање и синтетизовање података, чињеница и информација 
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Оцењивање ученика на часовима хемије 

 Шта се оцењује: степен усвојености ученикових знања, однос према учењу, 

испуњавање одређених норми 

 Како се оцењује: усменим и писменим испитивањем, извођењем практичних 

вежбања, спровођењем самосталних, лабораторијских и практичних радова 

 Ко оцењује: наставник 

 Који систем оцењивања се примењује: бројчано 

 Критеријуми оцењивања: Чл.5. Правилника о оцењивању ученика основних школа, 

у прилогу 

 Документација која прати процес оцењивања: дневник, свеска наставника 

 

Методе и технике рада 

 монолошка и дијалошка, дискусија и посматрање, илустративно и демонстративно, 

практичне активности (самостална израда задатака и вежби из хемије) 

 Технике учења: раздвајање битног од небитног 

 Технике памћења 

- симболизација и упрошћавање 

- асоцијативна техника 

- бројевна техника 

- когнитивно мапирање 

 

 

Осми разред 

 

Оперативни задаци 
Неметали и њихова једињења: ученик треба да: 

 зна о заступљености неметала у природи у елементарном виду и у једињењима; 

 зна основна физичка и хемијска својства важнијих представника неметала (водоник, 

кисеоник, хлор, сумпор, азот, фосфор, угљеник); 

 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. 

Метали и њихова једињења: ученик треба да: 

 зна о заступљености метала у природи у елементарном виду и у једињењима; 

 зна основна физичка и хемијска својства метала; 

 повезује својства метала са њиховим положајем у ПСЕ; 

 разликује својства хемијски изразитих метала од технички важних метала; 

 зна 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); 

 зна да се хидроксиди могу доказати помоћу индикатора; 
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 зна да у реакцији неких метала са киселинама настаје водоник. 

Класе неорганских једињења: ученик треба да: 

 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 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. 

Увод у органску хемију: ученик треба да: 

 зна да су органска једињења – једињења угљеника изузев оксида, угљене киселине и 

њених соли (карбоната и хидрогенкарбоната); 

 зна да су угљеникови атоми четворовалентни у органским једињењима; 

 разуме да се угљеникови атоми у органским једињењима могу повезивати у отворене и 

затворене низове (прстенове) 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. 

Угљоводоници: ученик треба да: 

 зна да су земни гас, деривати нафте, пластични материјали, 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/или 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 

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 (бензин, петролеум, дизел уље, уље за подмазивање и 

асфалт) и да они представљају смеше једињења сличних физичких и хемијских 

својстава. 

Органска једињења са кисеоником: ученик треба да: 

 зна функционалну групу алкохола и како се алкохоли именују; 

 разуме како хидроксилна група одређује физичка и хемијска својства алкохола; 

 зна о добијању етанола (алкохолно врење); 
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 зна основна физичка и хемијска својства етанола и глицерола; 

 зна о практичној примени алкохола; 

 зна функционалну групу карбонилних једињења и како се карбонилна једињења 

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 о практичној примени карбоксилних киселина; 

 зна генетску везу између алкохола и органских киселина (на пример, оксидација етанола 

до етанске киселине); 

 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. 

Биолошки важна органска једињења: ученик треба да: 

 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 и својствима разликују од сапуна, али да је 

принцип уклањања прљавштине исти; 

 зна о улози масти и уља у живим системима; 

 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; 

 на разлику између сахарозе и инвертног шећера; 

 зна сличности и разлике у структури скроба и целулозе; 

 зна о практичној примени угљених хидрата (на пример, да се хартија прави од целулозе 

и неких додатака); 

 зна да је памук целулоза; 

 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 да на Интернету пронађе информације о важности витамина и минерала, о 

намирницама у којима се налазе витамини и минерали и уме да постави критеријум 

претраживања. 
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Саджај програма 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за  

месец 

обраду вежбе 
остале 
типове 

часова 

1. Неметали, оксиди 

неметала и 

киселине 

1. заступљеност неметала у 

природи и њихова физичка 

својства 

2. физичка својства неметала 

3. основна својства неметала 

4. водоник: својства, примена 

5. кисеоник: својства, примена 

6. водоник, кисеоник – утврђ. 

7. сумпор и једињења 

8. азот и једињења 

9. азот, сумпор, једињ – утврђ. 

10. угљеник и једињења 

11. угљеник и једињења – утврђ. 

12. оксиди неметала, 

испитивање киселости 

13. неметали, оксиди киселина – 

утврђ. 

13 6 2 5 IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

2. Метали, оксиди 

метала, 

хидроксиди (базе) 

14. заступљеност метала у 

природи, својства 

15. својства метала – утврђ. 

16. калцијум и једињења 

17. калцијум, једињ – утврђ. 

18. гвожђе, алуминијум, бакар 

19. корозија метала, легуре 

20. физичка и хем. својства 

метала  (вежба) 

21. метали, оксиди, хидроксиди 

8 4 3 1  

 

 

 

 

 

XI 

3. Соли 22. соли, формуле и називи 

23. физичка и хем. својства 

соли 

24. примена соли 

25. добијање, растворљивост 

соли (вежба) 

26. соли – утврђ. и 

систематизација 

5 3 1 1  

4. Електролитичка 

дисоцијација 

27. ел. дисоц. хидрок, соли и 

киселина 

28. мера киселости и раствора, 

пХ  

29. дисоц. и пХ – утврђ 

3 2 0 1 XII 

5. Увод у органску 30. својства Ц-атома и орган. 2 1 0 1  
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хемију једињ. 

31. својства Ц-атома и орган. 

једињ. – утврђ. 

6. Угљоводоници 32. угљоводоници – подела 

33. засићени угљовод. – алкани  

34. засићени угљовод. - утврђ. 

35. незасићени угљовод. – 

алкени, алкини 

36. хем. својства угљоводон. 

37. засићени, незасићени 

угљовод – утврђ. 

38. ароматични угљовод - 

бензен   

39. модели молекула, 

састављање (вежба) 

40. угљовод – утврђ. 

41. нафта 

42. помери 

43. угљовод - систематизација 

12 7 1 4  

 

 

I 

 

 

 

 

 

II 

7. Органска 

једињења са 

кисеоником 

44. алкохоли 

45. алкохоли – утврђ. 

46. Карбоксилне киселине 

47. карбоксилне киселине – 

утврђ. 

48. више масне киселине 

49. естри 

50. физ. и хем. својства орг. 

једињ. са киселинама (вежба) 

51. више масне киселине, естри 

– утврђ. 

52. органска једињ. са 

кисеоником – систематизација 

9 5 1 3  

 

 

III 

 

8. Биолошки важна 

органска 

једињења 

53. масти и уља 

54. масти и уља – утврђ. 

55. угљени хидрати 

моносахариди 

56. дисахариди 

57. полисахариди 

58. угљ.хидрати – утврђ. 

59. аминокиселине 

60. протеини 

61. аминокиселине, протеини – 

утврђ. 

62. витамини 

63. биол.једињ.- испитивање 

својства (вежба) 

12 7 1 4  

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

V 
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64. биол. важна орган. једињ. – 

систематизација 

9. Хемија животне 

средине 

65. загађивачи воде, ваздуха, 

земљишта 

66. мере заштите 

67. загађивачи, мере – утврђ. 

68. систематизација градива 8.р 

4 2 0 2  

УКУПНО      

 

Активности наставника хемије 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања 

 формира правилни поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика на часовима хемије 

усвајање знања, понављање, опажање, откривање и увиђање законитости процеса, 

вежбање, израда и презентовање самосталних лабораторијских и практичних радова, 

посматрање, изражавање својих мисли, осећања, закључака, учешће у дискусији, 

анализирање и синтетизовање података, чињеница и информација 

 

Оцењивање ученика на часовима хемије 

 Шта се оцењује: степен усвојености ученикових знања, однос према учењу, 

испуњавање одређених норми 

 Како се оцењује: усменим и писменим испитивањем, извођењем практичних 

вежбања, спровођењем самосталних, лабораторијских и практичних радова 

 Ко оцењује: наставник 

 Који систем оцењивања се примењује: бројчано 

 Критеријуми оцењивања: Чл.5. Правилника о оцењивању ученика основних школа, 

у прилогу 

 Документација која прати процес оцењивања: дневник, свеска наставника 

 

Методе и технике рада 

 монолошка и дијалошка, дискусија и посматрање, илустративно и демонстративно, 

практичне активности (самостална израда задатака и вежби из хемије) 

 Технике учења: раздвајање битног од небитног 

 Технике памћења 

- симболизација и упрошћавање 

- асоцијативна техника 

- бројевна техника 

- когнитивно мапирање 
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Начин остваривања програма 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се 

осигура да сви ученици стекну базичну језичку, техничку и информатичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе 

да решавају проблеме и задатке у новим и непознатиом ситуација, да изразе и образложе 

своје мишљење и дискутују са другима, азвију мотивосаност за учење и заинтересованост 

за предметне садржаје, као и да се ученици упознају са техничко – технолошки развијеним 

окружењем, стекну основну техничку и информатичку писменост, развију техничко 

мишљење, техничку културу рада.  

 

Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и 

облике рада наставе техничког и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној 

мери реализовани, као и да ученици :   

 Стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање,  

 Стекну основна техничко – технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се 

за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу, 

 Сазнају основни концепт информационо – комуникационих технологија ( ИКТ ),  

 Сазнају улоге ИКТ у различитим струкама и сферама живота,  

 Упознају рад на рачунару,  

 Науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке 

приказе, интерфејс и интернет,  

 Развијају стваралачко и критичко мишљење,  

 Развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје 

према сопственом плану рада и афирмишу креативност и оригиналност,  

 Развијају психомоторне способности, 

 Усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим 

облицима друштвено корисног рада, 

 Савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима 

технике и управљања технолочким процесима,  

 Развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака,  

 Стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад,  

 Комуницирају на језику технике ( техничка терминологија, цртежи ),  

 Стекну знања за коришћење мерних инструмената, 

 Разумеју технолошке процесе и производе раличитих технологија, 

 Препознају ограниченост природних ресурса, 

 Прилагоде динамичке конструкције ( моделе ) енергетском извору,  
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 Одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције ( моделе ),  

 Израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара, 

 Упознају економске, техничко – технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и 

производње и њихов значај на развој друштва, 

 Примењују мере и средства за личну заштиту при раду,  

 Знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења, 

 На основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно 

одаберу своју будућу професију. 

 

 

Пети разред 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да се: 

 се упознају са техником, техничким достигнућима и значајем техничког и 

информатичког образовања;  

 се упознају са програмом техничког и информатичког образовања;  

 се упознају са организацијом рада у кабинету за техничко и информатичко 

образовање и мерама заштите;  

 упознају пут од идеје до реализације;  

 упознају прибор за техничко цртање и развију вештину његовог коришћења;  

 упознају основне елементе техничког цртања: формат, врсте линија, приказивање 

предмета (скица, цртеж), котирање и размеру;  

 науче приказивање своје идеје помоћу скице и техничког цртежа;  

 науче да нацртају једноставан технички цртеж помоћу рачунара;  

 науче да реализују своју идеју уз примену конструкторских комплета и готових 

елемената;  

 науче како се врши избор материјала за реализацију своје идеје, као и редослед 

операција и алата при обликовању материјала;  

 науче да израде једноставније статичке и динамичке моделе и макете од делова из 

конструкторског комплета и готових елемената, према одговарајућим упутствима и 

својим идејама;  

 науче самостално да израде једноставније предмете по својој идеји помоћу 

одговарајућег прибора и ручног алата, применом основних радних операција од лако 

обрадивих материјала и готових елемената;  

 знају називе и функцију основних и допунских уређаја рачунара;  

 науче да укључе рачунар и знају функцију тастатуре, упознају неке могућности 

употребе рачунара са готовим програмима;  

 науче да користе рачунар за исписивање текста и за једноставније техничке цртеже 

без програмирања;  

 упознају врсте и карактеристична својства лако обрадивих материјала: дрво, папир, 

текстил, кожа, пластичне масе;  

 упознају основне принципе механичке обраде материјала;  

 науче правилно да користе прибор и алат за механичку обраду материјала;  
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 науче да разраде технолошки поступак;  

 се упознају са значајем, врстама и основним изворима енергије;  

 упознају могућности коришћења енергије сунца, ветра и воде;  

 се навикавају на штедњу енергије;  

 стекну представу о четири основна вида саобраћаја: друмски, железнички, водени и 

ваздушни;  

 стекну знање о начинима регулисања друмског саобраћаја;  

 упознају основна правила и прописе кретања пешака и бицикла у јавном саобраћају;  

 упознају хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију у саобраћају.  

 

Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за  

обраду 
остале 

типове 
часова 

Време 

реализа 
ције 

1. 

 
Увод Природни ресурси на земљи: 

материја,енергија,време,простор 

Појам технике и технологије 

Утицај развоја технике на живот 

на земљи 

Предмет и значај ТО ,рад и 

организација радног места у 

кабинету и примена мера 

заштите на раду 

4 4  IX 

2. Графичке комуникације  Моделовање од идеје до 

реализације 

 Техничко цртање као основ 

комуникације: скица,технички 

цртеж 

 Формати пепира,врсте линија у 

техничком цртежу 

 Просторно приказивање 

предмета 

 Техничко писмо 

 Размера 

 Означавање мера на техничком 

цртежу, основни прибор за 

техничко цртање 

 Модел(макета) појам и 

графички приказ 

8 8  IX, X 

 

3. 
Информатичке 

технологије 
 Увод у информатику и 

рачунарство 

 Примена рачунара 

 Рачунарски систем 

 Основни делови (монитор, 

16 16  X, XI 
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тастатура, миш) 

 Основни делови(кућиштe, хард 

диск) 

 Основни делови(флопи диск, 

цд, двд) 

 Додатни уређаји(флеш 

меморија, штампач, скенер) 

 Софтвер 

 Повезивање и укључивање 

рачунара 

 Коришћење оперативног 

система рачунара 

 Радно окружење 

 Програм за обраду текста 

 Програм за техничко цртање 

4. Од идеје до реализације  Алгоритам конструкторског 

моделовања од идеје до 

реализације 

 Упознавање елемената 

конструкторског комплета и 

начин њиховог повезивања 

 Израда алгоритма модела према 

сопственој идеји 

 Самосталан рад са конст. 

комплетима и готовим 

елементима према сопственој 

идеји 

 Техничка документација модела 

8 8    XII, 

I 

5. Материјали и технологије  Појам и подела 

материјала(природни,вештачки) 

 Врсте и својства материјала-

дрво 

 Врсте и својства материјала-

папир 

 Врсте и својства материјала-

текстил 

 Врсте и својства материјала-

кожа,пластични материјали 

 Начин обраде 

материјала(принципи деловања 

алата за механичку обраду 

материјала) 

 Начин обраде 

материјала(испитивање 

материјала) 

12 12   I, II, 

III                             
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 Припрема за обраду,правилно 

коришћење алата за ручну 

обраду материјала,извођење 

операција и заштита на 

раду:обележавање,сечење 

 Припрема за обраду,правилно 

коришћење алата за ручну 

обраду материјала, извођење 

операција и заштита на раду: 

завршна обрада, бушење 

 Припрема за обраду, правилно 

коришћење алата за ручну 

обраду материјала, извођење 

операција и заштита на 

раду:равњање, брушење 

 Избор материјала,операција и 

алата и редоследа њихове 

примене 

 Рециклажа материјала и 

заштита животне средине 

 

6. Енергетика  Појам и значај енергије 

 Извори енергије (обновљиви, 

необновљиви, алтернативни) 

 Трансформација, 

коришћење,штедња енергије 

 Коришћење 

енергије:сунца,ветра,воде 

4 4  III 

7. Конструкторско 

моделовање-модули 
 Израда скице и техничког 

цртежа 

 Планирање иприпрема 

потребног материјала 

 Планирање редоследа и 

поступака обраде 

 Израда модела према сопственој 

конструкцији 

12  12  IV, V 

8. Саобраћај  Саобраћај 

појам:врсте,структура,функција 

 Регулисање и безбедност 

друмског саобраћаја 

 Пешак у саобраћају 

 Бицикл у саобраћају 

 Хоризонтална, вертикална и 

светлосна сигнализација 

 Обавезе и одговорност учесника 

8 8  V, VI 
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у саобраћају 

 Утицај саобраћаја на заштиту 

животне средине 

УКУПНО 72 60 12  

 

Активности наставника и ученика 

Активности наставника биће пре свега усмерене на: 

 саопштавање наставног садржаја; 

 процењивање и оцењивање нивоа и квалитета усвојености знања; 

 преношење теоријских и практичних знања; 

 развијање карактера ученика и црта личности; 

 упознавање ученика са светом технике,ширење техничке писмености,развијање 

еколошке свести. 

Активности ученика су следеће: 

 усвајање знања; 

 опажање; 

 откривање и увиђање законитости и процеса; 

 вежбање; 

 израда и презентовање самосталних и практичних радова; 

 стварање; 

 изражавање својих мисли,осећања,закључака. 

 

Оцењивање 

Оцењивањем ћемо утврдити степен усвојености ученикових знања,умења и 

навика,однос према учењу,испуњавање одређених норми и сл. То је континуирани процес и 

треба га изводити на сваком часу ТИО. Поступак оцењивања се врши на начин утврђен 

прописима како би се пратио образовно-васпитни развој ученика и одредио ниво који је он 

у вези са тим постигао. 

Процесом оцењивања се одговара на следећа питања: 

 Шта се оцењује? У настави ТИО оцењује се теоријски и практичан рад. 

 Како се оцењује? Оцењује се усменим испитивањем,извођењем практичних 

вежбања,спровођењем самосталних и практичних радова (израда модела и макета). 

 Ко оцењује? Ученике оцењује наставник,оцена је јавна и образложена.   

 Који систем оцењивања се примењује? Примењује се бројчано оцењивање. 

 Критеријуми оцењивања 

- Оцена  недовољан (1): ученик не препознаје основне појмове из градива,као што 

су техника и технологија,скица,технички цртеж,не уме самостално да изради 

технички цртеж,испише техничко писмо,не разликује моделе и макете,основне 

делове рачунара,не уме да креира једноставне текстуалне и графичке 

документе,не може самостално склопити модел од готових елемената,не зна 

основне природне и вештачке материјале и не сналази се при њиховој обради,не 

зна основне обновљиве и необновљиве изворе енергије,не зна дефиницију 

саобраћаја и не препознаје основне елементе хоризонталне,вертикалне и 

светлосне сигнализације. 
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- Оцена  довољан (2): ученик препознаје горе поменуте појмове,уме самостално да 

изради технички цртеж и испише техничко писмо,самостално креира једноставне 

текстуалне и графичке документе и склапа модел од готових елемената,сналази 

се при обради материјала,препознаје елементе саобраћајне сигнализације. 

- Оцена добар (3):  ученик може да објасни основне појмове из градива,израђује 

скицу и технички цртеж и техничко писмо солидног квалитета,израђује и 

сложеније графичке и текстуалне документе,комбинује готове елементе и 

израђује мноштво модела(макета),са солидним квалитетом обрађује 

материјал,уме да решава основне ситуације на раскрсницама. 

- Оцена врлодобар (4): ученик повезује појмове из градива ТИО,и ове појмове са 

сродним појмовима из других предмета,скица,технички цртеж и техничко писмо 

су прецизни и уредни,уме да користи већину могућности текстуалног и 

графичког програма,израђује елементе од којих формира мноштво различитих 

модела,сигурно и умешно обрађује материјал,може и да моделује средства 

саобраћајне сигнализације. 

- Оцена одличан (5): ученик шири знања из теорије користећи додатну 

литературу,скица,технички цртеж и техничко писмо су редовно и на време 

урађени,интересује се и за друге текстуалне и графичке програме,може да 

направи личну изложбу модела и макета и истиче се у квалитету и квантитету 

њихове израде,спретан је и у примени правила и прописа друмског саобраћаја у 

вожњи бицикла. 

 

Методе и технике рада 

Од метода рада у V разреду ћемо користити: 

 дијалошку-за овај узраст погодна да би се подстакли мисаони процеси код ученика, 

и као таква је боља од монолошке методе; 

 хеуристичку-да ученици путем хеуристичког разговора открију решење проблема; 

 дискусију-може се користити нпр. након приказивања образовно-научних филмова 

везаних за технику; 

 посматрања-може се посматрати нека природна појава или процес,или вештачки их 

изазвати,како би се вршила испитивања значајна за развој технике; 

 илустративну-ученицима показати уз низ примера и коришћење савремених аудио-

визуелних средстава како функционишу одређени механизми и машине; 

 демонстрације-најбоља метода код извођење практичних вежби,где наставник 

показује ученицима како се изводе поједине операције обраде материјала; 

 практичне активности-мноштво самосталних (паноа,интернет-

презентација),графичких и практичних радова ученика(модела и макета). 

Од техника рада у V разреду ћемо користити: 

 технике учења-ученици усвајају градиво пажљивим праћењем часа,али и код куће 

утврђивањем градива; 

 технике памћења: 

- пројекцију-техника која нам помаже у настави ТИО да ученици повезују појмове 

које су усвојили на овим часовима,као и са појмовима из других предмета; 

- брејн сторминг-тражићемо да се сви ученици укључе у процес решавања 

проблема,тј. учествују у својеврсној „можданој олуји“ 
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- когнитивно мапирање-шематски,просторно и сликовно приказати материју која 

се учи. 

 

Шести разред 

 

Оперативни задаци  

Ученици треба да:  

 упознају врсте грађевинских објеката и њихове намене; 

 упознају технике грађења; 

 упознају карактеристике грађевинског техничког цртања и основне грађевинске 

симболе; 

 науче да читају и користе једноставније грађевинске цртеже – документацију за 

изградњу, адаптацију и уређење стана, одговарајуће проспекте; 

 науче да користе готове једноставне софтверске алате за цртање; 

 науче како се користи CD–ром, флеш меморија и штампач; 

 упознају основне врсте, карактеристике и примену грађевинских материјала; 

 стичу навике за рационално коришћење материјала и енергије; 

 стичу и развијају културу становања у савременим условима; 

 упознају функционисање кућне инсталације (водоводне, топлотне и канализационе); 

 стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћајним 

објектима; 

 стекну знања о примени и битним карактеристикама грађевинских машина; 

 упознају основне процесе у пољопривредној производњи; 

 науче да примењују једноставније техничке цртеже у пројектовању модела или 

макета према сопственом избору: грађевинских или саобраћајних објеката; 

грађевинских или пољопривредних машина и уређаја; детаља из уређивања стана и 

др.  

 

Садржај програма 

 
 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С

Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

 

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

Време 

реализације обраду 

остале  

типове  

часова 

1 Увод у архитектуру и 

грађевинарство 
 Историја архитектуре 

 Врсте грађевинских објеката 

 Конструктивни елементи 

грађ.обј. 

 Системи градње у 

грађевинарству 

4 4 - Септ. 

 

2 Техничко цртање у 

грађевинарству 
 Поступци и фазе у 

реализацији грађевинских 

објеката 

 Технички цртеж као основ за 

израду пројеката- размера, 

котирање, симболи и ознаке у 

8 8 - Септ. 

Октобар 
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грађевинарству 

 Графичко представљање 

предмета – објеката прибором 

3 Информатичке 

технологије 
 Програм за једноставно 

цртање 

 Рад са ЦД-ом и флеш 

меморијом 

 Снимање цртежа 

 Рад са штампачем 

 Коришћење интернета 

16 10 6 Октобар 

Новем. 

Децем. 

4 Грађевински материјали  Подела и врсте грађевинских 

материјала 

 Природни грађ.материјали- 

својства и примена 

 Вештачки грађ. Материјали- 

својства и примена 

4 4 - Децем. 

5 Енергетика  Енергетика у грађевинарству 

 Мере за рационално 

коришћење топлотне енергије 

у грађ.: топлотна изолација 

зграде, коришћење сунчеве 

енергије 

4 4 - Децем. 

6 Техничка средства у 

грађевинарству 
 Алати и машине у 

грађевинарству 

 Мере заштите при извођењу 

објеката 

4 4 - Јануар 

7 Саобраћајни системи  Грађев.објекти у саобраћају: 

ауто-путеви, железничке 

станице, луке, аеродроми 

 

 

2 2 - Фебруар 

8 Култура становања  Етика становања(понашање 

станара у стану, стамбеној 

згради, на улици, и надругим 

јавним местима 

 Израда плана стана 

 Предлог за његово уређење 

 Уређење екстеријера и 

енетеријера  

 

4 2 2 Фебруар 

9 Конструкторско 

моделовање - модули 
 Самосталан рад на сопственом 

пројекту: израда 

техн.документације  избор 

материјала, обрада материјала, 

састављање делова, облагање 

22 - 22 Март 

Април 

Мај 
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површина, површинска 

заштита 

 Израда модела разних машина 

и уређаја у грађ. Из 

конструкторског комплета,  

 Израда макете стана на основу 

плана и предлог за његово 

уређење 

 Моделовање уређаја и машина 

у пољопривредној 

производњи 

 Поправке на кућним 

инсталацијама и санитарним 

уређајима 

 Могућност рада на рачунару 

 

10 Техничка средства у 

пољопривреди 
 Организација рада ипримена 

савремених средстава у 

пољопривредној производњи 

 Техничка средства у 

пољопривреди 

 Машине и уређаји у 

пољопр.произ.  

 Моделовање машина и уређаја 

у пољопривредној 

производњи 

 

4 2 2 Јун 

УКУПНО 72 40 32  

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања 

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 понављање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 вежбање 
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 израда и презентовање самосталних и практичних радова 

 изражавање својих мисли, закључака 

 учешће у дискусији 

 анализирање и синтетизовање података, чињеница, информација, ... 

 

Методе и технике рада 

 Методе које ће се користити су монолошка, дијалошка, дискусија, илустративна, 

демонстрације, практичних активности 

 Технике које ће се користити су технике учења (раздвајање битног од небитног), 

технике памћења (брејн сторминг, когнитивно мапирање)   

 

Оцењивање 

Оцењивање је континуиран процес. 

 Оцењује се степен усвојености знања, умења, однос према учењу, ... 

 оцењује се усменим и писаним испитивање ( активност ученика на часу, практични 

радови, технички цртежи, вежбе из радних свески, свеске). 

 Оцењивање врши наставник 

 Систем оцењивања је бројчани 

 Документација која прати процес оцењивања је дневник и лична свеска наставника 

 

Критеријуми оцењивања 

 

УВОД У АРХИТЕКТУРУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

ОЦЕНА ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба тачно да зна шта је то архитектура, 

грађевинарство, и да наброји врсте грађевинских објеката. 

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба тачно да зна шта је то архитектура, 

грађевинарство, и да тачно дефинише врсте  грађевинских 

објеката / високоградња, нискоградња, хидроградња /. 

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба тачно да зна шта је то архитектура, 

грађевинарство, и да тачно дефинише врсте  грађевинских 

објеката / високоградња, нискоградња, хидроградња /. Такође 

треба да дефинише технике грађења и да наведе конкретне 

примере класичне и савремене градње код нас / у нашој земљи /. 

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба тачно да зна шта је то архитектура, 

грађевинарство, и да тачно дефинише врсте  грађевинских 

објеката / високоградња, нискоградња, хидроградња /. Такође 

треба да дефинише технике грађења и да наведе конкретне 

примере класичне и савремене градње код нас / у нашој земљи /. 

и у свету. Ученик треба бити активан на часу /разговара о датој 

теми; даје конкретне примере на основу свог виђења и искуства/.  

 

 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

ОЦЕНА ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 
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ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба тачно да зна шта је то техничко цртање у 

архитектури и грађевинарству, и да познаје основне симболе и 

ознаке у архитектури и грађевинарству. 

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба тачно да зна шта је то техничко цртање у 

архитектури и грађевинарству, и да познаје основне симболе и 

ознаке у архитектури и грађевинарству. Такође је потребно да 

зна шта је технички цртеж и техничка документација у 

грађевинарству. 

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба тачно да зна шта је то техничко цртање у 

архитектури и грађевинарству, и да познаје основне симболе и 

ознаке у архитектури и грађевинарству. Такође је потребно да 

зна шта је технички цртеж и техничка документација у 

грађевинарству.и на који начин да га користи и чита.   

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба тачно да зна шта је то техничко цртање у 

архитектури и грађевинарству, и да познаје основне симболе и 

ознаке у архитектури и грађевинарству. Такође је потребно да 

зна шта је технички цртеж и техничка документација у 

грађевинарству.и на који начин да га користи и чита.  

Самостална израда једноставних техничких цртежа. 

 

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

ОЦЕНА ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба тачно да зна шта је то рачунар, шта су оперативни 

програми /навести примере/, и шта је windows. 

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба тачно да зна шта је то рачунар, шта су оперативни 

програми /навести примере/, и шта је windows, windows-explorer, 

као и да зна радити са дискетом и ЦД-ом.  

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба тачно да зна шта је то рачунар, шта су оперативни 

програми /навести примере/, и шта је windows, windows-explorer, 

као и да зна радити са дискетом и ЦД-ом Такође треба знати 

радити у једноставим програмима за цртање /Paint, Google 

SketchUp, Visio, Envissioner /. 

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба тачно да зна шта је то рачунар, шта су оперативни 

програми /навести примере/, и шта је windows, windows-explorer, 

као и да зна радити са дискетом и ЦД-ом Такође треба знати 

радити у једноставим програмима за цртање /Paint, Google 

SketchUp, Visio, Envissioner /, снимити и одштампати рад. 

 

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 

ОЦЕНА ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба тачно да зна основне врсте грађевинског 

материјала као и његову примену.  

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба тачно да зна основне врсте грађевинског 

материјала као и његову примену.Треба набројати врсте 

природног и вештачког грађевинског материјала. 

ВРЛО ДОБАР Ученик треба тачно да зна основне врсте грађевинског 
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 / 4 / материјала као и његову примену. Треба набројати и дефинисати  

врсте природног и вештачког грађевинског материјала.  

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба тачно да зна основне врсте грађевинског 

материјала као и његову примену. Треба дефинисати врсте 

природног и вештачког грађевинског материјала, затим дати 

својства и карактеристике грађевинских материјала. 

 

ЕНЕРГЕТИКА 

ОЦЕНА ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба тачно да зна шта су то топлотни губици, које врсте 

топлотних губитака имамо у објектима где живимо.  

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба тачно да зна шта су то топлотни губици, које врсте 

топлотних губитака имамо у објектима где живимо. Навести 

начине који доводе до смањења топлотних губитака. 

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба тачно да зна шта су то топлотни губици, које врсте 

топлотних губитака имамо у објектима где живимо. Навести 

начине који доводе до смањења топлотних губитака. 

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба тачно да зна шта су то топлотни губици, које врсте 

топлотних губитака имамо у објектима где живимо. Навести 

начине који доводе до смањења топлотних губитака, као и 

детаљно навести начине кориштења сунчеве енергије. 

 

ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

ОЦЕНА ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба да наведе поделу грађевинских машина као и 

основне делове сваке грађевинске машине.   

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба да наведе поделу грађевинских машина као и 

основне делове сваке грађевинске машине.  Такође треба да 

дефинише машине за земљане радове и да их наброји. 

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба да наведе поделу грађевинских машина као и 

основне делове сваке грађевинске машине.  Такође треба да 

дефинише машине за земљане радове и да их наброји, машине и 

уређаје за дизање и преношење терета. 

ОДЛИ^АН 

 / 5 / 

Ученик треба да наведе поделу грађевинских машина као и 

основне делове сваке грађевинске машине.  Такође треба да 

дефинише машине за земљане радове и да их наброји, машине и 

уређаје за дизање и преношење терета., као и мере заштите на 

раду у грађевинарству.  

 

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ 

ОЦЕНА  

ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба тачно да дефинише саобраћајни систем, и да 

наведе шта га сачињава.   

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба тачно да дефинише саобраћајни систем, и да 

наведе шта га сачињава. Такође треба набројати врсте 
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саобраћајних објеката.   

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба тачно да дефинише саобраћајни систем, и да 

наведе шта га сачињава. Такође треба набројати врсте 

саобраћајних објеката, тачно дефинисати аутопутеве, железничке 

станице, луке, аеродроме.   

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба тачно да дефинише саобраћајни систем, и да 

наведе шта га сачињава. Такође треба набројати врсте 

саобраћајних објеката, тачно дефинисати аутопутеве, железничке 

станице, луке, аеродроме. Треба навести конкретне примере из 

окружења, али исто тако и из иностранства 

 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

ОЦЕНА ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба тачно да зна шта је етика становања, како треба да 

се понаша станар у стану као и на улици, и другим јавним 

местима.   

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба тачно да зна шта је етика становања, како треба да 

се понаша станар у стану као и на улици, и другим јавним 

местима.  Такође треба да зна израдити план стана / тренутно где 

станује /. 

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба тачно да зна шта је етика становања, како треба да 

се понаша станар у стану као и на улици, и другим јавним 

местима.  Такође треба да зна израдити план стана / тренутно где 

станује /, и симболима представити уређење стана. 

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба тачно да зна шта је етика становања, како треба да 

се понаша станар у стану као и на улици, и другим јавним 

местима.  Такође треба да зна израдити план стана / тренутно где 

станује /, и симболима представити његово уређење. 

 

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ 

ОЦЕНА ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба да чита цртеж уз помоћ наставника као и склапање 

уређаја или машине из конструкторског комплета уз помоћ 

наставника.  

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба да чита цртеж као и да склапи једноставан уређај 

или машину из конструкторског комплета у грађевинарству. 

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба да чита цртеж као и да склопи уређај или машину 

из конструкторског комплета у грађевинарству. 

ОДЛИЧАН 

/ 5 / 

Ученик треба да чита цртеж као и да склопи уређај или машину 

из конструкторског комплета у грађевинарству и пољопривреди. 

 

МОДУЛИ 

ОЦЕНА ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОQАН  

/ 2 / 

Ученик треба да уз помоћ наставника нацрта једноставан 

технички цртеж, да изабере материјал, алат и прибор који ће 

користити при изради модела и покушати да направи модел који 
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је изабрао сам.  

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба да нацрта једноставан технички цртеж, да изабере 

материјал, алат и прибор који ће користити при изради модела и 

да направи модел који је изабрао сам. 

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба да нацрта технички цртеж једноставније макете, да 

изабере материјал, алат и прибор који ће користити при изради 

макете и да направи макету који је изабрао сам. 

ОДЛИ^АН 

 / 5 / 

Ученик треба да нацрта технички цртеж макете, да изабере 

материјал, алат и прибор који ће користити при изради макете и 

да направи макету који је изабрао сам. 

 

ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

ОЦЕНА ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба да наведе поделу пољопривреде као и врсте 

пољопривредних машина. 

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба да наведе поделу пољопривреде као и врсте 

пољопривредних машина. Дефинисати погонске машине, 

прикључне машине и плугове. 

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба да наведе поделу пољопривреде као и врсте 

пољопривредних машина. Дефинисати погонске машине, 

прикључне машине и плугове, дрљаче, растураче вештачког 

ђубрива, сејалице. 

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба да наведе поделу пољопривреде као и врсте 

пољопривредних машина. Дефинисати погонске машине, 

прикључне машине и плугове, дрљаче, растураче вештачког 

ђубрива, сејалице, култиваторе, машине за убирање плодова, 

вадилице кромпира, машине за вађење шећерне репе, берачи 

кукуруза, комбајни и специјалне машине. 

 
Напомена : ученик треба да присуствује сваком часу, и да на сваком часу има уџбеник, радну свеску, свеску 

без линија А4 формата као и прибор потребан за цртање и практичан рад. 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 прошире своја знања из претходних разреда из облати техничког цртања; 

 да науче представљање у ортогоналној пројекцији и просторно приказивање 

предмета; 

 упознају специфична техничко-технолошка својства појединих метала и легура; 

 умеју да рукују инструментима за мерење; 

 повежу знања о мерењу из физике шестог разреда; 

 упознају специфичности, сличности и разлике обраде метала и других материјала; 

 упознају подсистеме саобраћајних и транспортних машина и уређаја; 

 стичу знања о преображајницима енергије; 

 стичу навике за рационално коришћење и штедњу енергије; 
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 упознају тенденцију роботизације у разним сферама живота и рада људи; 

 упознају неке могућности за управљање моделима уз употребу рачунара са готовим 

програмима на бази интерфејс технологије. 

 

Садржај програма 

 
 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за  

обраду 
остале 

типове 

часова 

Време 

реализа 
ције 

1 Увод у машинску технику 

 Појам и задаци машина и 

механизама : трансформација 

материје и енергије 

 Пренос и трансформација 

оптерећења и кретања 

2 2 - 

IX 

2 
Техничко цртање у 

машинству 

 Техничка документација у 

машинству 

 Ортогонална пројекција  

 Котирање, пресеци и 

упрошћавање, просторно 

приказивање 

 Од идеје до реализације 

8 8 - 

  IX, X 

3 Информатичке технологије 

 Цртање помоћу рачунара и израда 

презентације 

 Интерфејс-систем веза са 

рачунаром 

 Управљање моделима помоћу 

рачунара 

 Рад са конструкторима на бази 

интерфејс технологије 

14 10 4 

X, XI 

4 Материјали 

 Машински материјали: метали, 

легуре, композити, неметали, 

погонски материјали 

 Својства метала и легура 

(испитивање чврстоће, тврдоће,... 

и др.) 

2 2 - 

XII 

5 Мерење и контрола 

 Мерење и мерна средства: дужине, 

угла, масе и момента 

 Размеравање и обележавање на 

металу 

 Појам контроле 

2 2 - 

XII 

6 
Технологија обраде 

материјала 

 Принципи обраде метала са и без 

скидања струготине 

 Спајање металних делова 

 Мере заштите на раду 

4 4 - 

XII 
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7 Машине и механизми 

 Основни појмови и принципи рада 

машина и механизама 

 Елементи машина и механизама: 

елементи за везу, елементи за 

пренос снаге и кретања, 

специјални елементи 

 Производне машине: принцип 

рада, састав, коришћење 

 Машине спољашњег (бицикл, 

аутомобил, железничка возила, 

бродови, авиони, и др.) и 

унутрашњег  (транспортери, 

дизалице, и др.) транспорта : 

принцип рада, састав, коришћење. 

16 16 - 

XII-III 

8 Роботика 

 Појам робота 

 Врсте робота, намена, 

конструкција (механика, погон и 

управљање) 

 Моделирање робота из 

конструкторског комплета и 

коришћење интерфејса 

2 1 1 

III 

9 Енергетика 

 Извори, коришћење и 

трансформација енергије 

 Погонске машине-мотори: 

хидраулични, пнеуматски, 

топлотни (цилиндри, турбине, 

парне машине и турбине, 

двотактни бензиски мотор, 

четворотактни бензиски мотори, 

дизел мотори и остали мотори) 

6 6 - 

III-IV 

10 
Конструкторско 

моделовање - модули 

 Конструкторско моделовање-

самосталан рад на сопственом 

пројекту према алгоритму: 

дефинисање задатка, решење 

извора енергије, избор кретних, 

преносних и извршних 

механизама, решење управљања, 

компоновање конструкције или 

модела, провера испуњености 

еколошких и ергономских захтева, 

израда техничке документације 

 Моделовање производних 

машина, саобраћајних средстава, 

транспортних машина и уређаја 

16 - 16 

IV-VI  

УКУПНО 72 51 21  
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Активности наставника и ученика 

Активности наставника су следеће: 

 саопштава наставне садржаје; 

 организује и усмерава процес учења; 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања; 

 преноси теоријска и практична знања; 

 развија карактер ученика и црте личности; 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења. 

Активности ученика биће пре свега усмерене на: 

 усвајање знања; 

 опажање; 

 откривање и утврђивање законитости и процеса; 

 вежбање; 

 израда и презентовање самосталних и практичних радова; 

 стварање; 

 изражавање својих мисли,осећања,закључака; 

 учешће у дискусији. 

 

Оцењивање 

Оцењивањем ћемо утврдити степен усвојености ученикових знања,умења и 

навика,однос према учењу,испуњавање одређених норми и сл. То је континуирани процес и 

треба га изводити на сваком часу ТИО. Поступак оцењивања се врши на начин утврђен 

прописима како би се пратио образовно-васпитни развој ученика и одредио ниво који је он 

у вези са тим постигао. 

Процесом оцењивања се одговара на следећа питања: 

 Шта се оцењује? У настави ТИО оцењује се теоријски и практичан рад. 

 Како се оцењује? Оцењује се усменим испитивањем,извођењем практичних 

вежбања,спровођењем самосталних и практичних радова (израда модела и макета). 

 Ко оцењује? Ученике оцењује наставник,оцена је јавна и образложена.   

 Који систем оцењивања се примењује? Примењује се бројчано оцењивање. 

 Критеријуми оцењивања              

- Оцена недовољан (1): ученик не препознаје појмове машина и механизама, не 

разуме ортогонално пројектовање,неспретан је у котирању и просторном 

приказивању,не уме да изради интернет-презентацију ни да примени програм за 

цртање у машинству,не уме да повеже додатни интерфејс са рачунаром,не 

познаје основне машинске материјале,не уме да мери ни средствима за грубо 

мерење,није овладао поступцима обраде метала са и без скидања струготине,не 

зна да наброји основне машинске елементе нити машине спољашњег и 

унутрашњег транспорта,не зна објаснити шта је робот ни које погонске машине 

постоје,није самосталан у планирању и изради модела 

саобраћајних,транспортних и производних машина. 

- Оцена довољан (2): ученик препознаје горе наведене појмове,може ортогонално 

да пројектује простије предмете,познаје основне елементе котирања и успешно 

их примењује,уме да изради просте интернет-презентације,црта једноставне 

машинске цртеже у коришћеном програму,уме повезати неке уређаје интерфејса 
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са рачунаром,мери средствима за грубо мерење,уме да изведе неке од поступака 

обраде метала,самостално израђује моделе разних машина. 

- Оцена добар (3): ученик може да објасни ове појмове,ортогонално пројектује и 

сложеније предмете,познаје све елементе котирања и солидно их 

примењује,израђује и сложеније интернет-презентације,црта сложеније цртеже 

на рачунару,сналази се у просторном приказивању предмета,повезује све уређаје 

интерфејса на рачунар,мери и прецизним средствима за мерење,изводи већину 

поступака обраде метала,солидан је у изради модела машина. 

- Оцена врлодобар (4): ученик повезује појмове из градива ТИО,као и ове појмове 

са сродним појмовима из других предмета,ради прецизне и уредне ортогоналне 

пројекције,прецизно и уредно котира,у потпуности разуме просторно 

приказивање предмета,познаје већину тајни интернет-презентација,црта 

машинске цртеже употребљавајући више програма,уме да користи рачунар за 

управљање машинама,користи уређаје за прецизно мерење,не само дужине,већ и 

угла,масе,силе и момента,уме самостално извести све поступке обраде метала 

скидањем струготине,прецизно и уредно израђује моделе машина. 

- Оцена одличан (5): ученик шири знања из теорије и праксе користећи стручну 

литературу,редовно и на време израђује скице,техничке цртеже и техничко 

писмо,познаје и више програма за израду интернет-презентација,уме да користи 

и унапређене верзије програма за машинско техничко цртање,може да искористи 

један интерфејс за обављање више процеса којима управља рачунар,уме да 

изврши контролу мерења,уме да изведе и поступке обраде метала без скидања 

струготине,истиче се у квалитету и квантитету израде модела машина. 

 Процес оцењивања ће се пратити кроз дневник наставног рада и свеску у којој ће 

наставник лично бележити постигнуће ученика. 

На крају треба нагласити да је оцењивање континуирани процес. 

 

 

Осми разред 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

 прошире знања о основним командама оперативног система;  

 прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште; 

 прошире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и слике;  

 обуче се за припрему презентација;  

 упознају подсистеме електроенергетског система; 

 стекну појам о дистрибуцији електричне енергије; 

 упознају електроинсталациони материјал и елементе према стандардима наведених 

електроматеријала; 

 упознају основне електротехничке симболе; 

 науче да читају електротехничке шеме, а једноставније да користе у практичном 

раду; 

 стекну основна практична знања и умења у састављању електричних струјних кола; 
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 упознају основне делове електротермичких и електродинамичких апарата и уређаја 

у домаћинству; 

 науче да правилно користе електричне уређаје и апарате; 

 упознају основне електронске елементе; 

 науче симболе и шеме у електроници; 

 схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у 

домаћинству; 

 развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела 

електротехничких и електронских уређаја и апарата према одговарајућим шемама. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за Време 

реализаци

је 
ообраду 

остале 
типове 

часова 

1. Информатичка 

технологија 
 Практична примена рачунара 

 Рачунарске мреже 

 Интернет 

 Приступ www 

 Електронска пошта 

 Управљање помоћу 

персоналних рачунара са 

окружењем 

 Интерфејс технологије 

 Коришћење програма за 

обраду текста, табела, графика, 

презентација 

 Израда техничке 

документације у 

електротехници 

 Практичан рад и вежбе 

16 6 10 Септем. 

Октобар 

2. Електротехнички 

материјали и 

инсталације 

 Електроинсталациони 

материјали и прибор -својства 

и примена(проводници, 

суперпроводници, изолатори, 

прекидачи, сијалична грла, 

осигурачи, грејна тела, 

термостати) 

 Кућне лектричне инсталације 

 Опасности и заштита од 

струјног удара 

10 10 - Октобар 

Новем. 

3. Елекричне машине и 

уређаји 
 Производња, трансформација и 

пренос електричне енергије 

 Алтернативни извори 

електричне енергије 

14 14 - Децем. 

Јануар 
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 Електротехнички апарати и 

уређаји у домаћинству 

  

4. Дигитална електроника  Основи аналогне и дигиталне 

технологије 

 Основни електронски елементи 

 Структура рачунара: матична 

плоча, процесор, меморија, 

интерфејс, модем 

 Електронски уређаји у 

домаћинству 

 Телекомуникације и 

аудиовизуелна средства: 

мобилна телефонија, ГПС 

системи, интернет и кабловска 

12 12 - Фебруар 

Март 

7. Од идеје до реализације - 

Модули 
 Практична израда електричних 

кола 

 Практични примери 

управљања помоћу рачунара 

 Моделовање електричних 

машина и ређаја, аутоматских 

система и робота 

16 - 16 Април 

Мај 

УКУПНО 68 42 26  

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања 

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 понављање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 вежбање 

 израда и презентовање самосталних и практичних радова 

 изражавање својих мисли, закључака 

 учешће у дискусији 

 анализирање и синтетизовање података, чињеница, информација, ... 
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Методе и технике рада 

 Методе које ће се користити су монолошка, дијалошка, дискусија, илустративна, 

демонстрације, практичних активности 

 Технике које ће се користити су технике учења (раздвајање битног од небитног), 

технике памћења (брејн сторминг, когнитивно мапирање)   

 

Оцењивање 

Оцењивање је континуиран процес. 

 Оцењује се степен усвојености знања, умења, однос према учењу, ... 

 оцењује се усменим и писаним испитивање ( активност ученика на часу, практични 

радови, технички цртежи, вежбе из радних свески, свеске). 

 Оцењивање врши наставник 

 Систем оцењивања је бројчани 

 Документација која прати процес оцењивања је дневник и лична свеска наставника 

 

Критеријуми оцењивања 

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

ОЦЕНА ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба да дефинише рачунар, информатику, рачунарске 

мреже као и да зна општу поделу рачунара.  

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба да дефинише рачунар, информатику, рачунарске 

мреже као и да зна општу поделу рачунара, затим је потребно да 

зна да дефинише хардвер и да зна његову поделу.  

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба да дефинише рачунар, информатику, рачунарске 

мреже као и да зна општу поделу рачунара, затим је потребно да 

зна да дефинише хардвер и да зна његову поделу, да зна да 

користи интернет, програме за текст, табеле, презентације, 

техничко цртање.  

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба да дефинише рачунар, информатику, рачунарске 

мреже као и да зна општу поделу рачунара, затим је потребно да 

зна да дефинише хардвер и да зна његову поделу. Треба  да зна 

да користи интернет, програме за текст, табеле, презентације, 

техничко цртање, као и управљање модела помоћу интерфејс 

технологије. 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ОЦЕНА ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

 

Ученик треба да зна шта спада у електроинсталациони 

материјал, да дефинише изолацију, заштиту на проводнику и да 

зна набројати неке врсте прекидача.  

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба да зна шта спада у електроинсталациони 

материјал, да дефинише изолацију, заштиту на проводнику, да 

зна набројати врсте прекидача, да их дефинише. 

ВРЛО ДОБАР Ученик треба да зна шта спада у електроинсталациони 
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 / 4 / материјал, да дефинише изолацију, заштиту на проводнику, да 

зна набројати врсте прекидача, да их дефинише. Такође треба 

знати разлику између шуко и обичне утичнице, као и дефинисати 

топљиви осигурач. 

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба да зна шта спада у електроинсталациони 

материјал, да дефинише изолацију, заштиту на проводнику, да 

зна набројати врсте прекидача, да их дефинише. Такође треба 

знати разлику између шуко и обичне утичнице, као и дефинисати 

топљиви осигурач, и детаљно описати како ради ел.бројило. 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ 

ОЦЕНА  ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба да зна који су алтернативни извори електричне 

енергије.   

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба да зна који су алтернативни извори електричне 

енергије, како се врши производња, трансформација и пренос 

електричне енергије. 

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба да зна који су алтернативни извори електричне 

енергије, како се врши производња, трансформација и пренос 

електричне енергије. Ученик треба да зна да растави и састави 

оригиналне уређаје у домаћинству, да изврши поправку мањих 

кварова на уређајима у домаћинству. 

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба да зна који су алтернативни извори електричне 

енергије, како се врши производња, трансформација и пренос 

електричне енергије. Ученик треба да зна да растави и састави 

оригиналне уређаје у домаћинству, да изврши поправку мањих 

кварова на уређајима у домаћинству, да зна повезати интегрална 

кола. 

 

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА 

ОЦЕНА  ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба да зна шта је то електроника, да дефинише активне 

и пасивне електронске компоненте, да зна препознати основне 

симболе електронике и како се диоде деле према 

конструкционом решењу, да зна структуру рачунара.   

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба да зна шта је то електроника, да дефинише активне 

и пасивне електронске компоненте, да зна препознати основне 

симболе електронике и како се диоде деле према 

конструкционом решењу, да зна структуру рачунара и да зна 

дефинисати матичну плочу, процесор, меморију,  нацртати шему 

једноставног транзисторског појачања, да зна шта се убраја у 

електронске уређаје у домаћинству.   

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба да зна шта је то електроника, да дефинише активне 

и пасивне електронске компоненте, да зна препознати основне 

симболе електронике и како се диоде деле према 

конструкционом решењу, да зна структуру рачунара и да зна 
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дефинисати матичну плочу, процесор, меморију, интерфејс, 

модем, нацртати шему једноставног транзисторског појачања, да 

зна шта се убраја у електронске уређаје у домаћинству, 

дефинисати нискофреквентно и високофреквентно појачање, 

дефинисати видео-сигнал и објаснити блок шему телевизијског 

пријемника и објаснити како ради катодна цев телевизора.  

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба да зна шта је то електроника, да дефинише активне 

и пасивне електронске компоненте, да зна препознати основне 

симболе електронике и како се диоде деле према 

конструкционом решењу, да зна структуру рачунара и да зна 

дефинисати матичну плочу, процесор, меморију, интерфејс, 

модем, нацртати шему једноставног транзисторског појачања, да 

зна шта се убраја у електронске уређаје у домаћинству, 

дефинисати нискофреквентно и високофреквентно појачање, 

дефинисати видео-сигнал и објаснити блок шему телевизијског 

пријемника и објаснити како ради катодна цев телевизора, 

навести разлику између снимања у боји и црнобелој техници, 

навести неке дигиталне телекомуникационе системе, навести 

основне функције мобилне телефоније, GPS система, навести 

како ТВ пријемници примају слику са сателитског предајника и 

како су PC рачунари повезани на глобалну мрежу Интернет. 

 

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ – МОДУЛИ  

ОЦЕНА  ПОТРЕБНО ЗНАЊЕ 

ДОВОЉАН  

/ 2 / 

Ученик треба да зна шта је то електротехничка шема, зашто се у 

електротехници користе графички симболи и како пружити прву 

помоћ настрадалом од ел.енергије  

ДОБАР  

/ 3 / 

Ученик треба да зна шта је то електротехничка шема, зашто се у 

електротехници користе графички симболи и како пружити прву 

помоћ настрадалом од ел.енергије, објаснити шта садрже 

функционална структурна и монтажна шема и кад настаје 

преоптерећење електричне инсталације. 

ВРЛО ДОБАР 

 / 4 / 

Ученик треба да зна шта је то електротехничка шема, зашто се у 

електротехници користе графички симболи и како пружити прву 

помоћ настрадалом од ел.енергије, објаснити шта садрже 

функционална структурна и монтажна шема и кад настаје 

преоптерећење електричне инсталације,моделовање електричних 

машина и уређаја, аутоматских система и робота. 

ОДЛИЧАН 

 / 5 / 

Ученик треба да зна шта је то електротехничка шема, зашто се у 

електротехници користе графички симболи и како пружити прву 

помоћ настрадалом од ел.енергије, објаснити шта садрже 

функционална структурна и монтажна шема и кад настаје 

преоптерећење електричне инсталације,моделовање електричних 

машина и уређаја, аутоматских система и робота. Практични 

примери управљања помоћу рачунара, израда разних анимација.  
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Напомена : ученик треба да присуствује сваком часу, и да на сваком часу има уџбеник, радну свеску, свеску 

без линија А4 формата као и потребан прибор за цртање. 
 

 

Начин остваривања програма 

 

Програм техничког образовања се ослања на досадашња искуства у наставној пракси 

и на постојећу реалност, а имају за циљ поред модернизације предмета рационализацију 

наставе и растерећење ученика, тако да је програм еволутивне природе. Промене у 

програму техничког образовања ће се уводити по етапама. Реализација предходне етапе је 

услов за прелазак на следећу.  

Наставни програм је модуларног типа. Модули представљају програмске целине 

који омогућују ученицима креативну слободу; омогућују индивидуализацију наставе и 

диференцијацију према способностима, полу и интересовањима ученика, могућностима 

школе, наставника и потребама животне средине. У приступу је избегнута дистрибуција 

наставних садржаја према врсти материјала обраде. Тако обрада материјала постаје 

средство а не циљ у настави техничког образовања.  

Повезаност теорије и праксе постигнуто је кроз јединство теоријских садржаја, 

радионичких и лабораторијских вежби које у реализацији треба да се преплићу и допуњују, 

а функционално обезбеђују корелацију са сродним садржајима из наставе физике, 

математике, биологије, хемије и др.  

За успешно остваривање садржаја програма, односно циља и задатака наставе, 

неопходно је организовати наставу у складу са следећим захтевима:  

 Уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван 

начин, чиме се подстиче њихово интересовање за техничко стваралаштво.  

 Омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе 

сопствена техничка решења и да се доказују у раду.  

 У сва три разреда  наставне садржаје треба остваривати на спојеним часовима, блок од 

два часа.  

 С обзиром да је настава техничког образовања теоријско- практичног карактера, часове 

треба остваривати са одељењем подељеним на групе, односно са највише 20 ученика.  

 Ученицима треба обезбедити да на најефикаснији начин стичу трајна и применљива 

научно – технолошка знања и да се навикавају на правилну примену техничких 

средстава и технолошких поступака. Не инсистирати на учењу и запамћивању података, 

мање значајних чињеница и сличних теоријских садржаја.  

 Ради што успешније корелације одговарајућих наставних садржаја, усклађивања 

терминологије, научног осмишљавања садржаја и рационалног стицања знања, умења и 

навика неопходна је стална сарадња са наставницима физике, математике, хемије, 

биологије и ликовне културе и др.  

 Приликом конкретизације појединих садржаја програма, нарочито упознавања нових и 

савремених технологија, у обзир треба узимати специфичности средине и усклађивати 

их са њеним потребама. Васпитно-образовни циљеви су идентични за све школе. 

Међутим, модули омогућавају различите начине за постизање тих циљева. За њихову 

реализацију потребно је поступно уводити ученике у алгоритме конструкторског 

моделовања при изради сопственог пројекта као израза слободног избора идеја, 

материјала, поступка и др. 
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 Алгоритмизовати наставу значи одредити прецизан систем правила и упутстава по 

којима ће се обављати све наставникове и ученикове активности, да би се најсигурније и 

најбрже дошло до постављених циљева.  

 За сваку програмску целину – модул постоји одређен оквир (циљ и задаци), а наставни 

садржаји се реализују као модули активности, реализацијом пројекта кога израђује сваки 

ученик према личном опредељењу и избору. Пројекат треба да садржи идеју (намену, 

изглед), материјал, (избор), скицу, технички цртеж, план редоследа и поступака обраде и 

потребног алата и прибора. У пројект се може укључити и више ученика уколико је рад 

сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње одлуче. На избор модула 

активности, може утицати и опремљеност радионица – кабинета алатом и материјалом. 

Модули садржаја ће се примењивати у следећој етапи развоја наставе техничког 

образовања, када се у потпуности испуне услови за њихову примену.  

 Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба 

остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких 

достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то 

не постоје одговарајући услови, ученицима треба приказивати наставне филмове 

односно видео секвенце, као и мултимедијалне програме у којима је заступљена ова 

проблематика.  

 Ученицима се не задају домаћи задаци, већ све садржаје програма – знање, умења и 

вештине треба да усвоје на часовима редовне наставе и коришћењем одобреног 

уџбеника, радне свеске и дидактичког материјала.  

 

V разред  

Саобраћајни системи  

Прве наставне јединице су намењене реализацији наставних садржаја из области 

саобраћаја. Ученици треба да на интересантан и очигледан начин упознају са правилима и 

прописима кретања пешака у јавном собраћају, начине регулисања саобраћаја и безбедно 

кретање од школе до куће. За реализацију ових наставних садржаја користити видео или 

кино филм, 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.  

Од идеје до реализације  

Уводећи ученике у алгоритам конструкторског моделовања треба их научити како се 

скицом, као средством комуницирања, може изразити идеја и како се применом правила 

(стандарда) израђује технички цртеж. Оспособити ученике да правилно користе прибор за 

техничко цртање. Објаснити ученицима да ће приликом материјализације своје идеје путем 

конструкторског моделовања уместо правих објеката израђивати моделе и макете. У том 

смислу објаснити им како се врши избор материјала за израду модела или макета и 

редослед операција и примењеног алата при обради материјала.  

Информатичка технологија  

Ученици треба да науче који су основни делови конфигурације рачунара, начин 

њиховог међусобног спајања, начин укључивања у рад и неке могућности коришћења 

рачунара са готовим програмима. Један део рада треба да буде посвећен упознавању 

функције тастатуре и раду са „мишем”. Рад на рачунару мора бити примерен узрасту, 

осмишљен тако да ученици науче елементарне операције и покретање готових апликација. 

Не улазити у теоријска разматрања начина рада рачунара ни у принципе програмирања. 
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Програмске садржаје ускладити са постојећом рачунарском опремом којом располаже 

школа.  

Модули  

При реализацији првог модула, ученике треба упознати са могућношћу да се сами 

опредељују за одређену активност у оквиру дате теме, да могу реализовати своју идеју која 

је у складу са њиховим способностима, интересовањима и полу, као и могућностима школе. 

У овом модулу ученици ће своје идеје реализовати уз помоћ конструкторских елемената тј. 

без обраде материјала. У зависности који конструкторски комплет поседује школа, ученике 

треба упутити у рад са датим комплетом, начином спајања елемената и др. Конструкторско 

моделовање и наредни модули представљају јединство по континуитету активности. При 

изради „пројекта” ученици примењују раније стечено знање из пројектовања и 

конструкторског моделовања, а у модулима примењују раније стечена знања из обликовања 

материјала. Остварити корелацију са ликовним васпитањем. Оквир је овде нешто шири јер 

се даје могућност моделовања енергетских претварача и саобраћајних средстава. Ученици 

се могу определити и за рад на рачунару.  

Технологија техничких материјала  

Упознати ученике са врстама техничких материјала који су лаки за обраду и оним 

које ће имати на располагању за моделовање. Ту се пре свега мисли на техничко дрво, 

картон, тканине, кожу и неке врсте пластичних маса. Циљ је да упознају карактеристична 

својства како би се могли лакше опредељивати при избору материјала, а касније и алата за 

обраду. Остварити корелацију са биологијом.  

Технологија обраде материјала  

У ову тему ученици се уводе преко лабораторијске вежбе која има за циљ 

упознавање принципа на којима је засновано дејство алата за механичку обраду материјала. 

Лабораторијска вежба треба да омогући ученицима боље упознају својства испитивањем 

једноставним прибором тврдоћу, цепљивост, обрадивост. Научити ученике да организују 

своје радно место да несметано обаве предвиђене операције, да се правилно заштите од 

повреде приликом руковања разним алатима и прибором. Алгоритамски приступ увођења 

ученика у рад са алатом при извођењу разних операција, мења суштински карактер наставе 

– обрада материјала тако постаје средство креативног изражавања а не циљ у настави 

техничког образовања.  

Коришћење енергије сунца, ветра и воде  

Обновити наставне садржаје из природе и друштва и познавање природе који се 

односе на топлоту (сунце извор светлости и топлоте), воду (распрострањеност воде), ваздух 

(кретање ваздуха – ветрови), кретање и отпори кретању тела. Упознати ученике са начином 

коришћења и претварања у неке корисне облике енергије сунца, воде и ветра. Касније, при 

реализацији модула, омогућити да моделују неке претвараче по сопсвеном избору.  

 

VI разред  

Увод у архитектуру и грађевинарство  

На интересантан начин, уз помоћ медија (дијафилм, кинофилм, видеофилм или 

приказати развој грађевинарства и архитектуре од праисторије до данас (само на 

информативном нивоу). На изабраним примерима из историје грађевинарства ученици 

могу да схвате величину људског ума који практично нема граница. Затим, извршити 

појмовно поделу архитектура – грађевинарство; високоградња – нискоградња – 

хидроградња. Остварити корелацију са ликовним васпитањем.  
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Техничко цртање и планови у грађевинарству  

Указати на специфичности у техничком цртању у грађевинарству – симболе, ознаке, 

котирање. На једноставнијим цртежима и пројектима оспособити ученике да их користе и 

читају. Израда једноставнијих цртежа треба да буде у функцији примене научених симбола 

и ознака у грађевинарству. Не инсистирати на цртању сложених пројеката и на нивоу који 

није примерен њиховом узрасту.  

Информатичка технологија  

Циљ увођења информатичке технологије у шести разред је да се оствари 

континуитет примене рачунара у настави техничког образовања. Ова наставна тема се 

реализује после наставне теме техничко цртање и планови у грађевинарству. Разлог томе је 

што постоје врло једноставни софтвери који се могу користити за цртање и пројектовање 

без програмирања. На тај начин ће ученици упознавати примену рачунара на конкретним 

садржајима и рад са CD-ом и штампачем. Примену рачунара прилагодити конфигурацији 

рачунара којом школа располаже.  

Технологија грађевинског материјала  

На нивоу обавештености проширити знања о техничким материјалима који се 

користе у грађевинарству. Не улазити у детаље о производњи и преради материјала. 

Искористити корелацију са хемијом.  

Енергетика  

Указати на значај врсте изабраног материјала за градњу грађевинских објеката на 

могућност штедње енергије и коришћења неконвенционалних извора енергије, како при 

пројектовању нових објеката тако и могућност доградње термо- изолације на постојећим 

објектима.  

Култура становања  

Увести ученике у ову наставну јединицу путем посматрања и анализе својих 

станова. Ученици треба да закључе из којих се делова стан састоји, које су њихове 

функције, који је најповољнији распоред просторија са аспекта функционалности и 

могућности уштеде и коришћења алтернативних извора енергије. Користећи план стана 

ученици треба да науче како се одређује функција сваке просторије и како се врши избор 

намештаја имајући у виду функционалност и економичност простора. На основу 

посматрања планова, макета, слика насеља градских и сеоских, треба објаснити значај 

околине стана са хигијенског и естетског становишта.  

Лабораторијска вежба  

Ученици треба да упознају функционисање водоводне и канализационе инсталације 

и да науче да отклоне једноставније кварове на истим.  

Саобраћајни системи  

У односу на претходну годину, градиво проширити са аспекта саобраћајних 

објеката, њихове намене, функционисања и организације саобраћаја.За ове наставне 

садржаје користити актуелне медије.  

Техничка средства у грађевинарству  

Ову наставну тему реализовати у континуитету са наставном темом конструкторско 

моделовање. Тако ће ученици моћи стечена знања о машинама у грађевинарству 

примењивати у раду са конструкторским елементима. На сличан начин реализовати и 

наставну тему техничка средства у пољопривреди.  

Модули  
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Реализација модула омогућава диференцијацију у настави с обзиром да се ученици 

могу опредељивати за подручје за које имају више афинитета: моделовање грађевинских 

објеката високоградње, нискоградње, уређење стана, моделовање техничких средстава у 

пољопривреди, рад на рачунару. Обавеза свих, без обзира на избор активности је да израде 

свој „пројекат” по коме изводе моделовање.  

 

VII разред 

Увод у машинску технику  

има задатак да уведе и заинтересује  ученике   за  нову техничку област – 

машинство.  Увођење у машинство остварити обрадом основних појмова из области 

машина и механизама и њихових задатака. На основу знања из претходних разреда о 

ресурсима увести ученике у основе трансформације материје и енергије, пренос и 

трансформација оптерећења и кретања. 

Техничко цртање у машинству  

У оквиру техничког цртања проширивати знања са ортогоналним пројектовањем и 

просторним приказивањем објеката, затим специфичностима у области машинства 

(техничка документација у машинству ортогонална пројекција, котирање, пресеци, и 

упрошћавање, просторно приказивање). Наставити са алгоритамским приступом у 

конструкторском моделовању посебно у приступу развоја техничког стваралаштва - Од 

идеје до реализације. 

Информатичка технологија 

Област која остварује континуитет информатичке писмености с циљем да ученици науче  

да користе рачунар за цртање и израду презентација. Посебан аспект употребе рачунара и 

периферних уређаја  је у функцији управљања техничким системима и процесима (интерфејс – 

систем веза са рачунаром). У ту сврху се са рачунаром повезује интерфејс а користе се готови 

програми (софтвер) за управљање. Ову наставну тему треба повезати са темом роботика. У 

практичним вежбама користити рад са конструкторима на бази интерфејс – технологије, 

односно моделе управљани рачунаром.  

У оним школама у којима се реализује изборна настава из информатике и рачунарства 

треба остварити корелацију како се не би наставни садржаји преклапали. 

Материјали 

Проширити знања о техничким материјалима које су ученици стекли у претходним 

разредима. Акценат је на машинским материјалима: метали, легуре, композити, неметали, 

погонски материјали. Упознати ученике са својствима метала и легура (испитивање тврдоће, 

чврстоће и др.) који се најчешће користе у машинству. Остварити везу са хемијом тако што 

треба ускладити време и обим реализације у оба наставна предмета. 

Мерење и контрола 

Ова наставна јединица се надовезује на наставне садржаје из физике из претходног 

разреда. За техничко и информатичко образовање посебно је важно да упознају мерење и мерна 

средства: дужине, угла, масе, силе и момента, размеравање и обележавање на металу. Ученици 

треба да науче да рукују помичним мерилом, микрометром, калибрима и угаоником. 

Технологија обраде материјала 

Ова наставна тема се ослања на наставне садржаје из претходних разреда. У току 

реализације треба указати на принципе обраде метала са и без скидања стуготине, разлике у 

обради метала у односу на друге материјале, као и спајање металних делова. Осим ручне обраде 

уз одговарајуће мултимедијалне софтвере обрадити производне машине - принцип рада, састав, 
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коришћење. Није предвиђено да ученици раде на обради тешко обрадивих материјала. Посебно 

обратити пажњу на  мере заштите на раду. 

Машине и механизми 

Представља комлексну област која обухата: основне појмове и принципе рада машина и 

механизама, елементе машина и механизама, елементе за везу, елементе за пренос снаге и 

кретања, специјалне елементи. Обрада ових елементарних појмова представља основу за 

следеће садржаје у оквиру ове теме тј. подсистеме саобраћајних машина и уређаја: машине 

спољашњег (бицикл, аутомобил, железничка озила, бродови, авиони и др.) и унутрашњег 

(транспортери, дизалице и др.) транспорта - принцип рада, састав, коришћење. Повезати са 

садржајима из енергетике тако да ученици могу да схвате међусобне односе погонских и 

преносних елемената у саобраћајним средствима. 

Роботика  

је област која треба да интегрише наставне садржаје других области као што су 

информатичка технологија, машине и механизме, енергетику, технологију обраде материјала. 

Ученици треба да упознају врсте робота, намену, конструкција (механика, погон и управљање) 

идт. За реализацију ове теме треба користити адекватне мултимедијалне презентације. Посебно 

је погодно организовати моделовање робота из конструкторких комплета и коришћење 

интерфејса. 

Енергетика 

Ученици треба да упознају принципе рада енергетских преображајника,  изворе, 

коришћење и трансформацију енергије. Упознати ученике са развојем погонских машина – 

мотора, као и врстама: хидраулични, пнеуматски, топлотни (цилиндри, турбине, парне машине 

и турбине, четворотактни бензински мотор, дизел мотор и остали мотори). Детаљније обрадити 

принципе рада и делове СУС мотора. При реализацији по могућности користити делове мотора, 

моделе и аудиовизуелне медије, односно мултимедију. 

Конструкторско моделовање - Модули  

Реализација модула је заснована на примени конструкторских елемената и самосталној 

изради неких делова конструкције на основу пројекта. Ученици се могу определити  по 

сопственом избору за различите модуле: конструкција модела машина и механизама, интерфејс 

технологија, роботика, рад на рачунару и др.  Реализацијом модула остварује се 

диференцијација и индивидуализација ученика према способностима, интересовању и полу. 

Ученици приступају реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од идеје до 

реализације. У изради техничке документације за пројекат могу се користити једноставни 

бесплатни програми за техничко цртање.   

  

VIII разред 

Информатичка технологија  

Наставни садржаји се реализују у континуитету са претходним годинама. Ову 

наставну тему треба прилагодити датим условима. Треба настојати да ученици овладају 

практичном применом рачунара у решавању различитих задатака: обрадом текста, 

података, табела, графике. У индивидуалном прилазу омогућити нивелацију 

општеобразовних информатичких знања и компетенција. Посебна пажња у овом разреду је 

посвећена модемској вези, интернету и приступу светској рачунарској мрежи ( www), 

коришћење интернета, електронска пошта. За реализацију садржаја везаних за управљање 

помоћу персоналних рачунара ( серијски и паралелни улаз, излаз, комуникација 

персоналних рачунара са окружењем ), неопходно је обезбедити одговарајуће моделе. 
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Упознати симболе који се користе при иузради цртежа и електричних шема, као 

најосновније цртеже и шеме електричних струјних кола. Поред употребе прибора, ученике 

упознати са могућностима употребе једноставнијих софтвера за израду техничких цртежа и 

шема.   

Електротехнички материјали и инсталације 

Представљају практичну применѕ претходних садржаја о материјалима и графичким 

комуникацијама. Упознавање електроинсталационог материјала и прибора најефикасније се 

може остварити применом у различитим конструкцијама струјних кола. 

Електроинсталациони материјали и прибор – својства и примена ( проводници, 

суперпроводници, изолатори, прекидачи, утикачи, сијалична грла, осигурачи, електрично 

бројило, уклопни сат ). Ову област реализовати тако да се оствари логична и функционална 

целина са садржајима који су изучавани претходних година. Водити рачуна да се ради само 

са напонима до 24 v. Посебни могућности пружају адекvатни софтvери који омогућаvају 

конструкцију различитих струјних кола у vиртуелном облику. Опасности и заштита од 

струјног удара. Упознати ученике са могућим нежељеним последицама дејства струје, 

начином заштите од струјног удара и пружање прве помоћи.  

Електричне машине и уређаји 

Као област реализује се у тесној корелацији са наставним садржајем физике, посебно 

са аспекта закона електротехнике на којима су засновани разни уређаји на 

електротермичком или електромагнетном дејству електричне струје.  Тежиште је на 

производњи, трансформацији и преносу електричне енергије. Део садржаја посветити 

алтернативним изворима електричне енергије. Упознавање електротермичких апарата и 

уређаја у домаћинству почети од једноставнијих као што су решо, пегла, грејалице, а затим 

упознати и сложеније као што су штедњак, пећ, бојлер. Упознавањем конструкције релеа 

упознати примену електромагнета и у другим уређајима који раде на сличном принципу 

као што је електрично звонце, дизалица и друго. Упознавање електричних машина ( 

генератор, електромотор ) и њихове примене код аутомобила и апарата за домаћинство 

захтева одговарајуће техничке услове за реализацију. Ту се пре свега мисли на разне 

цртеже, шеме, моделе, узорке, пресеке као и на мултимедијалне презентације. 

Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству. Упознати основне делове и принципе 

рада електромеханичких ( вентилатор, бушилица...), електротермичко – механичких уређаја 

у домаћинству ( фен за косу, калорифер, клима уређај...). 

Дигитална електроника 

Упознати ученике са основама на којима је заснована аналогна технологија која је на 

заласку примене и основе дигиталне технологије која је у све већој примени. Објаснити 

предности дигиталне технологије над аналогном. Упознати основне електронске елементе, 

логичка кола, интегрисана електронска кола. У том светлу представити основне делове 

рачунара : матична плоча, процесор, меморија, интерфејс, модем. Електронски уређаји у 

домаћинству – прелазак аналогне на дигиталну технологију, телекомуникације и 

аудиовизуелна средства ( радио и ТВ ), мобилна телефонија, GPS системи, интернет и 

кабловска телевизија. 

Од идеје до реализације – модули 

У складу са интенцијама документа „ Европске димензије у образовању“ у којој се 

наводи „Циљ основне школе је да обезбеди ученицима основу за наредне нивое образовања, да 

оспособи ученике да користе и усмеравају своје искуство из света око себе како би и даље 

развијали своје психомоторне вештине...“ као и ... „развијање и коришћење облика рада који 
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омогућава индивидуални прилаз настави и учења и , истовремено стварање услова за 

заједничко учење; унапређење учења путем открића; подршка пројектном раду уз учењу који се 

заснива на инердисциплонарним глобалним темама“ настава техничког образовања организује 

се кроз модуле могућност индивидуализације и диференцијације наставе. У реализацији ове 

теме оставља се могућност да ученици изразе своје личне афинитете, способности, 

интересовања па и пол како би се определили за неку од понуђених области : Практична израда 

електричних кола – експеримент – истраживање, од конструкторског материјала и симулација 

коришћењем рачунарског софтвера; Практични примери управљања помоћу рачунара; 

Моделовање електричних машина и уређаја, аутоматских система и робота. Исто тако могуће је 

изабрати интензивнији рад за обраду текста, података, табела, графика и анимације, припрема 

презентација. За сваку активност за коју се ученици определе раде по алгоритму од идеје до 

реализације. Програм техничког и информатичког образовања се ослања на досадашња 

искуства у наставној пракси и на постојећу реалност, а има за циљ, поред модернизације 

предмета рационализацију наставе и растерећење ученика, тако да је програм еволутивне 

природе. Промене у програму техничког и информатичког образовања ће се уводити по 

етапама. Реализација предходне етапе је услов за прелазак на следећу. 

  

Наставни програм је модуларног типа. Модули представљају програмске целине који 

омогућују ученицима креативну слободу; омогућавају индивидуализацију наставе и 

диференцијацију према способностима, полу и интересовањима ученика, могућностима школе, 

наставника и потребама животне средине. У приступу је избегнута дистрибуција наставних 

садржаја према врсти материјала који се  обрађују. Тако, обрада материјала постаје средство а 

не циљ у настави техничког и информатичког образовања. 

Повезаност теорије и праксе постигнуто је кроз јединство теоријских садржаја, 

радионичких и лабораторијских вежби које у реализацији треба да се преплићу и допуњују, а 

функционално обезбеђују корелацију са сродним садржајима из наставних предмета: физике, 

математике, биологије, хемије и др. 

За успешно остваривање садржаја програма, односно циља и задатака наставе, 

неопходно је организовати наставу у складу са следећим захтевима: 

 уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван 

начин, чиме се подстиче њихово интересовање за техничко стваралаштво 

 омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе 

сопствена техничка решења и да се доказују у раду 

 наставне садржаје треба остваривати на спојеним часовима, блок од два часа, 

 с обзиром да је настава техничког образовања (техничког и информатичког образовања) 

теоријско - практичног карактера, часове треба остваривати са одељењем подељеним на 

две групе, односно са највише 20 ученика 

 ученицима треба обезбедити да на најефикаснији начин стичу трајна и применљива 

научно - технолошка знања и да се навикавају на правилну примену техничких средстава 

и технолошких поступака 

 не инсистирати на учењу и запамћивању података, мање значајних чињеница и сличних 

теоријских садржаја 

 ради што успешније корелације одговарајућих наставних садржаја, усклађивања 

терминологије, научног осмишљавања садржаја и рационалног стицања знања, умења и 

навика неопходна је стална сарадња са наставницима физике, математике, хемије, 

биологије и ликовне културе и др. 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

 345 

 приликом конкретизације појединих садржаја програма, нарочито упознавања нових и 

савремених технологија, у обзир треба узимати специфичности средине и усклађивати 

их са њеним потребама.  

Васпитно-образовни циљеви су идентични за све школе. Међутим, модули 

омогућавају различите начине за постизање тих циљева. За њихову реализацију потребно је 

поступно уводити ученике у алгоритме конструкторског моделовања при изради 

сопственог пројекта као израза слободног избора идеја, материјала, поступка и др. 

Алгоритмизовати наставу значи одредити прецизан систем правила и упутстава по којима 

ће се обављати све наставникове и ученикове активности, да би се најсигурније и најбрже 

дошло до постављених циљева. 

За сваку програмску целину - модул постоји одређен оквир (циљ и задаци), а 

наставни садржаји се реализују као модули активности, реализацијом пројекта кога 

израђује сваки ученик према личном опредељењу и избору. Пројекат треба да садржи идеју 

(намену, изглед), материјал (избор), скицу, технички цртеж, план редоследа и поступака 

обраде и потребног алата и прибора. У пројект се може укључити и више ученика уколико 

је рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње одлуче. На избор модула 

активности може утицати и опремљеност радионица - кабинета алатом и материјалом. 

Модули садржаја ће се примењивати у следећој етапи развоја наставе техничког и 

информатичког образовања, када се у потпуности испуне услови за њихову примену. 

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката 

треба остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких 

достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то 

не постоје одговарајући услови, ученицима треба приказивати наставне филмове односно 

видео секвенце, као и мултимедијалне програме у којима је заступљена ова проблематика. 

Ученицима се не задају домаћи задаци, већ све садржаје програма - знање, умења и 

вештине треба да усвоје на часовима редовне наставе и коришћењем одобреног уџбеника, 

радне свеске и дидактичког материјала. 

У складу са прихваћеном концепцијом пројектовати етапни развој и набавку 

наставних средстава и дидактичког материјала. 

С обзиром на различитост функција и карактера појединих делова програмских 

садржаја, као и психофизичких могућности ученика у појединим фазама, у настави 

техничког и информатичког образовања се, по правилу користе сви постојећи облици рада, 

који су иначе заступљени у осталим наставним предметима: фронтални, групни, рад у 

паровима и индивидуални рад.  

Фронтални облик рада примењује се најчешће зато што је економичан у припремању 

и одржавању часова и ученицима обезбеђује поступност, систематичност као и лакше 

праћење и контролисање рада и резултата рада ученика. Међутим, у настави техничког и 

информатичког образовања треба водити рачуна и о слабим странама фронталног облика 

рада као што је спутавање иницијативности и самосталности у раду, немогућност 

ангажовања свих ученика у раду, појединци не могу да задовоље своје склоности и развију 

своје способности темпом који им одговара. 

Групни облик рада се чешће користи у настави техничког и информатичког 

образовања, а посебно у реализацији наставних садржаја као што су: упознавање принципа 

и начина функционисања појединих справа, уређаја, апарата, машина и сл. Приликом 

њиховог расклапања и склапања; проучавање појединих технолошких процеса; примена 

практичних знања, умења и вештина и др. 
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Индивидуални облик у настави техничког и информатичког образовања има посебну 

улогу у реализацији модула и конструкторског моделовања. Израда пројекта захтева од 

наставника индивидуални рад са сваким учеником тако да им омогући рад у складу са 

својим способностима, склоностима и интересовањима. Овај облик рада се примењује када 

ученици постигну одређена знања, умења и вештине и извесно искуство које могу 

примењивати у самосталном раду при реализацији "пројекта". 

Избор метода зависи од циља и задатака наставног часа, опремљености кабинета 

наставним средствима и изабраног облика рада. 

Ученике оцењивати према резултатима које постижу у усвајању наставних садржаја, 

узимајући у обзир и све њихове активности значајне у овој настави (уредност, 

систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др.). Не треба одвојено 

оцењивати теоријска и практична знања, нити примењивати класично пропитивање 

ученика, већ изводити оцене на основу сталног праћења рада ученика. 

Очекивани резултати који треба да се постигну наведеним начином реализације 

предмета су специфицирани у односу на сваки разред: 

У V разреду ученик треба да: 

У VI разреду ученик треба да: 

 уме да чита једноставније грађевинске цртеже;  

 зна које се врсте грађевинског материјала примењују у изградњи савремених 

грађевинских објеката;  

 зна како функционише кућна водоводна и канализациона инсталација и уме правилно да 

користи њихове уређаје; 

 стекне навику за рационално коришћење материјала приликом израде макете и сличних 

предмета;  

 научи да користи рачунар  

 рад са дискетом, рад са CD-ом, са штампачем и једноставан програм за цртање. 

У VII разреду ученик треба да: 

 уме да примењује техничке цртеже и да на цртежу представи једноставан предмет у 

ортогоналној пројекцији; 

 зна називе основних елемената машина и њихову намену и примену; 

 уме да прикаже своју идеју скицом и техничким цртежом; 

 да познаје конвенционалне и алтернативне облике енергије, рационално је користи; 

 уме да користи рачунар у решавању једноставнијих проблема у обради текста, цртежа,  

за управљање на бази интерфејса. 

У VIII разреду ученик треба да: 

 самостално користи готове програме у решавању једноставних проблема помоћу 

рачунара 

 уме да се укључи у рачунарску мрежу; 

 уме да читају  једноставније шеме код којих су примењени основни електротехнички и 

електронски симболи; 

 зна намену техничко-технолошке документације у електротехници и електроници; 

 зна састав електричне кућне инсталације и све значајне елементе у њој, кварове који се 

могу догодити; 

 правилно користи  електричне и електронске уређаје у домаћинству 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
 

Циљ и задаци 

 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким 

активностима, у повезаности са осталим васпитно–образовним подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју 

моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци наставе физичког васпитања јесу:  

 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;  

 стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе 

и човекове средине. 

 

 

Пети разред 

 

Општи оперативни задаци 

 подстицање раста и 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 

дефинисаних 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.  

 

Посебни оперативни задаци 

 развој основних моторичких способности, првенствено гипкости, брзине и 

координације;  

 стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом 

физичког васпитања;  
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 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, 

такмичења и сл.);  

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем и 

др;  

 естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности;  

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.  

 

Организациони облици рада 
Циљ физичког васпитања оставрује се путем следећих организационих облика рада:  

 часова физичког васпитања;  

 корективно-педагошког рада;  

 слободних активности;  

 кросева;  

 логоровања;  

 зимовања;  

 спортских активноси од значаја за друштвену средину;  

 школских и других спортских такмичења,  

 приредби и других друштвених активности школе на плану физичке културе.  

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Атлетика 

 

IX-X-III-IV-V 

 Спринтерско трчање 

 Штафетно трчање 

 Трчање на средњим дистанцама 

 Скок у даљ (увинуће) 

 Скок у вис (маказице) 

 Бацање лоптице и бацање кугле 

22 8 14 

2. Спортска гимнастика 

 

XI-XII-I-II-III 

Тло-партер: 

 Колут напред и колут назад до става 

раскорачног 

 Колут летећи 

 Премет упором странце-звезда 

 Мост заклоном и усклон-помоћ 

Прескоци: 

 Разношка преко козлића 

 Згрчка  

Греда: 

 Кретања по греди 

 Поскоци, окрети 

 Вага-саскок 

Кругови: 

 Дохватни кругови-вучењем вис 

22 8 14 
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узнето 

 Вис стрмоглави 

 Вис стражњи 

 Саскок 

 Њих у вис у предњем 

 Саскок у зањиху 

3. Рукомет 

 

IX-X-XI-XII-III-IV-V 

 Елементи технике-хватање, 

додавање, вођење и шутирање 

 Кретања и игра без лопте 

 Елементи тактике: зона 6:0 и 5:1 

 Игра „човек на човека“ 

 Правила игре-суђење 

 Игра на једном голу и на два гола уз 

примену елемената технике и 

тактике, као и правила игре 

22 7 15 

4. Ритмичка гимнастика 

 

III 

 Вијача-основне вежбе 

 Лопта-бацања повезана са 

поскоцима 

 Обруч-вртење и котрљање 

3 1 2 

5. Плес 

IV 
 „Дивна, Дивна“ 

 Моравац-прва варијанта 

3 1 2 

УКУПНО 72 25 47 

 

Минимални образовни захтеви  

Атлетика: 

 приказ технике трчања;  

 приказ технике скока у даљ – варијанта „увинуће”;  

 приказ технике скока у вис варијанта „маказе”;  

 вишебој – тробој: 50 м, скок у даљ и бацање лоптице од 200 гр.  

Ритмичка гимнастика и народни плесови (за ученике и ученице):  

 једно коло уз музику 

Ритмичка гимнастика и народни плесови (за ученице):  

 обавезни састав без реквизита; замаси, кружења, трчања, поскоци и скокови кроз 

вијачу.  

Вежбе на справама и тлу-ученице: 

 комбинације вежби: на тлу, греди и разбоју, прескок; 

Вежбе на справама и тлу-ученици: 

 комбинације вежби: на тлу, прескок и једне справе у упору и вису.  

Пливање:  

 препливати 20 м наученом техником. 

 

 

Шести разред 
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Општи оперативни задаци 

 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; 

 стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе 

и човекове средине. 

 

Посебни оперативни задаци 

 усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и 

координације; 

 усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених 

програмом физичког васпитања; 

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

такмичење и сл.); 

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и 

сл; 

 естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.  

 

Организациони облици рада 
Циљ физичког васпитања оставрује се путем следећих организационих облика рада:  

 часова физичког васпитања;  

 корективно-педагошког рада;  

 слободних активности;  

 кросева;  

 логоровања;  

 зимовања;  

 спортских активноси од значаја за друштвену средину;  

 школских и других спортских такмичења,  

 приредби и других друштвених активности школе на плану физичке културе.  

 

Садржај програма 

 
 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 

часова 

1. Атлетика 

 

IX-X-III-IV-V 

 Техника спринтерског трчања 

(ниски старт)  

22 4 18 
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 Штафетно трчање 

 Трчање на „средњим пругама“ 

 Скок у даљ (увинуће) 

 Скок у вис (маказице) 

 Бацање лоптице и кугле 

2. Гимнастика 

 

XI-XII-I-II-III 

Партер: 

 Премет странце у обе стране 

(звезда) 

 Став на глави (помоћ) 

 Став на шакама (помоћ) 

 Колут летећи (назначити фазу лета) 

 Прекопит напред (припремне 

вежбе) 

 Прескоци: 

 Разношка и згршка (нагласак на 

фази лета) 

Греда: 

 Скокови суножним одскоком-нога у 

предножењу и заножењу 

 Валцер корак 

 Галоп 

 Саскок пруженим телом и окрет за 

180º 

Кругови: 

 Предњихом вис узнето 

 Предњихом згиб и саскок у зањиху 

22 8 14 

3. Спортске игре-кошарка 

 

IX-X-XI-XII-III-IV-V 

 Хватање, додавање, вођење и 

шутирање 

 Пивотирање 

 Двокорак 

 Дриблинг 

 Елементи тактике: кретање у 

одбрани, игра „човек на човека“, 

приказ зонске одбране 

 Контранапад 

 Позициони напад и одбрана 

 Правила игре и суђења 

 Примена елемената технике и 

тактике у игри  

 

22 10 12 

4. Ритмичка гимнастика 

 

III 

 Вијача-осмице 

 Лопта-котрљање по телу (дуж једне 

руке) 

 Обруч-вртење око руке са бацањем 

3 2 1 
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и хватањем 

5. Плесови и народне игре 

 

IV 

 Валцеров корак са и без окрета 

 Моравац (друга варијанта) 

 „Коло води Васа“ 

3 2 1 

6. Крос 

 

X-IV 

 Јесењи крос (крајем октобра) 

 Пролећни крос (почетком априла) 

Место одржавања: Звездарска шума 

или „Олимп“ 

   

УКУПНО 72 26 46 

 

Минимални образовни захтеви (провера)  

Атлетика: 

 Приказ спринтерског трчања и технике ниског старта.  

 Приказ измене штафетне палице у паровима.  

 Приказ технике скока у даљ – варијанта „увинуће”.  

 Приказ технике скока у вис варијанта „маказе”. 

 Вишебој – тробој: 50 м, скок у даљ и бацање лоптице од 200 гр. 

Вежбе на справама и тлу 

 Вежбе на тлу: став на шакама уз помоћ. 

 Прескок: згрчка. 

 Греда: скок суножним одскоком и доскоком на исто место; вага претклоном и 

заножењем; саскок згрчено (чеоно или бочно). 

Кошарка 

 3:3 у позиционој игри.   

 

Ритмичка гимнастика и народни плес  

 Приказати основну технику рада вијачом и лоптом. 

 Одиграти једну игру уз музику.  

 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци 

 усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и 

координације; 

 усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених 

програмом физичког васпитања; 

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

такмичење и сл.); 

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и 

сл.; 

 естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 
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Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Атлетика 

 

IX-X-III-IV-V 

 Трчање: техника спринтерског, 

штафетног и трчања на „дуже 

пруге“ 

 Скок у вис-леђна техника 

 Скок у даљ- техника увинуће 

(усавршавање) 

 Бацање кугле О'Брајан техником 

22 5 17 

2. Спортска гимнастика 

 

XI-XII-I-II-III 

Партер: 

 Став о шакама (самостално) 

 Мост из лежања на леђима 

 Два повезана премета странце 

 Поваљка 

Прескоци: 

 Разношка  

 Згрчка 

Кругови: 

 Доскочни из замаха 

 Предњихом вис узнет 

 Вис стрмоглави 

 Вис узнето 

 Вис стражњи-издржај, саскок 

Греда: 

 Наскок у упор одножни 

 Окрет 90º 

 Клек на одножној, заножни 

слободном ногом 

 Трчање на прстима 

 Ходање са докорацима 

 Поскоци  

 Саскок пруженим телом са окретом 

од 90º или 180 º 

22 7 15 

3. Спортске игре-одбојка 

 

IX-X-XI-XII-III-IV-V 

 Одбијање, додавање, сервирање 

лопте 

 Упознавање основних правила игре 

 Игра са применом свих елемената 

технике и тактике 

22 8 14 

4. Ритмичка гимнастика 

 

III 

 Краћи састави вијачом на бази 

научених елемената 

 Ритмички састав лоптом 

 Ритмички састав обручем 

3 2 1 
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 Скок кроз обруч 

5. Народне игре 

 

IV 

 Полка 

 Врањанка (Жикино коло) 

 „Цоко, Цоко“ 

3 2 1 

6. Крос 

 

X-IV 

 Јесењи крос (крајем октобра) 

 Пролећни крос (почетком априла) 

Место одржавања: Звездарска шума 

или „Олимп“ 

   

УКУПНО 72 24 48 

 

НАПОМЕНА: 

Двовисински разбој, паралелни разбој, коњ са хватаљкама и вратило, не можемо да 

планирамо зато што су справе неисправне, а и технички је брло ризично и опасно за децу 

износити их из неадекватне справарнице. 

 

Минимални образовни захтеви (провера)  

Атлетика: 

 Трчање на 100 м за ученике и 60 м за ученице,  

 Скок удаљ и скок увис – на резултат. 

Вежбе на справама и тлу 

 Ученици: наставни садржаји програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору 

и једне справе у вису;  

 Ученице: наставни садржаји програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског 

разбоја. 

Одбојка 

 Игра.  

Ритмичка гимнастика и народни плес  

 Плес и народна кола уз музичку пратњу, одиграти два плеса. 

 

Осми разред 

 

Оперативни задаци 

 усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и 

координације; 

 усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених 

програмом физичког васпитања; 

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

такмичење и сл.); 

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и 

сл.; 

 естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

Садржаји програма 
Ред. број Н А С Т А В Н Е  Н А С Т А В Н Е  Број Број часова за 
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наставне 

теме 
Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

и време реализације 

Ј Е Д И Н И Ц Е  часова   

по теми обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Атлетика 

 

IX-X-III-IV-V 

 Техника спринт трчања (ниски 

стерт) 

 Спрнт 30м 

 Штафетно трчање 4x30м 

 Техника истрајног трчања 

 Скок у даљ – корачна техника 

(прилагођено у сали на сунђерима) 

 Скок у вис – леђна техника 

 Бацање кугле – О Брајан и кружна 

техника 

20 2 18 

2. Гимнастика 

 

XI-XII-I-II-III 

 Вежбе на тлу – комбинација бежби 

које садрже елементе: варијанте 

колут напред колут назад, став о 

шакама уз помоћ, премет странце и 

неке елементе ритмичке гимнастике 

(плесни кораци, скокови и вежбе 

равнотеже) 

 Прескоци – згрчка и разношка – 

акцена на фазу првог и другог лета 

удаљавањем отскочне даске од 

справе 

 Греда (ученице) – ниска греда – 

наскоком на греду, чучањ, 

одручење, усправ окрет за 180, 

комбиновати различите начине 

ходања, прескоке и окрете, вага, 

саскок пружено или згрчено 

 Вратило-због техничких недостака 

није могуће монтирати вратило у 

сали па га неможемо планирати у 

настави 

 Паралелни разбој (важи исто што и 

за вратило) 

 Кругови (дохватни ) – 1. из замаха 

предњихом вис узнето, вис 

стрмоглаво вис узнето, вис 

стражњи, саскок (уз помоћ) – 2. Из 

виса предњег вучењем у вис узнето, 

отварањем вис предњи и спојено 

саскок напред (уз помоћ) 

20 4 16 

3. Ритмичка гимнастика и 

народне игре 

 

 Направити ритмички састав од 

усвојених елемената са лоптом, 

вијачом и обручима 

3+3 1 5 
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III-IV  Плесови – валцер и танго 

 Народне игре – једну стару по 

избору ученика 

4. Спортске игре 

Одабрана је обојка због 

просторних и техничких 

могућности, каи и волје 

ученика 

 

IX-X-XI-XII-III-IV-V 

 Елементи технике- даље 

усаврсавање одигравања прстима, 

чекићем, смеч исерва 

 Елементи тактике – напада и 

одбране 

 Правила игре – суђење 

 Примена технике и тактике у игри 

22 2 20 

5. Крос 

 

X-IV 

 Јесењи крос (крајем октобра) 

 Пролећни крос (почетком априла) 

 Место одржавања: Звездарска 

шума или „Олимп“ 

   

УКУПНО 68 9 59 

 

Минимални образовни захтеви 

Атлетика:  

 петобој: трчање на 60 м и 500 м за ученице, 100 м и 800 м за ученике; скок удаљ, 

скок увис и бацање кугле (ученици 4 кг, ученице 3 кг). 

Вежбе на справама и тлу-ученици:  

 гимнастички четворобој: вежбе на тлу, прескок, једна справа у вису и једна справа у 

упору;  

Вежбе на справама и тлу-ученице:  

 гимнастички четворобој: прескок, двовисински разбој, греда и тло. 

Спортска игра:  

 потпуна савладаност технике, тактике и правила. 

Ритмичка гимнастика и народни плесови: 

 Одиграти валцер и танго уз музику. 

 

Активности у природи – обавезни програм  

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује 

активности у природи: два кроса – јесењи и пролећни (дужину стазе одређује стручни 

актив). 

 

Курсни облици и обавезан стручно-педагошки рад 

Из фонда часова за заједнички програмски садржај и радних дана предвиђених 

заједничким планом, школа организује активности у часовној, школској, ванчасовној и 

ваншколској организацији рада, као и обавезан стручно-инструктивни рад.  

 

Спортска активност од значаја за друштвену средину 

Из фонда часова за заједнички програмски садржај школа може да планира 12 

часова за ону спортску активност која није обухваћена овим заједничким програмом, а за 

коју средина у којој је школа има интересовања (стони тенис, борилачки спортови, веслање 
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и кајакарење...). Ова активност планира се за ученике од трећег до осмог разреда, а програм 

припрема и спроводи наставник или инструктор. 

 

Корективно-педагошки рад 

Организује се за ученике који услед мањих сметњи у физичком развоју, ослабљеног 

здравља и постуралних поремећаја не могу и не смеју да упражњавају редован програм 

физичког васпитања, а које након систематских лекарских прегледа упути комисија. 

Садржаји програма вежбања одређују се индивидуално на основу налаза лекара који 

је извршио преглед ученика. 

Рад се одвија у групама од 15 ученика истог узраста и исте етиологије поремећаја. 

При утврђивању садржаја вежбања консултује се лекар специјалиста. 

 

Школска и друга такмичења  

Школа организује и спроводи спортска такмичења као интегрални део процеса 

физичког васпитања, према плану стручног актива, и то обавезна унутаршколска и 

међуодељењска такмичења у: 

 гимнастици (у зимском периоду),  

 атлетици (у пролећном периоду),  

 најмање у једној спортској игри (у току године).  

Стручни актив и школа планирају и програмирају унутаршколска такмичења и 

прилагођавају их календару школских спортских такмичења у организацији Министарства 

просвете и спорта. 

 

Обавезни програм – изабране спортске гране  

Обавезни програм – изабране спортске гране остварује се са по једним часом 

седмично у сваком разреду од 4. до 8. разреда (обавезно). Обавезни програм-изабране 

спортске гране односи се на изабрану спортску грану, по избору ученика, а у складу са 

могућностима школе. Ученицима се пружа прилика да, својим избором, уз савет 

наставника физичког васпитања, задовоље своје жеље и интересовања.  

За спортске гране ученици се опредељују на почетку школске године. Једна изабрана 

спортска грана обрађује се током школске године. У мешовитим одељењима (девојчице и 

дечаци) могу се изабрати две спортске гране. Настава је обавезна за све ученике у одељењу 

и одвија се у оквиру редовног распореда часова.  

Часови обавезног програма – изабране спортске гране за ученике могу се 

организовати на начин који највише одговара могућностима школе (могу бити одржавани у 

супротној смени – нпр. часови пливања и др.).  

У случајевима кад школа не располаже предвиђеним условима за реализацију 

обавезног програма – изборане спортске гране, актив учитеља и наставника физичког 

васпитања предлаже ученицима ону спортску грану чији се програм може реализовати.  

Садржај обавезног програма – изабране спортске гране, остварује се:  

 у објекту школе;  

 ван школе у одговарајућим вежбалиштима (спортска хала, базен, отворени терени, 

клизалишта, ски терени итд.).  

Садржај обавезног програма – изабране спортске гране предлажу наставници 

физичког васпитања, а у складу са интересовањима ученика, материјалном опремљеношћу 
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школе, узрасним карактеристикама ученика и стеченим стручним квалификацијама 

наставника.  

Организација остваривања обавезног програма – изабране спортске гране (у истој 

или супротној смени) усклађује се са условима рада школе. 

 

Спортско рекреативна активност 

Према  специфичним условима  и материјалним могућностима школа може 

организовати активности  : 

 скијање (ходање,спуст,промена правца и заустављање) 

 клизање (клизачки корак и преступни корак) 

 пливање (савлађивање основних техника) 

 стони тенис (основни ударци , сервис) 

 

 

Начин остваривања програма  

 

Основне карактеристике програма 

Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на 

јединству наставних, ванчасовних и ваншколских организационих облика рада, као основне 

претпоставке за остваривање циља физичког васпитања.  

Програм физичког васпитања претпоставља да се кроз развијање физичких 

способности и стицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за 

задовољавање индивидуалних потреба и склоности, у крајњем, за коришћење физичког 

вежбања у свакодневном животу. Из тих разлога, у програму су прецизирани оперативни 

задаци с обзиром на пол и узраст ученика, а програм се остварује кроз следеће етапе: 

утврђивање стања; одређивање радних задатака за појединце и групе ученика; утврђивање 

средстава и метода за остваривање радних задатака; остваривање васпитних задатака; 

праћење и вредновање ефеката рада; оцењивање.  

Програмски задаци остварују се, осим на редовним часовима, и кроз ванчасовне и 

ваншколске организационе облике рада, као што су излет, крос, курсни облици, слободне 

активности, такмичења, корективно-педагошки рад, дани спорта, приредбе и јавни наступи. 

Да би физичко васпитање било примерено индивидуалним разликама ученика, који 

се узимају као критеријум у диференцираном приступу, наставник ће сваког ученика 

усмеравати на оне програмске садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској 

организацији рада који одговарају његовим индидивидуалним интересовањима и 

могућностима. 

Програм полази од чињенице да се циљ физичког васпитања не може остварити без 

активног и свесног учешћа ученика у наставним и другим облицима рада, те се предвиђа 

стицање одређених теоријских знања, која омогућавају ученику да схвати законитости 

процеса на којима се заснива физичко вежбање. Теоријско образовање треба да буде 

усклађено са нивоом интелектуалне зрелости и знањима које су ученици стекли у другим 

наставним предметима. За обраду појединих тема не предвиђају се посебни часови, већ се 

користе разне могућности да се у току вежбања ученицима пружају потребне информације 

у вези са конкретним задатком. 

Ученицима, који услед ослабљеног здравља, смањених физичких или 

функционалних способности, лошег држања тела и телесних деформитета не могу да прате 
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обавезни програм, обезбеђен је корективно-педагошки рад, који се реализује у сарадњи са 

одговарајућом здравственом установом.  

Програмски садржаји односе се на оне вежбе и моторичке активности које чине 

основ за стицање трајних навика за вежбање и за које школа има највише услова да из 

реализује (природни облици кретања, вежбе обликовања, атлетика, вежбе на тлу и 

справама, ритмичка гимнастика, игре). Како су за остваривање постављеног циља погодне 

и оне моторне активности које нису обухваћене обавезним програмом, предвиђају се 

курсни облици наставе. То су скијање, пливање, клизање, веслање, као и оне активности за 

које је заинтересована средина у којој школа живи и ради.  

Ради остваривања постављених програмских задатака, одређеним законским 

регулативама прецизира се обавеза школе да обезбеди све просторне и материјалне услове 

рада за успешно остваривање врло сложених друштвених интереса у школском физичком 

васпитању.  

 

Организација образовно-васпитног рада  

Процес физичког васпитања усмерен је на: 

 развијање физичких способности,  

 усвајање моторичких знања, умења и навика,  

 теоријско образовање.  

Ове компоненте чине јединствен и веома сложен процес физичког васпитања, а у 

пракси се сви ти задаци прожимају и повезују са ситуацијама које настају у току рада. 

У циљу развијања физичких способности – снаге, брзине, издржљивости, 

прецизности, гибљивости и покретљивости, на свим часовима, ванчасовним и ваншколским 

облицима рада, спроводи се низ поступака (метода) и облика рада путем којих се постижу 

оптималне вредности ових способности, као основ за успешно стицање моторичких знања, 

умења, навика и формирања правилног држања тела.  

Програмски садржаји дати су по разредима, а где је то потребно, одвојено и према 

полу. Акценат се ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније може 

супротставити последицама свакодневне хипокинезије и на оне који су у нашој средини 

најразвијенији и за које има интересовања у појединим срединама. 

Од организационих облика рада који треба да допринесу усвајању оних умења и 

навика који су од значаја за свакодневни живот, програм се реализује у ванчасовној и 

ваншколској организацији рада и предвиђа:  

 

 курсне облике рада;  

 корективно-педагошки рад; 

 излете;  

 кросеве;  

 такмичења;  

 слободне активности.  

 

Курсни облици рада  

Програм курсних облика сматра се интегралним делом обавезног наставног 

програма. С обзиром на то да се за његову реализацију траже специфични материјални 

услови, ову наставу треба организовати на посебан начин: на часовима у распореду редовне 
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наставе, у другим објектима, у супротној смени од редовне наставе (пливање) и на другим 

објектима, а у за то планиране дане.  

Програмом се предвиђа активност која је од интереса за средину којој школа живи и 

ради. Предметни наставник треба да упућује ученике да у слободно време самостално 

вежбају, јер се садржаји у највећој мери савладавају само на часу физичког васпитања. Због 

тога би се ова упутства првенствено односила на оне ученике чије физичке и моторичке 

способности не задовољавају, али и на остале, како би стекли трајну навику за вежбање. 

Током часова физичког васпитања разредни учитељ и наставник треба да ученицима 

прикаже и објасни вежбе, које треба да ураде самостално, или уз помоћ других. После 

извесног периода, разредни учитељ или наставник на редовним часовима контролисаће шта 

је ученик од постављених задатака остварио.  

Корективно-педагошки рад  

Oрганизује се са ученицима који имају лоше држање тела (постурални поремећаји). 

Рад спроводи наставник у сарадњи са лекаром или физијатром који утврђује врсту и степен 

деформитета и прописује вежбе. Тежи случајеви телесних деформитета третирају се у 

специјализованим здравственим установама.  

Сви ученици који се упућују и на корективно-педагошки рад, уз ограничења, 

вежбају на редовним часовима и најмање једном недељно на часовима корективно-

педагошког рада. Програм сачињавају наставник и лекар специјалиста, и он треба да је 

примерен здравственом стању ученика.  

Кросеви  

Одржавају  се два пута годишње за све ученике. Овај задатак, због великог броја 

учесника, организују, осим наставника физичког васпитања, сви наставници школе. 

Одржавање кросева претпоставља благовремене и добре припреме ученика. Крос се 

одржава у оквиру радних дана, планираних за ову активност. Актив наставника утврђује 

место одржавања и дужину стазе, као и целокупну организацију.  

Такмичења ученика  

Чине интегралну компоненту процеса физичког васпитања на којима ученик 

проверава резултат свога рада. Школа је обавезна да створи материјалне, организационе и 

друге услове како би школска такмичења била доступна свим ученицима. Актив наставника 

на почетку школске године сачињава план такмичења (пропозиције, време...). Обавезна су 

унутародељењска и међуодељењска такмичења из атлетике, вежби на тлу и справама и 

једне спортске игре. Ученици учествују и на оним такмичењима која су у програму 

Министарства просвете и спорта.  
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Слободне активности – секције  

Организују се најмање једном недељно према плану рада који сачињавају наставник 

разредне наставе и наставник физичког васпитања. На почетку школске године ученици се 

опредељују за једну од активности за које школа има услова да их организује. Часови 

слободних активности организују се за више спортских грана.  

Захтев да се циљ физичког васпитања остварује и преко оних организационих 

облика рада који се остварују у ванчасовно и ваншколско време, подразумева и 

прилагођавање целокупне организације и режима рада школе, те ће се у конципирању 

годишњег програма рада васпитно-образовно деловање проширити и на ове организационе 

облике рада те за њихову реализацију обезбедити потребан број дана и неопходни 

материјални услови за рад. На тај начин, читав процес физичког васпитања у часовној, 

ванчасовној и ваншколској организацији рада биће јединствен и под контролном улогом 

школе, као најодговорнијег и најстручнијег друштвено-васпитног фактора, како би се 

сачувала основна програмска концепција наставе физичког васпитања.  

 

 Теоријско образовање подразумева стицање одређених знања путем којих ће 

ученици упознати суштину вежбаоног процеса и законитости развоја младог организма, као 

и стицање хигијенских навика, знања о здрављу, како би схватили крајњи циљ који 

физичким васпитањем треба да се оствари. Садржаји се реализују на редовним часовима, на 

ванчасовним и ваншколским активностима, уз практичан рад и за то се не предвиђају 

посебни часови. 

 

Часови-организација и основни дидактичко-методички елементи  

Основне карактеристике часова физичког васпитања треба да буду: јасноћа 

наставног садржаја; оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

избор рационалних облика и метода рада; избор вежби оптималне образовне вредности; 

функционална повезаност свих делова часа – унутар једног и више узастопних часова једне 

наставне теме; пуна активност ученика током часа – моторичка и мисаона; визуелизација 

помоћу савремених техничких средстава.  

У петом разреду часови се морају добро организовати, како у погледу јасних и 

прецизних облика и метода рада, тако и у погледу стварања радне и ведре атмосфере. У 

дидактичкој четвороделној подели треба да преовладају игре, али и садржаји који захтевају 

прецизност извођења, а којима претходе тачна упутства учитеља или предметног 

наставника. Затим, предметни наставник треба да прати ток рада и указује на грешке, како 

би садржаји, претежно природног карактера, дали добру основу за усвајање садржаја са 

конвенционално сложенијом биомеханичком структуром, који се планирају за наредне 

разреде. Од метода преовладава метод живе речи, практични прикази задатка од стране 

наставника, као и прикази пригодних садржаја путем слика, скица и видео-технике. На 

крају часа, предметни наставник пригодним речима треба да да оцену рада током протеклог 

часа и да ученике упозна са наредним садржајем. Ученицима мора да буде јасно које 

садржаје су увежбавали и у којој мери су их савладали. У том циљу ће и педагошке мере, 

као што су похвале и истицање добрих примера извођења, утицати на ефикаснију сазнајну 

функцију и мотивисаност за усвајање одређених знања и стицање навика, пошто деца у 

овом узрасту имају велике потребе за такмичењем, што само треба позитивно усмерити.  

Приликом избора облика рада, предметни наставник треба да узме у обзир 

просторне услове рада, број ученика на часу, број справа и реквизита, динамику обучавања 
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и увежбавања наставног задатка, што значи да предност има онај облик рада (фронтални, 

групни, индивидуални) који се правовремено примењује. Фронтални рад се обично 

примењује у почетној фази обучавања и када је обезбеђен довољан простор и број 

реквизита у односу на број ученика (трчање, вежбе на тлу, елементи тимских игара); 

групни рад са различитим задацима примењује се у фази увежбавања, и то тако да су групе 

сталне за једну тематску област, састављене према индивидуалним способностима ученика 

(хомогенизоване), а које и чине основ у диференцираном приступу избору садржаја у 

односу на те индивидуалне способности, радна места у групном раду, осим главног задатка, 

треба да садрже и помоћне справе за увежбавање делова биомеханичке структуре главне 

вежбе (предвежбе), као и оне вежбе које се односе на развијање оне способности која је 

релевантна за извођење главне вежбе (највише три вежбе). Радно место је по садржају 

конзистентно у односу на главни задатак, што је у складу са принципима интензивно 

организоване наставе. Индивидуалан рад примењује се за ученике мањих способности, као 

и за ученике натпросечних способности.  

Приликом избора методских поступака обучавања и увежбавања моторичких 

задатака, наставник треба да одабере вежбе такве образовне вредности које ће бити 

оптимално усвојене у расположивом броју часова.  

Демонстрација задатка мора да буде јасна и прецизна уз коришћење савремених 

могућности.  

 

Планирање образовно-васпитног рада  

Настава физичког васпитања организује се са по 3 часа недељно. Наставник треба да 

изради: 

 општи глобални план рада, који садржи све организационе облике рада у часовној, 

ванчасовној и ваншколској организацији рада са оперативним елементима за конкретну 

школу;  

 општи глобални план по разредима, који садржи организационе облике рада који су 

предвиђени за конкретан разред и њихову дистрибуцију по циклусима. Затим, овај план 

рада садржи дистрибуцију наставног садржаја и број часова по циклусима и служи као 

основа за израду оперативног плана рада по циклусима;  

 план рада по циклусима садржи образовно-васпитне задатке, све организационе облике 

рада који се реализују у конкретном циклусу, распоред наставног садржаја са 

временском артикулацијом (месец, број часова и редни број часова) и методске 

напомене.  

Наставно градиво подељено је у три циклуса, или четири, уколико се за тај разред 

предвиђа курсни облик. То су:  

 један циклус за атлетику, 

 један циклус за вежбе на тлу и справама,  

 један циклус за тимску игру,  

 један циклус за курсни облик (уколико је планиран за одређени разред у часовној 

организацији.  

Уколико се организује курсни облик за активност у часовној организацији рада, онда 

се планира четврти циклус, тако што се по четири часа одузимају од прва три циклуса. 

Наставно градиво по циклусима може да се остварује у континуитету за један временски 

период (нпр. атлетика у јесењем, вежбе на тлу и справама у зимском и тимска игра у 
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пролећном), или у два периода (нпр. трчања и скокови из атлетике у јесењем, а бацања у 

пролећном периоду).  

 

Праћење и вредновање рада ученика  

Праћење напретка ученика обавља се сукцесивно у току целе школске године, на основу 

јединствене методологије која предвиђа следеће тематске целине: (У петом разреду 

оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања оперативних задатака и минималних 

образовних захтева.)  

 Стање моторичких способности.  

 Усвојене здравствено-хигијенске навике.  

 Достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика у складу са 

индивидуалним могућностима.  

 Однос према раду.  

Праћење и вредновање моторичких способности врши се на основу савладаности 

програмског садржаја којим се подстиче развој оних физичких способности за које је овај 

узраст критичан период због њихове трансформације под утицајем физичких активности: 

координација, гипкост, равнотежа, брзина, снага и издржљивост.  

Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа 

правилног држања тела и одржавања личне и колективне хигијене, а такође и на основу 

усвојености и примене знања из области здравља. 

Степен савладаности моторних знања и умења спроводи се на основу минималних 

програмских захтева, који је утврђен на крају навођења програмских садржаја. 

Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у 

наставном процесу, такмичењима и ваншколским активностима.  

Оцењивање ученика у оквиру праћења и вредновања наставног процеса врши се на 

основу Правилника о оцењивању ученика основне школе и на основу савремених 

дидактичко методичких знања.  

 

Педагошка документација и дидактички материјал  

Обавезна педагошка документација је:  

 Дневник рада, структура и садржај утврђује се на републичком нивоу, и одобрава га 

министар, а наставнику се оставља могућност да га допуни оним материјалом за које 

има још потребе.  

 Планови рада: годишњи, по разредима и циклусима, план стручног актива, план 

ванчасовних и ваншколских активности и праћење њихове реализације.  

 Писане припреме наставник сачињава за поједине наставне теме које садрже: 

временску артикулацију остваривања наставне теме (укупан и редни број часова, 

време реализације), конзистентну дидактичку структуру часова (облике рада, 

методичке поступке обучавања и увежбавања).  

 Радни картон: треба да има сваки ученик са програмом вежбаоног садржаја, који 

сачињава учитељ или предметни наставник, а који је прилагођен конкретним 

условима рада. Формулари за обраду података за: стање физичких способности, 

реализацију програмских садржаја у часовној и ванчасовној организацији рада.  

 Очигледна средства: цртежи, контурограми, видео-траке аранжиране, таблице 

оријентационих вредности моторичких способности, разноврсна обележавања 
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радних места и други писани материјали који упућују ученике на лакше разумевање 

радних задатака. 

 

Активности наставника 

 саопштава наставнe садржајe 

 организује и усмерава процес савладавања планираних активности 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености планираних активности 

 преноси опште и спортске културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања и вештине  

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног савладавања моторичких 

вештина 

 Формира правилан став о спорту (однос према игри и учесницима у игри, навијање и 

понашање на јавним спортским манифестацијама) 

 Ради на правилном развоју ученика-спречавању деформитета путем вежбања и на 

здравственом васпитању 

 

Активности ученика 

 усвајање знања и вештина 

 понављање 

 опажање 

 вежбање 

 учешће у игри као основној и непревазиђеној активности деце 

 самостално креирање игре у складу са техникама и правилима игре 

 вођење бриге о правилном здравственом и хигијенском животу 

 

Оцењивање и активног учествовања у наставно процесу 

 Оцењивање усвојености елемената технике 

 Састав вежби по слободном избору од пређених елемената у гимнастици 

 Учешће у спортској игри-усвојености пређених елемената технике и тактике као и 

познавање правила игре 

 Однос прем араду-вреднује се на основу редовног 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

ИЗБОРНИ СТРАНИ ЈЕЗИК-НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 
Циљ и задаци 

 

Учење немачког језика је, првенствено, вештина којом ученици треба да овладају, па 

затим да се развије способност учења истог и савладавање различитих метода при учењу 

немачког језика. 

Циљ наставе немачког  језика у основној школи је развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових моралних и естетских ставова, стицање 

позитивног односа према немачком  језику и њиховој култури, уз сво уважавање 

различитости. Веома је важно навикавати ученике на отовреност у комуникацији, 

подржавање свих њихових покушаја у том смеру; развијати свест о функционисању 

матерњег и немачког језика. 

Током овог периода основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања, 

која ће му омогућити споразумевање у једноставној усменој и писаној форми. Уз то је 

битно да је ученик у могућности да настави, на вишем нивоу образовања, самостално учење 

и савладавење немачког језика. 

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем 

првог страног језика, поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и 

развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења. 

 

 

Општи стандарди  

 

Кроз наставу немачког језика ученик богати себе, упознајући другог, стиче свест о 

значају сопственог језика и културе у контакту са другим језиком и културом. Ученик 

развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. Осим тога, уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

 

 

Задаци на нивоу језичких вештина 

 

Разумевање говора 

Ученик треба да разуме усмену поруку, исказану савременим језиком, без додатних 

синтаксичких тешкоћа, не дужу од једног минута и то на ниву глобалног разумевања, на 

нивоу селективног разумевања и интонације тј. намере говорника. Поруке треба да буду 

различито уобличене (приповедање, разговор, информација...), а ученик треба да буде у 

стању да идентификује различите врсте исказа (изјавне, упитне, заповедне...), да уочи 

кључне речи као репере, различите исказе у односима (време, место, узрок, последица, 

начин...), да реконструише непознато на основу контекста и запамти кључне елементе 

поруке. 

Усмено изражавање 
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Ученик треба да се оспособи да савременим језиком искаже једноставну усмену 

поруку, да учествује у једноставном разговору, да једноставно и јасно исприча лични 

доживљај, садржај разговора или наративног текста самостално или уз помоћ наставника. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да прочита и разуме једноставне поруке ( највише до 50 речи), 

информације и садржаје једноставних писама; да разуме глобално, селективно 

једноставније аутентичне текстове писане савременим језиком и везане за свакодневне 

ситуације. 

Писмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе ученик пише кратке поруке (до 30 

речи) 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и разнењује са саговорницима кратке информације у 

вези са познатом темом. 

Знања о језику 

Препознаје оновне принципе граматичек и социолингвистичке компетенције. 

 

 

Пети разред 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора: на крају петог разреда, ученик треба да: 

 препознаје страни језик који учи међу другим страним језицима; 

 препознаје гласове у говорном ланцу, нарочито оне којих у матерњем језику нема; 

 разуме оне изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад 

и друго; 

 разуме дијалог и монолог наставника или ученика или са звучног записа,до пет 

краћих реченица, а које садрже искључиво језичку грађу обрађену током разреда; 

 разуме једноставне песме и бројалице везане за обрађену тематику. 

Разумевање писаног текста: ученик треба да: 

 упозна технуку читања у себи и на глас на претходно усмено усвојеној језичкој 

грађи; 

 упозна основна правила графије и ортографије; 

 разуме једноставна упутства за израду вежбања у уџбенику и радном листу; 

 разуме, глобално и селективно, смисао кратких писаних порука и илустрованих 

текстова о познатим темама (око 50 речи) 

Усмено изражавање: ученик треба да: 

 разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, 

поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и читању;; 

 ступи у дијалог и у оквиру четири-пет реплика, постављањем и одговарањем на 

питања, води разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених 

током петог разреда; 

 монолошки, без претхофдне припреме, али уз наставников подстицај, у три до пет 

реченица представи себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога 

или наративног текста, или опише ситуацију, слику и лице, предмет, односно 

животињу; 
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 интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације. 

Интеракција: ученик треба да: 

 реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања; 

 поставља једноставна питања; 

 изражава допадање или недопадање; 

 учествује у заједничким активностима на часу; 

 тражи разјашњења кад нешсто не разуме. 

 

 

Писмено изражавање: ученик треба да: 

 упозна основна правила и карактеристичне изузетке када је реч о графији,  

ортографији и интерпункцији у оквиру усмено стечених језичких знања; 

 допуњава и пише речи и једноставне реченице на основу датог модела; 

 одговора на питања у оквиру обрађене теме; 

 допуњава честитку; 

 пише личне податке о себи (име, презиме и адресу). 

Знања ојезику: ученик треба да: 

 препознаје шта је ново научио; 

 схвата значај познавања језика; 

 увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог 

страног језика; 

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. 

форме учтивости) 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

Теме и ситуације  

 Ја и моја породица- представљање 

 Школа - наставни предмети, распоред часова 

 Празници- Нова година, Божић,  Ускрс 

 Породица и блиско окружење- ужа и шира породица 

 Мој дом -просторије у кући 

 Исхрана -храна ујутро, у подне и увече  

 Одећа -одевни предмети 

 Окружење -место и улица где станујем 

 Остало -год. доба, месеци, дани у недељи и делови дана; бројеви до 100; основни 

подаци о земљи чији се језик учи. 

 

Комуникативне функције 

 Представљање себе идругих 

 Поздрављање 

 Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животинај, боја, бројева  

 Разумевање идавање једноставних упутстава и команди 

 Постављање и одговарање на питања 

 Молбе и изрази захвалности 
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 Примање и давање позива за учешће у игри 

 Иражавање допадања/недопадања 

 Изражавање физичких сензација и потреба 

 Именовање активности 

 Исказивање просторних односа ивеличина 

 Давање и тражење информација о себи и другима 

 Описивање лица и предмета 

 Изрицање забране и реаговање на забрану 

 Изражавање припадања ипоседовања 

 Тражење идавање обавештења о времену на часованику 

 скретање пажње 

 Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 

 Исказивање извињења и оправдања 

 

Морфосинтаксички и фонетски садржаји са примерима 

Реченица 

Основне реченичне структуре у потврдном, одричном и упитном облику. 

Проширивање основних реченичних структура слободним поддацима. Безличне реченице 

Ес ист... Свесно усвајање негација ницхт и кеин. Упитне реченице. 

Именице 

Рецептивно усвајнаје рода, броја и падежа помоћу члана, наставака и детерминатива. 

Продуктивно коришћење номинатива, датива и акузатива једнине  са одговарајућим 

предлозима и без предлога у говорним ситуацијама . Саксонски генитив. 

Члан 

Рецептивно и продуктивно усвајање одређеног и неодређеног члана уз именице у 

наведеним падежима. Сажимање члана им, ам, инс. Нулти чалан уз градивне именице. 

Присвојни детреминативи у номинативу, дативу и акузативу једнине иножине 

Негација 

Кеин у ниминативу и акузативу. Неин, ницхт. 

Заменице 

Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу једнине и множине (рецептивно). 

Придеви 

Описни придеви у саставу именског предиката, а само изузетно у атрибутској 

функцији (рецептивно) 

Предлози 

Датив- беи, мит, аус, вор, акузатив- фуер; датив/каузатив – ин, ан, ауф. Увежбавају 

се рецептивно уз именице у одговарајућим падежима (рецептивно) 

Прилози 

Прилози и прилошке фразе : линкс, рецхтс, хиер, дорт, хеуте, морген, јетзт, морген 

нацх дем Фрухстуцк. 

Глаголи 

Презент најфреквентнијих слабих и јаких глагола, прости, изведених и сложених, 

помоћних хабен и сеин, модалних wоллен, соллен, муессен и дуерфен, као и коеннен и 

моесцхтен у потврдном ,одричном и упитном облику једнине и множине. Презент са 

значењем будућег времена; претерит глагола сеин и хабен. Најфреквентнији рефлексивни 

глаголи и императив јаких и слабих глагола. 
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Бројеви 

Основни до 100. 

Казивање времена на часовнику. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1 Први контакти  „Erste Kontakte“ 8    - - 

 септембар  Guten Tag  1  

   Das kenne ich   1 

   Ich heiße  1  

   Meine Telefonnummer ist   1 

   Präsens  1  

   Das ABC-Lied   1 

   Ich komme aus  1  

   Selbstevaluation   1 

2 Моја породица  „Meine Familie“ 8 - - 

   Ina erzählt über ihre Familie  1  

 октобар  Berufe   1 

   Präsens von haben und sein  1  

   Das ist mein/meine..AH   1 

   Ich habe einen/eine..AH  1  

   Das ist meine Familie   1 

   Lesen macht Spaß  1  

   Selbstevaluation   1 

3 Школа  „Die Schule“ 8 - - 

   Komm, ich zeige dir die Schule  1  

   Im Klassenzimmer  1  

 новембар  Was machst du gern? (Präsens)   1 
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   Schulsachen  1  

   Meine Woche (wir üben Präasens)   1 

   Kommst du mit? AH   1 

   Ein Tag von Ina  1  

   Selbstevaluation   1 

4 Годишња доба  „Die Jahreszeiten“ 7 - - 

   Ein Jahr-vier Jahreszeiten  1  

   Vier Jahreszeiten-AH   1 

   Was kannst du im Winter machen?   1 

 децембар  Präsens von „können“  1  

   Bald ist Weihnachten-AH   1 

   Das neue Jahr  1  

   Selbstevaluation   1 

5 Ја и моји пријатељи  „Ich und meine Freunde“ 6 - - 

   Du und ich: Du  1  

   Das machen Freunde gerne zusammen   1 

   Lesen   1 

   Adjektiv als Predikat  1  

 јануар  Internationaler Tag für Toleranz   1 

   Selbstevaluation   1 

6 Мој дом  „Mein Zuhause“ 8 - - 

   So sieht eine Wohnung aus  1  

   Ich wohne...   1 

   Wer macht was in der Familie Wagner  1  

   Präpositionen  1  

 фебруар  Kommst du mit?   1 

   Modalverb „müssen“  1  



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

 371 

   Im Bad-(povratni glagoli)   1 

   Selbstevaluation   1 

7 Јело и пиће  „Essen und Trinken“ 10 - - 

   Das essen und trinken wir  1  

   Guten Appetit!   1 

   Ich möchte gesund essen   1 

   Modalverb:möchten  1  

 март  Frühstück, Mittagessen, Abendessen  1  

  
 Überrasche deine Familie mit einem 

Nudelsalat 
  1 

   Präsens-weitere Übungen   1 

   Alle warten auf den Frühling  1  

   Ostern steht vor der Tür   1 

   Selbstevaluation   1 

8 Одећа  „Die Kleidung“ 6 - - 

   Was haben Wagners heute an?  1  

   Wer trägt was? (Nomen im Akk.)  1  

   Wo ist mein/meine...(Nom. Im Akk.)   1 

 април  Ich ziehe keinen/keine/kein ...an.   1 

   Negation kein/keine/keinen  1  

   Selbstevaluation   1 

9 Овде ја живим  „ Hier wohne ich“ 7 - - 

   Woher kommst du?  1  

   Ich wohne in...   1 

 мај  In der Bibiothek  1  

   Die Vorbereitung für die I Schulaufgabe   1 

   Die I Schulaufgabe   1 

   Die erste Verbesserung   1 
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   Ferien  1  

 
Понављање, 

утврђивање,систематизација 
 Wiederholung 1  1 

 јуни  Wiederholung 1  1 

   Feststellung 1  1 

   Feststellung 1  1 

УКУПНО 72 31 41 

 

Активности наставника 

С обзиром да је прва година учења,  

  упознајем ученике са језиком који ће учити,  

 са наставним садржајем и планом рада, 

 са темама, 

  са методама и техникама учења немачког језика, 

 са областима које оцењујем, 

 са системом оцењивања  

 Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

 Организујем и усмеравам процес учења; 

 Упознајем их са културним вредностима немачког говорног подручја; 

 Увежбавам практичну примену  немачког језика; 

Формирам правилан поглед на свет; 

 Упућујем их на потрагу за информацијама из различитих извора  (интернет, дечији 

часописи, проспекти, ТВ емисјије и аудио материјал); 

 Развијам карактер ученика и црте личности; 

 Пратим рад и труд ученика и подстичем их коментаришући; 

 Пратим напредак тј. стагнацију у раду и реагујем на исту; 

 Оцењујем ученике транспарентно и образлажем оцену; 

 Пружам, допунски, помоћ ученицима који слабије напредују; 

 Пружам информације и додатни рад са ученицима који боље напредују у раду; 

 Припремам их и увежбавам за сваки контролни тј. писмени рад; 

 Процењујем, заједно са ученицима постигнућа (било усменог било писменог рада); 

 Мотивишем их за рад интересантним садржајима (скечеви, дијалози, пантомиме, 

песмице, израда паноа, брзалице...); 

 Успостављам са ученицима коректан однос. 

 Третирам их као одговорне, креативне и активне учеснике. 

 

Активности ученика 

 Усвајање знања и стицање вештина у коришћењу немачког језика 

 Понаваљање 

 Опажање, откривање и увиђање законитости (обично граматичких) 

 Вежбање и стално увежбавање 
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 Израда и презентовање самосталних радова (састава, паноа, дијалога) 

 Посматрање 

 Изражавање својих мисли, осећања, закључака 

 Учешће у дискусији 

 Навикавање на други страни језик (после енглеског ) 

 Усклађивање свог система са системом рада наставника 

 Припремање за сваки контролни или писмени рад 

 Коментарисање резултата рада 

 Процењивање рада и постигнућа, заједно са наставником  

 

Оцењивање 

 Код ученика петог разреда оцењују се следеће области: 

 ниво савладане вештине читања; 

 разумевање почитаног текста кроз питања; 

 ниво владања језиком кроз разговор на задату тему; 

 писмено изражавање кроз саставе; 

 ниво савладане вештине писања, кроз диктат; 

 ниво усвојености вокабулара и граматичких законитости кроз вежбе на крају сваке 

теме;  

 напамет научене песмице, дијалоге, скечеве, вицеве; 

 вежбе и рад у радној свесци; 

 педантност, редовност и правописна тачност ученикове свеске; 

 писмени рад на крају године; 

 водим евиденцију рада домаћих задатака, за које не дајем оцену али редован рад 

битно утиче на оцену; 

 активност на часу тј. однос према раду. 

Ове области се оцењују: 

 усменим тј. писменим путем; 

 спровођењем самосталних радова (састава, паноа) 

 проценом наставника и осталих ученика нивоа научене песмице тј, интерпретације 

скеча, вица,  дијалога; 

Ове области оцењује наставник, ученик, група ученика или цео разред. 

Примењујем бројчано оцењивање. 
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Скала оцењивања са критеријумом 

ОЦЕНА :   5 

елементи за 

оцењивање 
постигнућа 

Разумевање 

говора 

Без потешкоћа разуме наставника, аудио-визуелни запис; 

извршава једноставне инструкције, одговара на једноставна 

питања и у сваком погледу рагује на одговарајући начин 

Разумевање 

писаног текста 

Чита лекцију течно и без застајкивања. Поштује правописне 

знаке приликом читања. Разуме прочитано у глобалу.  

Усмено 

изражавање 

Самостално и течно даје јендоставне информације, 

представљање, жеље у кратким реченицама у вези 

различитих тема из лекција. Без тешкоће води једноставне 

дијалоге  

Писмено 

изражавање 

Тачно пише речи, реченице, диктате и кратке саставе 

поштујући правопис 

Граматика Потпуно практично овладавање предвиђеним граматичким 

садржајима. 

Вокабулар Потпуно усвојен вокабулар како у усменом тако и у 

писменом изражавању 

Интеракција Без напора остварује једнставну комуникацију. Размењује 

информације у вези познатих тема. Води једноставну 

конверзацију. 

Активност Веома висок степен ангажовања 

Домаћи задаци Редовно урађени 

 

ОЦЕНА : 4 

елементи за 

оцењивање 

                            постигнућа 

Разумевање 

говора 

Разуме наставника, аудио-визуелни запис. Извршава 

инструкције и одговара на питања наставника са задршком.  

Разумевање 

писаног текста 

Најчешће чита тачно и течно, разумевајући прочитано  

Усмено 

изражавање 

Најчешће исправно даје инфрормације, представљање,  жеље. 

Тражи и даје информације у вези различитих тема у 

лекцијама 

Писмено 

изражавање 

Углавном тачно пише речи, реченице, диктате и кратке 

саставе поштујући правопис 

Граматика Практично овладавање предвиђеним граматичким 

садржајима 

Вокабулар Усвојен вокабулар у усменом и писменом изражавању 

Интеракција Остварује једноставну комуникацију. Размењује једноставне 

информације у вези познатих тема. 

Активност Висок степен ангажовања 

Домаћи задаци Уредно урађени 

 

ОЦЕНА : 3 
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елементи за 

оцењивање 

                           постигнућа 

Разумевање 

говора 

Углавном разуме наставника и аудио-визуелни запис. Реагује 

на одоговарајући начин и уз малу помоћ наставника код 

одговора на питања 

Разумевање 

писаног текста 

Коректно чита и разуме текст уз малу помоћ наставника 

Усмено 

изражавање 

Уз наставникову помоћ даје информацију, представљање, 

жеље. 

Писмено 

изражавање 

Пише речи, реченице, диктате и кратке саставе делимично 

поштујући правопис 

Граматика Делимично практично овладавање предвиђеним граматичким 

садржајима 

Вокабулар Делимично усвојен вокабулар како у писменом  тако и у 

усменом изражавању 

Интеракција Размењује кратке информације у вези познатих тема 

Активност Просечан степен ангажовања 

Домаћи задаци Најчешће урађени 

 

ОЦЕНА:  2 

елементи за  

оцењивање 

                            постигнућа 

Разумевање 

говора 

Разуме најједноставније инструкције наставника, ослањајући 

се на невербалну комуникацију и помоћ околине 

Разумевање 

писаног текста 

Чита уз помоћ наставника или другова 

Усмено 

изражавање 

Одговара кратким одговорима на најједноставнија питања, 

често се ослањајући на наставника или другове 

Писмено 

изражавање 

Преписује речи и реченице поштујући правопис 

Граматика Недовољно практично овладавање граматичким садржајима 

Вокабулар Делимично усвојен вокабулар у усменом одговарању 

Интеракција Најчешће је потребна помоћ 

Активност Довољан степен ангажовања 

Домаћи задаци Неуредно урађени 

 
Документација која прати оцењивање је следећа: 

 писмена вежбанка 

 диктати 

 контролне вежбе 

 вежбе после сваке лекције тј. теме у уџбенику 

 ученикова свеска 

  учеников радни лист 

 наставницина свеска 

 школски дневник 
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Методе и технике рада 

У процесу учења страног језика основна метода је 

 вербална : 

- Монолошка – усмнено излагање, описивање, образлагање, објашњавање 

- Дијалошка   _  слободан разговор, разговор на задату тему, научени дијалог; 

дискусија, постављање питања и одговарање 

 текст –метода : дакле текстуална, метода читања; коришћење уџбеника или другог 

писаног материјала, самостални писани а понекад и графички радови ученика; 

школски писмени задаци, контролне вежбе, тестови) 

 хеуристичка - често се користи код откривања граматичких правила 

 илустративна (метода показивања илустрованог материјала који прати теме у 

уџбенику) 

 игровне активности су учестале као метода рада; 

 аудитивна често прати уџбеник. 

Што се тиче техника рада: 

 Настава страног језика је динамична и активности се смењују на 10 мин у овом 

узрасту: 

 слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, 

одреди или Цртај, сеци, боји, отвори-затвори итд.) 

 рад у паровима или групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) 

 мануелне активности (израда паноа, постера и презентација истих) 

 вежбе слушања (према упутству наставника или са траке, повезати појмове у 

вежбанки, додати делове слике, реченице, текста, допунити информације, 

селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију итд.) 

 разне игрице примерене узрасту; 

 певање у групи; 

 класирање и упоређивање ( по количини, облику, боји, волим-не волим, 

компарације...) 

 повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са 

текстом или именовање наслова; 

 разумевање писаног језика: 

- уочавање обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, време, 

лице...) 

- препознавање везе између група слова и гласова; 

- одговарање на питања у вези са текстом, тачно-нетачно, вишеструки избор 

- извршавање прочитаних упутстава и наредби; 

 писмено изражавање: 

- повезивање гласова и група слова; 

- замењивање речи цртежом или сликом; 

- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза“, 

осмосмерке, укрштене речи и сл.) 

- повезивање текста и реченица са сликама-илустрацијама; 

- писање честитки, разгледница, позивница; 

- писање краћих текстова. 
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Шести разред 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора: на крају шестог разреда, ученик треба да: 

 разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и 

друго; 

 разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до осам реченица, које наставник 

исказује природним темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а 

који садрже искључиво језичку грађу обрађену током петог и шестог разреда; 

 разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком; 

 разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним 

искуством и са активностима на часу. 

Разумевање писаног текста: ученик треба да:  

 упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и 

гласног читања; 

 даље упознаје правила графије и ортографије; 

 разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима; 

 разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама 

(око 70 речи); 

 издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом 

или догађајем (ко, шта, где, када...). 

Усмено изражавање: ученик треба да:  

 разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не по-знаје, акцентује речи, 

поштује ритам и интонацију при спонтаном гово-ру и читању; 

 ступи у дијалог и у оквиру шест - седам реплика, постављањем и одговарањем на 

питања, води разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених 

током петог и шестог разреда;  

 монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак 

реченица представи себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога 

или наративног текста, или опише слику, лице, предмет, животињу и ситуацију; 

 интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације. 

Интеракција: ученик треба да:  

 реагује вербално или невербално на упутсва и постављена питања у вези са 

конкретном ситуацијом; 

 поставља једноставна питања и одговара на њих; 

 изражава допадање или недопадање; 

 учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.); 

 тражи разјашњења када нешто не разуме. 

 

Писмено изражавање : ученик треба да:  

 даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције; 

 допуњава и пише речи и кратке реченице на основу датог модела, слике или другог 

визуелног подстицаја; 
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 пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 

 пише своје личне податке и податке других особа (име, презиме и адресу); 

 одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, 

ситуације у разреду или њега лично;   

 прави спискове с различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у 

току дана...). 

Знања о језику:  

 схвата значај познавања језика; 

 увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог 

страног језика; 

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. 

форме учтивости); разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким 

активностима. 

 

Теме и ситуације по доменима употребе језика 

Приватно:  

 заједничке активности и интересовања у школи и ван ње  

 спортски дан, обавезе у школи током дана  

 дневне обавезе (устајање, оброци) 

 обавезе у кући, уређење простора у којем живи (куповина животних намирница, 

подела посла...) 

Јавно:  

 развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима 

(кућни љубимци, незбринуте животиње) 

 празници и обичаји у културама земаља чији се језик учи 

 оброци (код куће и ван куће) 

 становање (блок, насеље, кућа, град, село) 

 куповина (обраћање и учтиве форме обраћања) 

Образовно:  

 предмети, распоред часова, недељна оптерећеност 

 слободне активности 

Теме обрађене у петом разреду даље се проширују. 

 школски простор и прибор, активности и обавезе, излети 

 дружење 

 спорт 

 ужа и шира породица, суседи и пријатељи 

 кућни љубимци и обавезе према њима 

 Божић, Нова година, Ускрс и други важни празници 

 просторије у кући, обавезе у кући 

 оброци, омиљена храна, здрава храна 

 навике у исхрани у земљи чији се језик учи 

 одевни предмети 

 прикладно одевање 

 место и улица где станујем 
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 важне установе у окружењу (биоскоп, школа, позориште, позоришта, музеј, банка, 

болница) 

 годишња доба, месеци, дани у недељи и делови дана, 

 исказивање времена (метеоролошко и хронолошко-пуни сати и пола сата) 

 основни подаци о земљи/земљама чији се језик учи 

 

Комуникативне функције 

 Представљање себе и других  

 Поздрављање  

 Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева, 

итд. (у вези са темама)  

 Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  

 Постављање и одговарање на питања  

 Молбе и изрази захвалности  

 Примање и давање позива за учешће у игри/групној активности  

 Изражавање допадања/недопадања  

 Изражавање физичких сензација и потреба  

 Именовање активности (у вези са темама)  

 Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно, горе, 

доле...)  

 Давање и тражење информација о себи и другима  

 Тражење и давање обавештења  

 Описивање лица и предмета  

 Изрицање забране и реаговање на забрану  

 Изражавање припадања и поседовања  

 Тражење и давање обавештења о времену на часовнику  

 Скретање пажње  

 Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања  

 Исказивање извињења и оправдања 

 

Граматички садржаји у шестом разреду 

У петом разреду основне школе ученици су усвајали страни језик. Учење је на том 

узрасту било претежно интуитивно: одговарајућим наставним активностима ученици су 

довођени у ситуацију да слу-шају страни језик у оквиру одређених, њима блиских и 

разумљивих ситуација, а затим да научене исказе комбинују да би се усмено и писмено 

изразили у сличним контекстима. 

У петом разреду ученици су почели да уочавају прва језичка правила која су им 

олакшавала почетно описмењавање на страном језику. 

Од петог разреда и у шестом разреду, паралелно са усвајањем, почиње и учење 

страног језика; реч је о свесном процесу који посма-трањем релевантних језичких (и 

нејезичких) феномена и размишља-њем о њима омогућује уочавање одређених законитости 

и њихову концептуализацију. 

Граматички садржаји предвиђени у шестом разреду дати су, дакле, са двоструким 

циљем: да би ученици могли да унапреде своју ко-муникативну компетенцију, али и да би 
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стекли основна знања о језику као сложеном систему. Савладавање граматичких садржаја, 

стога, није само себи циљ, те се ауторима уџбеника и наставницима предлаже да: 

 охрабрују ученике да посматрањем сами покушавају да открију граматичка правила; 

 откривена граматичка правила прикажу на схематизован начин; 

 у примерима и вежбањима користе што је могуће више познату лексику; 

 примере и вежбања контекстуализују; 

 додатна објашњења - само најнеопходнија - заснују на анализи најчешћих 

граматичких грешака својих ученика; 

 указују ученицима на неразумевање или неспоразум као могуће последице 

граматичке непрецизности / нетачности. 

Будући да се на овом узрасту стичу тек почетна граматичка знања која ће се у вишим 

разредима утврђивати и проширивати (способност ученика да разумеју страни језик и да се 

изразе њиме умногоме превазилази њихова експлицитна граматичка знања), њихово 

вредновање требало би предвидети пре свега у оквиру формативне евалуације, то јест кроз 

кратке усмене / писмене вежбе којима се проверава спо-собност ученика да примене 

одређено откривено граматичко прави-ло; исправак је за ученике прилика да га боље 

разумеју и запамте. У сумативној евалуацији (на крају полугођа и школске године), то јест 

у писменим задацима и приликом провере способности усменог изра-жавања, не би требало 

давати граматичка вежбања, већ би граматичку тачност наставник требало да вреднује као 

један од више елемената ко-јим се оцењују различите рецептивне и продуктивне језичке 

вештине. Елементи и скала вредновања, усаглашени на нивоу школе, требало би да буду 

познати и јасни ученицима. 
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Садржај програма 

 

Теме и 

време 

реализациј

е 

Садржаји 

(наставне 

јединице и тип 

часа) 

Циљеви 

(исходи) 

Ученик треба 

да: 

Методе/ 

активности 

Наставна 

средства 

Фонд 

часова 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

K
an

n
st

 d
u
 i

n
li

n
e 

sk
at

en
? 

 

W
o
h
in

 f
ae

h
rs

t 
d
u
 i

n
 U

rl
au

b
? 

 

 

 

O
K

T
O

B
A

R
 

W
o
h
in

 f
ar

st
 d

u
 i

n
 U

rl
 

  

1. Kannst du inline 

skaten?     

Modul 4. Lektion 

1, O. 

постави 

вршњаку 

питање везано 

за хоби 

 

аудио-

визуелна, 

демонстративн

а, 

вербална 

 

ЦД, 

уџбеник, 

радни 

листови 

8 

 

 

2. Wir üben den 

Wortschatz, U. 

говори о 

својим 

хобијима 

слушање, 

понављање 

уџбеник 

 

3. Die 

Modalverben, U. 

користи 

модалне 

глаголе 

извођење мини 

дијалога 

уџбеник 

 

4. Wortschatz 

wiederholen und 

Aussprache, P. 

увежба речи и 

изговор 

 

понављање,  

увежбавање 

изговора 

ЦД 

5. Der 

Possesivartikel im 

Nominativ, O. 

усвоји 

посесивни члан 

у номинативу 

извођење мини 

дијалога 

уџбеник 

 

 

6. Der 

Possesivartikel im 

Akkusativ, O. 

усвоји 

посесивни члан 

у акузативу  

 

класирање, 

извођење мини 

дијалога 

уџбеник, 

радни 

листови 

7. Wir singen – Die  

bunten Noten, O. 

пева песмицу 

 

певање песме ЦД 

8. Test, P. 

 

примени знања 

из граматике 

 

израда теста 

 

 

тест из 

приручник

а 

 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

W
o
h
in

 f
ae

h
rs

t 
d
u
 i

n
 

U
rl

au
b
? 

 

 

9. Wohin fährst du 

in Urlaub? Lektion 

2, O. 

 

 

 

каже куда 

путује за време 

одмора и 

постави 

другима исто 

питање 

аудио-

визуелна, 

демонстративн

а, 

вербална 

 

 

уџбеник, 

ЦД, 

радни 

листови 

 5 

10. Die Lokal- 

Ergänzungen, O. 

упозна допуне 

 

слушање мини 

дијалога 
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11. Die 

Jahreszeiten und 

die Monate, U. 

 

наброји 

годишња доба 

и месеце у 

години 

слушање, 

писање 

меморијск

е картице 

 

12. Das 

Wetterbericht, O. 

 

пита какво је 

време и зна да 

га опише 

извођење мини 

дијалога 

 

 

 

 

13. Sprächkarten 

als Anlass zum 

Gespräch, U 

говори о 

времену уз 

помоћ картица 

 слушање, 

говор 

говорне 

карте 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

A
ll

es
 G

u
te

 z
u
m

 G
eb

u
rt

st
ag

! 

  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 N

O
V

E
M

B
A

R
 

  
  
  
  
  
  
  
  

A
ll

es
 G

u
te

 z
u

m
 G

eb
u
rs

ta
g
! 

 
14. Wortschatz 

wiederholen  und  

wir singen – Wohin  

fährst du in 

Urlaub?  O. 

употреби нову 

лексику и пева 

песмицу 

 

 

слушање, 

певање песме 

 

 

 

ЦД, 

уџбеник, 

радни 

листови  

 

5 

15. Wann ist sie 

geboren? Lektion 

3, O. 

 

 

 

зна да каже 

када је нека 

особа рођена 

или умрла и 

зна да постави 

исто питање 

аудио-

визуелна, 

вербална, 

слушање 

 

 

мeморијск

а игрица, 

карте, 

вежбанка  

 

 

16. Die 

Ordinalzahlen, O. 

 

 

 

пита када је 

некоме 

рођендан и зна 

да одговори на 

исто питање 

вежбање 

редних бројева 

у пару, писање 

 

 

уџбеник, 

ЦД 

 

 

 

17. Die 

Geburtstageinladun

g und Imperativ, O. 

 

пита за савет 

или мишљење 

 

 

читање, 

увежбавање 

заповедног 

начина 

картице 

делова 

реченице  

 

18. Sätze bauen 

und Geschenke –  

Memory, U. 

  меморијск

а игрица 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

A
ll

es
 g

u
te

 z
u
m

 G
eb

u
rt

st
ag

! 

  

 

  

19. Festigung von 

Personalpronomen 

im Akkusativ, U. 

 

 

захтева од 

неког да нешто 

учини 

усмено 

увежбавање  

личних 

заменица у 

акузативу 

ЦД, 

уџбеник, 

радни 

листови 

 

8 

20. Wortschatz 

wiederholen und 

wir singen – Zum  

Geburtstag viel 

Glück!  O. 

пита коме неки 

предмет или 

поклон 

припада и пева 

песмицу 

понављање, 

слушање, 

певање 

 

уџбеник, 

ЦД 

 

 

 

21. Wir trainieren –

Hören und Lesen, 

P. 

глобално 

разуме 

слушани текст 

слушање, 

читање 

ЦД, 

уџбеник 
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22. Wir trainieren – 

Schreiben und 

Sprechen, P. 

зна да напише 

позивницу за 

рођендан као и 

да на њу 

негативно 

одговори 

писање, говор уџбеник 

23. Abschlusstest, 

P. 

 израда теста тест из 

приручник

а 

24. Vorbereitung 

auf die erste 

Klassenarbeit, U. 

 

припреми се за 

писмени 

задатак 

и зна грађу 

која је 

обрађенма 

припрема за 

писмени 

задатак 

 

 

 

 

 

 

25. Erste 

Klassenarbeit, P. 

уради писмени 

задатак  

писмени 

задатак  

вежбанка 

 

26. Verbesserung 

der Klassenarbeit, 

P. 

заједнички се 

исправљају 

грешке 

исправак 

писменог 

задатка 

вежбанка 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

M
ir

 t
u
t 

d
er

 K
o
p
f 

w
eh

? 
/ 

W
ei

h
n
ac

h
te

n
 

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
E

B
R

U
A

R
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

M
ir

 t
u
t 

d
er

 K
o
p
f 

w
eh

 

      

D
E

C
E

M
B

A
R

 

M
ir

 t
u

t 
d
er

 K
o
p
f 

w
eh

 /
  
 W

ei
h
n
ac

h
te

n
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

JA
N

U
A

R
 

  
  
  
  
  
  
  
  

G
es

u
n
d
 l

eb
en

 

    
  
  

 

   

27. Mir tut der 

Kopf weh Modul 

5, Lektion 1, O. 

 

научи називе 

делова тела 

 

 

аудио-

визуелна,  

комуникативна 

вербална 

ЦД, 

уџбеник, 

радни 

листови 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Was sagt 

Stefan? – 

Sprachübung U. 

зна да каже да 

га боли неки 

део тела 

слушање, 

говор 

 

 

 

 

29. Erkennst du die 

Krankheit? U. 

 

зна како се 

зову неке од 

болести 

слушање, 

увежбавање 

дијалогa 

уџбеник, 

радни 

листови 

30. Der bestimmte 

Artikel und die 

Personalpronomen 

im Dativ, O. 

зна да користи 

одређени члан 

и личну 

заменицу у 

дативу 

писање, 

важбање 

граматичке 

јединице 

 

 

 

 

31. Minidialoge 

mit dem Imperativ, 

U. 

савлада 

заповедни 

начин 

разговор у 

пару –  

заповедни 

начин 

уџбеник 

 

32. Die Meinung 

des Arztes, O. 

 

глобално 

разуме 

прочитани 

текст 

 

 

 

уџбеник, 

ЦД радни 

листови 
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33. Weihnachten in 

Deutschland und in 

Serbien, U. 

 

зна како се 

прославља 

Божић 

 

упоређивање 

 

 

 

кувар са 

рецептима 

за 

божићне 

празнике 

ЈА
Н

У
А

Р
 

G
es

u
n
d
 l

eb
en

 

34. Wortschatz 

wiederholen und 

Aussprache, U. 

утврди 

граматичку 

грађу и речи 

понављање и 

изговор речи  

ЦД, 

уџбеник, 

радни 

листови 

4 

35. Was tust du für 

deine Gesundheit? 

Lektion 2, O. 

разликује 

здраву од 

нездраве хране 

израда теста, 

читање 

 

уџбеник  

36. Hörübungen- 

Was sagt Frau 

Weigel? U. 

савлада 

модални глагол 

dürfen  

слушање, 

допуна 

дијалога 

 

ЦД, 

уџбеник 

37. Monika, die 

Vegetarierin und 

die Kausalsätze, O.  

 

 

читање, 

класирање 

слушање 

уџбеник, 

радни 

листови 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

G
es

u
n
d
 l

eb
en

 

  

38. Warum hat 

Vati...? O. 

 

употреби 

узрочне 

реченице 

читање, 

класирање 

 

уџбеник 

 

 

4 

39. Ein Rezept aus 

Tirol-Bauernhause, 

O. 

 

зна називе 

животних 

намирница и 

разуме рецепт 

читање, 

писање 

 

 

уџбеник, 

радни 

листови 

 

40. Ein Interview 

mit Frau Weigel, 

O. 

 

глобално 

разуме 

слушани 

интервју 

слушање 

 

 

уџбеник 

 

 

41. Ein Leserbrief, 

O. 

глобално 

разуме писмо 

вербална 

метода 

уџбеник 

 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

W
ie

 w
ar

 e
s 

in
 d

er
 S

ch
u
le

? 

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 G

es
u
n

d
 l

eb
en

 

/ 
T

in
a 

h
at

 s
ic

h
 w

eh
g
et

an
 

   M
A

R
T

 

W
ir

 t
ra

in
ie

re
n

 

  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
E

B
R

U
A

R
 

  
  
  
  
  
 W

as
 h

as
t 

d
u
 g

em
ac

h
t?

 

 

42. 

Ausspracheübunge

n und wir singen – 

Was ist du mein 

Kind? U. 

правилно 

изговори речи 

и отпева песму 

 

 

читање, говор, 

увежбавање 

изговора 

 

 

уџбеник 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

43. Wie war es in 

der Schule? 

Lektion 3. O. 

каже како је 

провео дан 

 

говор, 

писање 

 

радни 

листови 

 

44. Präteritum von 

sein und haben, O. 

говори у 

имперфекту 

говор, дијалог 

 

уџбеник 

45. Ein Brief an 

Karin, O. 

разуме писмо у 

перфекту 

читање, говор 

 

уџбеник 

 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

 385 

М
А

Р
Т

 

W
ir

 t
ra

in
ie

re
n
/W

o
 i

st
 d

en
n
 h

ie
r 

..
.?

 

 

46. Das Perfekt, O. 

 

усвоји 

перфекат са 

haben и sein 

 

 

уџбеник 

 

 

9 

47. Wortschatz 

wiederholen! P.  

понови 

граматичку 

грађу 

глобално 

разумевање 

текста 

радни 

листови 

48. Wir trainieren – 

Hören und Lesen, 

U. 

 

глобално 

разуме 

слушани и 

прочитани 

текст 

слушање и 

читање 

 

ЦД, 

уџбеник 

49. Wir trainieren – 

Schreiben und 

Sprechen, U. 

пише и 

слободно 

говори  

 

писање 

и говор 

 

уџбеник 

50. Abschlusstest, 

P. 

 

примени 

граматичку 

грађу 

израђивање 

теста 

 

тест из 

приручник

а 

51. Wo ist denn 

hier...?   

Modul 6. Lektion 

1, O. 

пита где се 

налази нека 

особа или 

објекат 

слушање и 

говор 

 

план града 

 

 

52. Die 

Orientierung auf 

dem Stadtplan, U. 

локализује 

неку особу или 

објекат 

слушање, 

писање и 

говор, 

повезивање 

појмова 

ЦД, 

уџбеник  

 

53. Die 

Präpositionen mit 

dem Artikel im 

Dativ, U. 

употреби 

предлог са 

чланом у 

дативу 

говор, 

слушање 

 

 

уџбеник, 

радни 

листови 

 

54. Wo kauft Frau 

Weigel ein? U.  

каже где се 

може ићи у 

куповину 

говор, писање  

 

уџбеник, 

радни 

листови 

А
П

Р
И

Л
 

H
as

d
 d

u
 L

u
st

 i
n
s 

K
in

o
 z

u
 

g
eh

en
? 

 

 

H
as

t 
d
u
 L

u
st

..
. 

 

    

55. Die 

Fussgängerzone, 

O. 

оријентише се 

у пешачкој 

зони 

граматика,  

читање, 

класирање 

уџбеник,  

радни 

листови 

4 

 

56. Hast du Lust 

ins Kino zu gehen? 

Lektion 2, O. 

пита друга да 

ли хоће да иде 

негде са њим 

слушање, 

говор 

 

ЦД 

 

 

57. Wir üben die 

Lokalergänzungen:  

in, auf mit dem 

Dativ,  U. 

употреби 

предлог са 

дативом  

 

читање, 

писање 

 

 

уџбеник  
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58. Erkundigung 

auf der Strasse, U. 

 

зна да се 

оријентише у 

граду, пита за 

информацију 

слушање, 

повезивање 

појмова, говор 

план града 

М
А

Ј 

П
и

см
ен

и
 з

ад
ат

ак
/O

rd
n
u
n
g
 m

u
ss

 s
ei

n
! 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

59. Bitte, wie 

komme ich...? U. 

 

пита како да 

стигне до неке 

грађевине 

комуникативна 

метода, говор, 

слушање 

уџбеник, 

радни 

листови  

10 

60. Wortschatz 

wiederholen! P. 

 

 

понављање 

 

ЦД 

 

61. Vorbereitung 

auf die zweite 

Klassenarbeit, U. 

припреми се за 

писмени 

задатак 

припрема за 

писмени 

задатак 

 

 

 

62. Zweite 

Klassenarbeit, P. 

 

 

други писмени 

задатак  

вежбанка  

 

63. Verbesserung 

der zweiten 

Klassenarbeit, P. 

исправи 

настале грешке 

 

исправак 

писменог 

задатка 

вежбанка 

 

64. Ordnung muss 

sein! Lektion 3, O. 

каже где се 

нека ствар 

налази  

слушање, 

говор 

 

ЦД, 

уџбеник 

65. Die 

Positionsverben 

liegen – legen, 

stehen – stellen, O. 

уочи разлику 

између глагола  

 

 

говор, писање, 

слушање 

 

 

уџбеник 

 

66. Wo liegt die 

Kugel? U. 

пита где се 

неки предмет 

налази  

вежбање 

говора у пару, 

слушање 

радни 

листови 

67. Ein neues 

Zimmer, U. 

 

 

сецкање, 

лепљење 

 

68. Wir richten 

eine Wohnung ein, 

O. 

разуме 

добијену 

наредбу 

говор, 

слушање  

копирати 

план собе 

 

ЈУ
Н

 

У
в
еж

б
ав

ањ
е 

м
о
д

у
л

а 

  

69. Wortschatz 

wiederholen! P. 

 

утврди научене 

речи 

 

читање, 

слушање 

певање  

уџбеник 

 

 

4 

70. Abschlusstest, 

P. 

 

писмена 

провера 

израда теста 

 

тест из 

приручник

а 

71. Wir trainieren – 

Hören und Lesen 

 

глобално 

разуме слушан 

или прочитан 

текст 

слушање, 

читање 

 

ЦД, 

уџбеник 

 

72. Wir trainieren –  

Schreiben und 

Sprechen 

зна да се 

представи 

путем и-мејла 

писање и говор 

 

уџбеник 
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Активности наставника 

С обзиром да је друга година учења,  

  упознајем ученике са  са наставним садржајем и планом рада, 

 са темама, 

 са методама и техникама учења немачког језика, 

 са областима које оцењујем, 

 са системом оцењивања  

Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

 Организујем и усмеравам процес учења; 

 Упознајем их са културним вредностима немачког говорног подручја; 

 Увежбавам практичну примену  немачког језика; 

 Формирам правилан поглед на свет; 

 Упућујем их на потрагу за информацијама из различитих извора  (интернет, дечији 

часописи, проспекти, ТВ емисјије и аудио материјал); 

 Развијам карактер ученика и црте личности; 

 Пратим рад и труд ученика и подстичем их коментаришући; 

 Пратим напредак тј. стагнацију у раду и реагујем на исту; 

 Оцењујем ученике транспарентно и образлажем оцену; 

 Пружам, допунски, помоћ ученицима који слабије напредују; 

 Пружам информације и додатни рад са ученицима који боље напредују у раду; 

 Припремам их и увежбавам за сваки контролни тј. писмени рад; 

 Процењујем, заједно са ученицима постигнућа (било усменог било писменог рада); 

 Мотивишем их за рад интересантним садржајима (скечеви, дијалози, пантомиме, 

песмице, израда паноа, брзалице...); 

 Успостављам са ученицима коректан однос; 

 Третирам их као одговорне, креативне и активне учеснике. 

 

Активности ученика 

 Усвајање знања и стицање вештина у коришћењу немачког језика 

 Понаваљање 

 Опажање, откривање и увиђање законитости (обично граматичких) 

 Вежбање и стално увежбавање 

 Израда и презентовање самосталних радова (састава, паноа, дијалога) 

 Посматрање 

 Изражавање својих мисли, осећања, закључака 

 Учешће у дискусији 

 Усклађивање свог система са системом рада наставника 

 Припремање за сваки контролни или писмени рад 

 Коментарисање резултата рада 

 Процењивање рада и постигнућа, заједно са наставником  
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Оцењивање 

Оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као 

изоловану активност која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем се обезбеђује 

напредовање ученика и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се спроводи ради 

јачања мотивације. Елементи за проверу тј. оцењивање су: 

 разумевање говора, 

 разумевање краћег писаног текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких садржаја; 

 усвојеност граматичких структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака и пројеката 

Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 

Код ученика шестог  разреда оцењују се следеће области: 

 ниво савладане вештине читања; 

 разумевање почитаног текста кроз питања; 

 ниво владања језиком кроз разговор на задату тему; 

 писмено изражавање кроз саставе; 

 ниво савладане вештине писања, кроз диктат; 

 ниво усвојености вокабулара и граматичких законитости кроз вежбе на крају сваке 

теме;  

 напамет научене песмице, дијалоге, скечеве, вицеве; 

 вежбе и рад у радној свесци; 

 педантност, редовност и правописна тачност ученикове свеске; 

 писмени рад  

 водим евиденцију рада домаћих задатака, за које не дајем оцену али редован рад 

битно утиче на оцену; 

 активност на часу тј. однос према раду. 

 

Ове области се оцењују: 

 усменим тј. писменим путем; 

 спровођењем самосталних радова (састава, паноа) 

 проценом, од стране наставника и осталих ученика, нивоа научене песмице тј, 

интерпретације скеча, вица,  дијалога; 

Ове области оцењује наставник, ученик, група ученика или цео разред. 

Примењујем бројчано оцењивање. 

Документација која прати оцењивање је следећа: 

 писмена вежбанка 

 диктати 

 контролне вежбе 

 вежбе после сваке лекције тј. теме у уџбенику 

 ученикова свеска 

  учеников радни лист 
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 наставницина свеска 

 школски дневник 

 

Скала оцењивања са критеријумом 

 

ОЦЕНА 5 

елементи за оцењивање  

Разумевање говора Без потешкоћа препознаје и исправно изговара све гласове у 

говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију. Разуме 

наставника и реагује на одговарајући начин:одговара на 

питања, извршава инструкције... 

Разумевање писаног 

текста 

Чита лекцију течно и без застајкивања. Поштује правописне 

знаке приликом читања. Разуме прочитано у глобалу. 

Усмено изражавање Исправно и разговетно изговара гласове, акцентује речи, 

поштује ритам и интонацију. Самостално даје основне 

информације у вези различитих тема из лекција. 

Писмено изражавање Поштујући правопис тачно пише речи и реченице. 

Граматика Практично овладавање предвиђених граматичких садржаја. 

Вокабулар Потпуно усвојен вокабулар, како у усменом, тако и у 

писменом изражавању. 

Интеракција Размењује информације у вези познатих тема 

Активност  Веома висок степен ангажовања. 

Домаћи задаци Редовно урађени. 

 

ОЦЕНА 4 

елементи за оцењивање  

Разумевање говора Разуме наставника и реагује на одговарајући начин:одговара 

на питања, извршава инструкције... 

Разумевање писаног 

текста 

Најчешће чита течно и тачно речи и реченице из лекција, 

разумевајући прочитано. 

Усмено изражавање Најчешће исправно и разговетно изговара гласове, акцентује 

речи, поштује ритам и интонацију. Даје основне информације 

у вези различитих тема из лекција. 

Писмено изражавање Поштујући правопис углавном тачно пише речи и реченице. 

Граматика Практично овладавање предвиђених граматичких садржаја. 

Вокабулар Усвојен вокабулар, како у усменом, тако и у писменом 

изражавању. 

Интеракција Размењује информације у вези познатих тема 

Активност  Висок степен ангажовања. 

Домаћи задаци Редовно урађени. 

 

ОЦЕНА 3 

елементи за оцењивање  

Разумевање говора Углавном разуме наставника и реагује на одговарајући начин. 

Разумевање писаног Најчешће препознаје значење написаних речи које је усмено 
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текста већ усвојио. Коректно чита и разуме текст понекад уз помоћ 

наставника. 

Усмено изражавање Одговара на питања уз наставникову помоћ. 

Писмено изражавање Пише речи и краће реченице. 

Граматика Делимично овладавање предвиђених граматичких садржаја. 

Вокабулар Делимично усвојен вокабулар, како у усменом, тако и у 

писменом изражавању. 

Интеракција Размењује кратке информације у вези познатих тема 

Активност  Просечан степен ангажовања. 

Домаћи задаци Најчешће урађени. 

 

ОЦЕНА 2 

елементи за оцењивање  

Разумевање говора Разуме најједноставније инструкције наставника ослањајући 

се понекад на невербалну комуникацију. 

Разумевање писаног 

текста 

Чита уз помоћ наставника али и другова. 

Усмено изражавање Одговара кратким одговорима на најједноставнија питања. 

Писмено изражавање Поштујући правопис преписује речи и реченице. 

Граматика Недовољно практично овладавање предвиђених граматичких 

садржаја. 

Вокабулар Делимично усвојен вокабулар у усменом одговарању. 

Интеракција Најчешће је потребна помоћ. 

Активност  Довољан степен ангажовања. 

Домаћи задаци Нередовно рађени. 

 

НОТА БЕНЕ:Наставник задржава право да оцењујући постигнућа ученика, уколико је то 

потребно поред горе наведених критеријума, узме у обзир личност ученика, његове 

могућности и специфичне околности у којима живи. 

 

Методе и технике рада 

У процесу учења страног језика основна метода је 

 вербална : 

- Монолошка – усмено излагање, описивање, образлагање, објашњавање 

- Дијалошка   _  слободан разговор, разговор на задату тему, научени дијалог; 

дискусија, постављање питања и одговарање 

 текст –метода : дакле текстуална, метода читања; коришћење уџбеника или другог 

писаног материјала, самостални писани а понекад и графички радови ученика; 

школски писмени задаци, контролне вежбе, тестови) 

 хеуристичка - често се користи код откривања граматичких правила 

 илустративна (метода показивања илустрованог материјала који прати теме у 

уџбенику) 

 игровне активности су учестале као метода рада; 

 аудитивна често прати уџбеник. 

Што се тиче техника рада: 
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Настава страног језика је динамична и активности се смењују на 10-15 мин у овом 

узрасту: 

 слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, 

одреди или Цртај, сеци, боји, отвори-затвори итд.) 

 рад у паровима или групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) 

 мануелне активности (израда паноа, постера и презентација истих) 

 вежбе слушања (према упутству наставника или са траке, повезати појмове у 

вежбанки, додадти делове слике, реченице, текста, допунити информације, 

селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију итд.) 

 разне игрице примерене узрасту; 

 певање у групи; 

 клчасирање и упоређивање ( по количини, облику, боји, волим-не волим, 

компарације...) 

 повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са 

текстом или именовање наслова; 

 заједничко прављење илистрованих и писаних материјала ( извештај-дневник са 

путовања, рекламни плакат, програм пиредбе) 

разумевање писаног језика: 

 уочавање обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, време, 

лице...) 

 препознавање везе између група слова и гласова; 

 одговарање на питања у вези са текстом, тачно-нетачно, вишеструки избор 

 извршавање прочитаних упутстава и наредби; 

писмено изражавање: 

 повезивање гласова и група слова; 

 замењивање речи цртежом или сликом; 

 проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза“, 

осмосмерке, укрштене речи и сл.) 

 повезивање текста и реченица са сликама-иллустрацијама; 

 попуњавање формулара (пријава на конкурс, налепнице за кофер...) 

 писање честитки, разгледница, позивница; 

 писање краћих текстова. 

 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

Разумевање говора: на крају седмог разреда, ученик треба да: 

 препознаје равнодушност, дивљење, саучествовање, зебњу, страх, замерку, сумњу и 

сл. 

 разуме сасвим једноставна објашњења непознатих речи помоћу познатог 

вокабулара; 

 разуме дијалоге и монологе од десет до четрнаест реченица, исказане природним 

темпом од стране наставника, других ученика и преко звучног материјала, које 

садрже грађу претходних разреда; 
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 разуме песме и рефрене везане за обрађену тематику. 

 

Усмено изражавање и интеракција: ученик треба да: 

 даље усавршава изговор гласова; 

 правилно репродукује основне интонацијске схеме као и оне које исказују 

равнодушност, дивљење, саучествовање, страх, замерку, сумњу и сл. 

 користи спонтано најчешће устаљене изразе учтивости и оне које се тичу најчешћих 

ситуација на часу; 

 поставља питања која се односе на садржај обрађеног дијалога или наративног 

текста, на једноставну свакодневну ситуацију или на предмет његовог 

интересовања; 

 даје императивне исказе у комуникацији на часу и у игри; 

 ступи у дијалог и у оквиру осам до десет реплика, постављањем питања и 

одговарањем, води разговор у оквиру комуникативних функција и лексике 

обрађених током петог, шестог и седмог разреда; 

 представи себе или другога, поред основних информација, и обавештења која се 

тичу склоности и интересовања; 

 спонатано честита рођендан, Нову годину, Божић и одређени успех; 

 интерпретира тематски прилагођене песме и рецитације. 

Разумевање писаног текста: ученик треба да: 

 даље савладава технике читања у себи и наглас, уз обраћање пажње на тип текста и 

графичке елементе од значаја за разумевање; 

  даље савладава основна правила графије и ортографије уз уочавање правилности тј 

неправилности; 

 разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 

 разуме садржаје нефромалног писма; 

 разуме, глобално и селективно, садржаје непознатих текстова, који се састоје од 

познате језичке грађе; 

 разуме глобално садржај непознатог текста који садржи непознате речи, под 

условом да то нису кључне речи. 

Писмено изражавање: ученик треба да: 

 даље упознаје основан правила и изузетке у графији и ортографији и при том уочава 

правилности и неправилности; 

 пише кратке текстове на основу модела; 

 одговори на питања, која се тичу обрађене теме, ситуације у разреду и њега лично; 

 пише краће целине на основу датих елемената; 

 пише кратка, неформална пима разносврсног садржаја. 

 

Теме и ситуације 

 слободне активности у школи; 

 промене у изгледу и понашању тинејџера; 

 колективна путовања. 

 Породица и свакодневно окружење 

 породичне навике и односи међу генерацијама; 

 Сналажење у месту где ученик живи; 
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 Однос према окружењу. 

 Медији и култура 

 - музика, ТВ емисије за младе, часописи. 

       

     Остало 

 знаменитисти Немачке и осталих земаља немачког говорног подручја; 

 бројеви до 2000 

 исказивање хронолошког следа 

Теме и ситуације 
 

Приватно 

 заједничке активности и интересовања у школи и ван ње  

 дневне обавезе  

 обавезе у кући, уређење простора у којем живи (куповина животних  намирница, подела   

посла...) 

 здравствена заштита 

 

Јавно 

 развијање позитивног  односа према животној средини и другим живим бићима (кућни 

љубимци, незбринуте животиње) 

 знаменитости у културама земаља чији се језик учи  

 оброци ( здрава исхрана) 

 становање (блок, насеље, кућа, град, село) 

 куповина (обраћање и учтиве форме обраћања) 

 временске прилике  

 изласци (слободно време) 

 

Образовно 

 предмети, распоред часова, недељна оптерећеност 

 слободне активности (посете, спортски дани, хуманитарне акције) 

 

Комуникативне функције 

 

 Представљање себе и других 

 Поздрављање 

 Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја,              

бројева, итд. (у вези са темама) 

 Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  

 Постављање и одговарање на питања 

 Молбе и изрази захвалности 

 Примање и  давање позива за учешће у игри/групној активности 

 Изражавање допадања/недопадања 

 Изражавање физичких сензација и потреба 

 Именовање активности (у вези са темама) 
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 Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно,                   

горе, доле...) 

 Давање и тражење информација о себи и другима 

 Тражење и давање обавештења 

 Описивање лица и предмета 

 Изрицање забране и реаговање на забрану 

 Изражавање припадања и поседовања 

 Тражење и давање обавештења о времену на часовнику  

 Скретање пажње 

 Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 

 Исказивање извињења и оправдања 

 

Садржај програма 

 
 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 

часова 

1 
ШКОЛА-Wenn ich nicht in 

der Schule bin,.. 

 Einführung 

 Meine Freizeit 

 Grammatikübungen-AH 

 Tagesablauf 

 Die Szene 

 Bearbeitung des Tekstes 

 Projektdurchführung bzw. Präsentation 

 Test und Selbstevaluation 

10 4 6 

2 
Однос са одраслима- Ich 

und die Erwachsenen 

 „Ich und die Erwachsenen“ 

 Gedicht-fakultativ 

 „Die Ilse ist weg“ 

 Pubertät-lesen und dieskutieren 

 Beziehung zu Eltern und Lehrern 

 Weil-Sätze-münd. Und schriftlich 

 Dialoge spielen 

 Comic- Im Anschluss: dass, ob, und 

w-Sätze 

 Weitere Grammatikübungen 

 Besuch im Goethe-Institut + Test 

 Test 2 

10 4 6 

3 Свет моде -Modewelten 

 „Modewelten“ 

 Die Kleidungsstücke 

 Test kao tekst-obrada 

 Adjektivdeklination 

 Personenbeschreibung 

 Lesetexte-Claudia Schiffer-Interview 

5 2 3 

 I pismeni zadatak  Die Vorbereitung für die I 3  3 
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Schulaufgabe 

 Die erste Schulaufgabe 

 Die erste Verbesserung 

4 Спорт - Sport 

 Sport 

 Sportarten und Sportunterricht 

 Präpositionen mit Dat-Wiederholung 

 Gesunde Ernährung und Sport 

 Schrift. Übungen-AH 

 Treibst du Sport und was? 

 Sport Diskussion 

 Präsentation berühmter Sportler 

 Test 4 

8 2 6 

5 

Земље немачког говорног 

подручја – Belgrad-Wien-

Bern-Berlin 

 „Belgrad. Wien .Bern, Berlin“ 

 Berlin 

 Bern 

 Wien 

 Belgrad 

 Ein Gespräch 

 Wie schreibt man eine Ansichtskarte? 

 Imperativ-Wiederholung 

 Projektpräsentation 

 Test 5 

9 4 5 

6 
Музика ифилм –Musik und 

Film 

 „Musik und Film“ 

 Welche Musik hörst du am meisten? 

 Gehst du häufig ins Kino? 

 Präteritum-Modalverben 

 Mündl. Und schrift. Übungen 

 Projekt 

 Test 6 

6 1 5 

7 
Личности-Schreiben-

Drücken-Lesen 

 „Schreiben-Drücken-Lesen“ 

 Johannes Gutenberg 

 Vuk Stefanovic Karadzic 

 Übungen zu den Wortschatz 

 Wortspeile 

 Quiz 

 Grammatik-Präteritum-regelmäßige 

    und unregelmäßige Verben 

 Verben mit trennbarem und 

untrennbarem Präfix 

 Projekt 

8 4 4 

 II pismeni zadatak 

 Die Vorbereitung für die II 

Schulaufgabe 

 Die II Schulaufgabe 

 Die II Verbesserung 

3  3 
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8 
Компјутери – die Welt des 

Computers 

 „Die Welt des Computers“ 

 Computerbegriffe 

 Konrad Zuse 

 Zahlen, Größen, Maße 

3 2 1 

  9 
Религије, обичаји – 

Gemeinsam leben 

 „Gemeinsam leben“ 

 Christentum 

 Islam 

 Judentum 

 Buddihsmus 

 Wiederholung 

 Feststellung 

 Abschlussstunde 

7 4 3 

УКУПНО 72 27 45 

 

Активности наставника 

С обзиром да је прва година учења,  

 упознајем ученике са језиком који ће учити,  

 са наставним садржајем и планом рада, 

 са темама, 

 са методама и техникама учења немачког језика, 

 са областима које оцењујем, 

 са системом оцењивања  

 Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

 Организујем и усмеравам процес учења; 

 Упознајем их са културним вредностима немачког говорног подручја; 

 Увежбавам практичну примену  немачког језика; 

 Формирам правилан поглед на свет; 

 Упућујем их на потрагу за информацијама из различитих извора  (интернет, дечији 

часописи, проспекти, ТВ емисјије и аудио материјал); 

 Развијам карактер ученика и црте личности; 

 Пратим рад и труд ученика и подстичем их коментаришући; 

 Пратим напредак тј. стагнацију у раду и реагујем на исту; 

 Оцењујем ученике транспарентно и образлажем оцену; 

 Пружам, допунски, помоћ ученицима који слабије напредују; 

 Пружам информације и додатни рад са ученицима који боље напредују у раду; 

 Припремам их и увежбавам за сваки контролни тј. писмени рад; 

 Процењујем, заједно са ученицима постигнућа (било усменог било писменог рада); 

 Мотивишем их за рад интересантним садржајима (скечеви, дијалози, пантомиме, 

песмице, израда паноа, брзалице...); 

 Успостављам са ученицима коректан однос; 

 Третирам их као одговорне, креативне и активне учеснике. 

 

Активности ученика 

 Усвајање знања и стицање вештина у коришћењу немачког језика 
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 Понаваљање 

 Опажање, откривање и увиђање законитости (обично граматичких) 

 Вежбање и стално увежбавање 

 Израда и презентовање самосталних радова (састава, паноа, дијалога) 

 Посматрање 

 Изражавање својих мисли, осећања, закључака 

 Учешће у дискусији 

 Навикавање на други страни језик (после енглеског ) 

 Усклађивање свог система са системом рада наставника 

 Припремање за сваки контролни или писмени рад 

 Коментарисање резултата рада 

 Процењивање рада и постигнућа, заједно са наставником  

 

Оцењивање 

Оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као 

изоловану активност која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем се обезбеђује 

напредовање ученика и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се спроводи ради 

јачања мотивације. Елементи за проверу тј. оцењивање су: 

 разумевање говора, 

 разумевање краћег писаног текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких садржаја; 

 усвојеност граматичких структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака и пројеката 

Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 

Код ученика седмог разреда оцењују се следеће области: 

 ниво савладане вештине читања; 

 разумевање почитаног текста кроз питања; 

 ниво владања језиком кроз разговор на задату тему; 

 писмено изражавање кроз саставе; 

 ниво савладане вештине писања, кроз диктат; 

 ниво усвојености вокабулара и граматичких законитости кроз вежбе на крају сваке 

теме;  

 напамет научене песмице, дијалоге, скечеве, вицеве; 

 вежбе и рад у радној свесци; 

 педантност, редовност и правописна тачност ученикове свеске; 

 писмени рад на крају године; 

 водим евиденцију рада домаћих задатака, за које не дајем оцену али редован рад 

битно утиче на оцену; 

 активност на часу тј. однос према раду. 

Ове области се оцењују: 
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 усменим тј. писменим путем; 

 спровођењем самосталних радова (састава, паноа) 

 проценом, од стране наставника и осталих ученика, нивоа научене песмице тј, 

интерпретације скеча, вица,  дијалога; 

Ове области оцењује наставник, ученик, група ученика или цео разред. 

Примењујем бројчано оцењивање. 

 

Скала оцењивања са критеријумом 

 

ОЦЕНА :   5 

Елементи за 

оцењивање 

                            постигнућа 

Разумевање 

говора 

Без потешкоћа разуме наставника, аудио-визуелни запис; 

извршава  инструкције, одговара на питања и у сваком 

погледу рагује на одговарајући начин 

Разумевање 

писаног текста 

Чита лекцију течно и без застајкивања. Поштује правописне 

знаке приликом читања. Разуме прочитано у глобалу.  

Усмено 

изражавање 

Самостално и течно даје информације, уме да се представи, 

исказује жеље и заповести;изражава се у кратким реченицама 

у вези различитих тема из лекција. Без тешкоће води 

једноставније дијалоге  

Писмено 

изражавање 

Тачно пише речи, реченице, диктате и кратке саставе 

поштујући правопис 

Граматика Потпуно практично овладавање предвиђеним граматичким 

садржајима. 

Вокабулар Потпуно усвојен вокабулар како у усменом тако и у 

писменом изражавању 

Интеракција Без напора остварује једноставнију комуникацију. Размењује 

информације у вези познатих тема. Води једноставнију 

конверзацију. 

Активност Веома висок степен ангажовања 

Домаћи задаци Редовно урађени 

 

ОЦЕНА : 4 

 

Елементи за 

оцењивање 

                            Постигнућа 

Разумевање 

говора 

Разуме наставника, аудио-визуелни запис. Извршава 

инструкције и одговара на питања наставника са задршком.  

Разумевање 

писаног текста 

Најчешће чита тачно и течно, разумевајући прочитано  

Усмено 

изражавање 

Најчешће исправно даје информације, представљање,  жеље, 

заповести. Тражи и даје информације у вези различитих тема 

у лекцијама 

Писмено 

изражавање 

Углавном тачно пише речи, реченице, диктате и кратке 

саставе поштујући правопис 
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Граматика Практично овладавање предвиђеним граматичким 

садржајима 

Вокабулар Усвојен вокабулар у усменом и писменом изражавању 

Интеракција Остварује комуникацију. Размењује информације у вези 

познатих тема. 

Активност Висок степен ангажовања 

Домаћи задаци Уредно урађени 

 

ОЦЕНА : 3 

Елементи за 

оцењивање 

                           Постигнућа 

Разумевање 

говора 

Углавном разуме наставника и аудио-визуелни запис. Реагује 

на одоговарајући начин и уз малу помоћ наставника код 

одговора на питања 

Разумевање 

писаног текста 

Коректно чита и разуме текст уз малу помоћ наставника 

Усмено 

изражавање 

Уз наставникову помоћ даје информацију, представљање, 

жеље, заповести. 

Писмено 

изражавање 

Пише речи, реченице, диктате и кратке саставе делимично 

поштујући правопис 

Граматика Делимично практично овладавање предвиђеним граматичким 

садржајима 

Вокабулар Делимично усвојен вокабулар како у писменом  тако и у 

усменом изражавању 

Интеракција Размењује кратке информације у вези познатих тема 

Активност Просечан степен ангажовања 

Домаћи задаци Најчешће урађени 

 

ОЦЕНА:  2 

Елементи за  

Оцењивање 

                            Постигнућа 

Разумевање 

говора 

Разуме најједноставније инструкције наставника, ослањајући 

се на невербалну комуникацију и помоћ околине 

Разумевање 

писаног текста 

Чита уз помоћ наставника или другова 

Усмено 

изражавање 

Одговара кратким одговорима на најједноставнија питања, 

често се ослањајући на наставника или другове 

Писмено 

изражавање 

Преписује речи и реченице поштујући правопис 

Граматика Недовољно практично овладавање граматичким садржајима 

Вокабулар Делимично усвојен вокабулар у усменом одговарању 

Интеракција Најчешће је потребна помоћ 

Активност Довољан степен ангажовања 

Домаћи задаци Неуредно урађени 
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Документација која прати оцењивање је следећа: 

 писмена вежбанка 

 диктати 

 контролне вежбе 

 вежбе после сваке лекције тј. теме у уџбенику 

 ученикова свеска 

  учеников радни лист 

 наставницина свеска 

 школски дневник 

 

Методе и технике рада 

У процесу учења страног језика основна метода је 

 вербална : 

- Монолошка – усмено излагање, описивање, образлагање, објашњавање 

- Дијалошка   _  слободан разговор, разговор на задату тему, научени дијалог; 

дискусија, постављање питања и одговарање 

 текст –метода : дакле текстуална, метода читања; коришћење уџбеника или другог 

писаног материјала, самостални писани а понекад и графички радови ученика; 

школски писмени задаци, контролне вежбе, тестови) 

 хеуристичка - често се користи код откривања граматичких правила 

 илустративна (метода показивања илустрованог материјала који прати теме у 

уџбенику) 

 игровне активности су учестале као метода рада; 

 аудитивна често прати уџбеник. 

Што се тиче техника рада: 

Настава страног језика је динамична и активности се смењују на 10-15 мин у овом 

узрасту: 

 слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, 

одреди или Цртај, сеци, боји, отвори-затвори итд.) 

 рад у паровима или групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) 

 мануелне активности (израда паноа, постера и презентација истих) 

 вежбе слушања (према упутству наставника или са траке, повезати појмове у 

вежбанки, додадти делове слике, реченице, текста, допунити информације, 

селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију итд.) 

 разне игрице примерене узрасту; 

 певање у групи; 

 клчасирање и упоређивање ( по количини, облику, боји, волим-не волим, 

компарације...) 

 повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са 

текстом или именовање наслова; 

 заједничко прављење илистрованих и писаних материјала ( извештај-дневник са 

путовања, рекламни плакат, програм пиредбе) 

разумевање писаног језика: 

 уочавање обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, време, 

лице...) 
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 препознавање везе између група слова и гласова; 

 одговарање на питања у вези са текстом, тачно-нетачно, вишеструки избор 

 извршавање прочитаних упутстава и наредби; 

писмено изражавање: 

 повезивање гласова и група слова; 

 замењивање речи цртежом или сликом; 

 проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза“, 

осмосмерке, укрштене речи и сл.) 

 повезивање текста и реченица са сликама-иллустрацијама; 

 попуњавање формулара (пријава на конкурс, налепнице за кофер...) 

 писање честитки, разгледница, позивница; 

 писање краћих текстова. 

 

Осми разред 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

Разумевање говора: На крају осмог разреда ученик треба да : 

 Разуме наставников говор и његова упутства. 

 Разуме краће усмене текстове (до 15 реченица и не дуже од 3 минута) 

Разумевање писаног текста: ученик треба да : 

 Разуме општи смисао адаптираних и аутентичних тестова дужине до 150 речи у 

домену већ обрађених тема, а у складу са узрастом и интересовањима. 

 У зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје његов општи 

садржај, важне информације, суштину поруке и говорникову намеру, као и 

емоционални контекст. 

Усмено  изражавање:ученик треба да : 

 Једноставним језичким средствима да основне информације о себи, својој породици, 

свом окружењу, школи и друговима и осталим узрасно адекватним темама. 

 Уз наставникову помоћ води кратак разговор о познатим, већ обрађеним темама 

Писмено изражавање: ученик теба да : 

 Записује кратке белешке на основу наставниковог излагања 

 Користи кратке контактне форме (разгледнице, електронска писма кратка писма са 

садржајем личне природе) 

 Самостално пише кратке саставе на познате, узрасно адекватне теме, дужине до 70 

речи. 

Медијација: У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих), који не 

могу да се споразумеју ученик треба да : 

 Ученик треба да усмено преноси суштину поруке са матерњег на немачки језик 

 Поставља питања и одговара на њих 

 Препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног садржаја 

 Започиње краћи разговор о познатим темама. 

Интеракција: ученик треба да: 

 Реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са 

конкретном ситуацијом 

 Поставља питања и одговара на њих 
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 Изражава допадање и недопадање 

 Учествује у комуникацији на часу и ван њега 

Знања о језику: ученик треба да: 

 Препознаје граматичке садржаје предвиђене  наставним програмом 

 Поштује правила повезивања реченица у веће целине 

 Користи језик у складу  са новоом формалности 

 Разуме везу између сопственог залагања и постигнућима у језичким активностима 

 Уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика 

 Разуме значај употребе интернационализама 

 

Теме и ситуације по доменима употребе језика 

Приватно 

 Заједничке активности и интересовања у школи и ван ње 

 Дневне обавезе 

 Обавезе у кући, уређење простора у коме живи 

 Здравствена заштита 

Јавно 

 Развијање позитивног односа према животној средини 

 Културне знаменитости 

 Оброци(здрава исхрана) 

 Становање 

 Куповина 

 Временске прилике 

 изласци 

Образовно 

 Предмети, распоред часова, недељна оптерећеност 

 Слободне активности 

 

Садржај програма 

Именица, заменица, члан 

 Употрба именица у једнини, множини и свим падежима. 

 Употреба најфреквентнијих образаца за извођење именица и најфреквентнијих 

сложеница 

 Употреба неодређеног, одређеног, нултог члана, негационог, присвојног и упитног 

члана 

 Рецептивна употреба најфреквентнијих детерминатива. 

 Употреба контрахованог члана 

 Употреба личних заменица у номинативу, дативу и акузативу 

 Употреба неодређених заменица ман, јеманд, етwас 

Придеви, предлози, партикуле 

 Употреба придева у атрибутској функцији (рецептивно) 

 Употреба компаратива и суперлатива 

 Употреба предлога за различите врсте временских и просторних односаУпотреба 

основних партикула(рецептивно). 
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Глагол 

 Употреба презента, претерита помоћних глагола, употреба перфекта слабих глагола, 

глагола са наглашеним и ненаглашеним префиксом 

 Грађење и употреба футура 

 Употреба императива 

 Употреба повратних глагола са повратном занемицом 

 Употреба модалних и модалитетних глагола 

Фраза и реченица 

 Употреба генитивске фразе 

 Употреба предложне допуне 

 Реченићни оквир. Независно сложене и зависно сложене реченице (дасс, об, w-..., 

wеил, обwохл). 

 Предвиђена су 2 писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 

 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И ,  

М Е С Е Ц  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. Freundschaft,Jugendliche 

und ihre Familie 

СЕПТЕМБАР 

1. Mein bester Freund 10 1  

2. Verben mit Präpositionen 1  

3. Über meine Familie 1  

4. Wir/ein Gedicht 1  

5. Pronominaladverbien 1  

6. Wiederholung  1 

7. Präpositionen wegen, 

während,statt 
1  

8. Selbstevaluation  1 

1. Freundschaft,Jugendliche 

und ihre Familie 

ОКТОБАР 

9. Kontrolle des Hörverstehens  1 

10. Präteritum und 

Perfekt/Wiederholung 
 1 

2. Berufe, was möchtest du 

werden? 

ОКТОБАР 

11. Gebrauch des Artikels 10 1  

12. Pläne und Wünsche für die 

Zukunft 
1  

13. Wer möchte was? 1  

14. dass/Sätze 1  

15. Konjunktiv II Wunschsätze 1  

16. Weil/Sätze 1  

17. Was möchte ich werden? 1  

18. Selbstevaluation  1 

2. Berufe, was möchtest du 

werden? 

НОВЕМБАР 

19. Wiederholung  1 

20. Kontrolle des Hörverstehens  1 

3. Wasser/Quelle des Lebens 

НОВЕМБАР 

21. Quelle des Lebens 13 1  

22. Haushalt 1  

 23. Zusammensetzungen  1  

24. Umweltschutz 1  
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25. Vorgangspassiv(Präsens) 1  

26. Vorgangspassiv(Präteritum) 1  

3. Wasser/Quelle des Lebens 

ДЕЦЕМБАР 

27. Selbstevaluation  1 

28. Zustandspassiv 1  

29. Die Vorbereitung der I 

Klassenarbeit 
1  

30. Die erste Klassenarbeit 1  

31. Die Berichtigung der ersten 

Klassenarbeit 
1  

32. Wiederholung  1 

33. Wiederholung  1 

4. Das leben im Weltall, 

Planeten 

ЈАНУАР 

34. Sonne, Mars 12 1  

35. Jahre im Weltall 1  

36. Schwerlos 1  

37. Ein Interview mit einem 

Astronauten 
1  

4. Das leben im Weltall, 

Planeten 

ФЕБРУАР 

38. Komparativ und Superlativ 1  

39. Übungen zum Komparativ und 

Superlativ 
 1 

40. W und ob/Sätze 1  

41. Kontrolle des Hörverstehens  1 

42. Selbstevaluation  1 

43. Wiederholung  1 

44. Komparation der Adjektive 1  

45. Deklination der Adjektive  1 

5. Die Schweiz, Luzern, 

Serbien, Landeskunde 

МАРТ 

46. Deutschsprachige Länder 10 1  

47. Während/, bis/Sätze 1  

48. Die Schweiz 1  

49. Verben mit Präpositionen  1 

 50. Collage zu einem Land   1 

51. Zahlen  1 

52. Luzern 1  

53. Infinitiv + zu 1  

54. Selbstevaluation  1 

5. Die Schweiz, Luzern, 

Serbien, Landeskunde 

АПРИЛ 

55. Kontrolle des Hörverstehens 

 

 1 

6. Dick oder dünn? Mein 

Lieblingsplatz 

АПРИЛ 

56. Dick oder dünn?  1  

57. lassen + Infinitiv  1  

58. Konzessivsätze  1  

6. Dick oder dünn? Mein 

Lieblingsplatz 

МАЈ 

59. Übungen zu den 

Konzessivsätzen 

13 
 1 

60. Make-up  1  

61. Wenn-Sätze 1  

62. Konditionalsätze 1  
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63. Mein Lieblingsplatz 1  

64. Die Vorbereitung der II 

Klassenarbeit 
 1 

65. Die II Klassenarbeit  1 

66. Die Berichtigung der II 

Klassenarbeit 
 1 

67. Wiederholung  1 

68. Wiederholung  1 

 68 42 26 

Активности наставника 

С обзиром да је четврта година учења,  

 - упознајем ученике са  са наставним садржајем и планом рада, 

 са темама, 

  са методама и техникама учења немачког језика, 

 са областима које оцењујем, 

 са системом оцењивања  

 Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

 Организујем и усмеравам процес учења; 

 Упознајем их са културним вредностима немачког говорног подручја; 

 Увежбавам практичну примену  немачког језика; 

Формирам правилан поглед на свет; 

 Упућујем их на потрагу за информацијама из различитих извора  (интернет, дечији 

часописи, проспекти, ТВ емисјије и аудио материјал); 

 Развијам карактер ученика и црте личности; 

 Пратим рад и труд ученика и подстичем их коментаришући; 

 Пратим напредак тј. стагнацију у раду и реагујем на исту; 

 Оцењујем ученике транспарентно и образлажем оцену; 

 Пружам, допунски, помоћ ученицима који слабије напредују; 

 Пружам информације и додатни рад са ученицима који боље напредују у раду; 

 Припремам их и увежбавам за сваки контролни тј. писмени рад; 

 Процењујем, заједно са ученицима постигнућа (било усменог било писменог рада); 

 Мотивишем их за рад интересантним садржајима (скечеви, дијалози, пантомиме, 

песмице, израда паноа, брзалице...); 

 Успостављам са ученицима коректан однос; 

 Третирам их као одговорне, креативне и активне учеснике. 

 

Активности ученика 

 Усвајање знања и стицање вештина у коришћењу немачког језика 

 Понаваљање 

 Опажање, откривање и увиђање законитости (обично граматичких) 

 Вежбање и стално увежбавање 

 Израда и презентовање самосталних радова (састава, паноа, дијалога) 

 Посматрање 

 Изражавање својих мисли, осећања, закључака 
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 Учешће у дискусији 

 Усклађивање свог система са системом рада наставника 

 Припремање за сваки контролни или писмени рад 

 Коментарисање резултата рада 

 Процењивање рада и постигнућа, заједно са наставником  

 

Оцењивање 

Оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као 

изоловану активност која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем се обезбеђује 

напредовање ученика и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се спроводи ради 

јачања мотивације. Елементи за проверу тј. оцењивање су: 

 разумевање говора, 

 разумевање краћег писаног текста; 

 усмено изражавање; 

 писмено изражавање; 

 усвојеност лексичких садржаја; 

 усвојеност граматичких структура; 

 правопис; 

 залагање на часу; 

 израда домаћих задатака и пројеката 

Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 

Код ученика осмог  разреда оцењују се следеће области: 

 ниво савладане вештине читања; 

 разумевање почитаног текста кроз питања; 

 ниво владања језиком кроз разговор на задату тему; 

 писмено изражавање кроз саставе; 

 ниво савладане вештине писања, кроз диктат; 

 ниво усвојености вокабулара и граматичких законитости кроз вежбе на крају сваке 

теме;  

 напамет научене песмице, дијалоге, скечеве, вицеве; 

 вежбе и рад у радној свесци; 

 педантност, редовност и правописна тачност ученикове свеске; 

 писмени рад  

 водим евиденцију рада домаћих задатака, за које не дајем оцену али редован рад 

битно утиче на оцену; 

 активност на часу тј. однос према раду. 

Ове области се оцењују: 

 усменим тј. писменим путем; 

 спровођењем самосталних радова (састава, паноа) 

 проценом, од стране наставника и осталих ученика, нивоа научене песмице тј, 

интерпретације скеча, вица,  дијалога; 

Ове области оцењује наставник, ученик, група ученика или цео разред. 

Примењујем бројчано оцењивање. 

Документација која прати оцењивање је следећа: 

 писмена вежбанка 
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 диктати 

 контролне вежбе 

 вежбе после сваке лекције тј. теме у уџбенику 

 ученикова свеска 

  учеников радни лист 

 наставницина свеска 

 школски дневник 

 

Скала оцењивања са критеријумом 

 

ОЦЕНА 5 

 

елементи за оцењивање  

Разумевање говора Без потешкоћа препознаје и исправно изговара све гласове у 

говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију. Разуме 

наставника и реагује на одговарајући начин:одговара на 

питања, извршава инструкције... 

Разумевање писаног 

текста 

Чита лекцију течно и без застајкивања. Поштује правописне 

знаке приликом читања. Разуме прочитано у глобалу. 

Усмено изражавање Исправно и разговетно изговара гласове, акцентује речи, 

поштује ритам и интонацију. Самостално даје основне 

информације у вези различитих тема из лекција. 

Писмено изражавање Поштујући правопис тачно пише речи и реченице. 

Граматика Практично овладавање предвиђених граматичких садржаја. 

Вокабулар Потпуно усвојен вокабулар, како у усменом, тако и у 

писменом изражавању. 

Интеракција Размењује информације у вези познатих тема 

Активност  Веома висок степен ангажовања. 

Домаћи задаци Редовно урађени. 

 

ОЦЕНА 4 

 

елементи за оцењивање  

Разумевање говора Разуме наставника и реагује на одговарајући начин:одговара 

на питања, извршава инструкције... 

Разумевање писаног 

текста 

Најчешће чита течно и тачно речи и реченице из лекција, 

разумевајући прочитано. 

Усмено изражавање Најчешће исправно и разговетно изговара гласове, акцентује 

речи, поштује ритам и интонацију. Даје основне информације 

у вези различитих тема из лекција. 

Писмено изражавање Поштујући правопис углавном тачно пише речи и реченице. 

Граматика Практично овладавање предвиђених граматичких садржаја. 

Вокабулар Усвојен вокабулар, како у усменом, тако и у писменом 

изражавању. 

Интеракција Размењује информације у вези познатих тема 
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Активност  Висок степен ангажовања. 

Домаћи задаци Редовно урађени. 

 

ОЦЕНА 3 

елементи за оцењивање  

Разумевање говора Углавном разуме наставника и реагује на одговарајући начин. 

Разумевање писаног 

текста 

Најчешће препознаје значење написаних речи које је усмено 

већ усвојио. Коректно чита и разуме текст понекад уз помоћ 

наставника. 

Усмено изражавање Одговара на питања уз наставникову помоћ. 

Писмено изражавање Пише речи и краће реченице. 

Граматика Делимично овладавање предвиђених граматичких садржаја. 

Вокабулар Делимично усвојен вокабулар, како у усменом, тако и у 

писменом изражавању. 

Интеракција Размењује кратке информације у вези познатих тема 

Активност  Просечан степен ангажовања. 

Домаћи задаци Најчешће урађени. 

 

ОЦЕНА 2 

елементи за оцењивање  

Разумевање говора Разуме најједноставније инструкције наставника ослањајући 

се понекад на невербалну комуникацију. 

Разумевање писаног 

текста 

Чита уз помоћ наставника али и другова. 

Усмено изражавање Одговара кратким одговорима на најједноставнија питања. 

Писмено изражавање Поштујући правопис преписује речи и реченице. 

Граматика Недовољно практично овладавање предвиђених граматичких 

садржаја. 

Вокабулар Делимично усвојен вокабулар у усменом одговарању. 

Интеракција Најчешће је потребна помоћ. 

Активност  Довољан степен ангажовања. 

Домаћи задаци Нередовно рађени. 
 

НОТА БЕНЕ: Наставник задржава право да оцењујући постигнућа ученика, уколико је то потребно 

поред горе наведених критеријума, узме у обзир личност ученика, његове могућности и специфичне 

околности у којима живи. 

 

Методе и технике рада 

У процесу учења страног језика основна метода је 

 вербална : 

- Монолошка  – усмено излагање, описивање, образлагање, објашњавање 

- Дијалошка  – слободан разговор, разговор на задату тему, научени дијалог; 

дискусија, постављање питања и одговарање 

 текст – метода : дакле текстуална, метода читања; коришћење уџбеника или другог 

писаног материјала, самостални писани а понекад и графички радови ученика; 

школски писмени задаци, контролне вежбе, тестови) 
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 хеуристичка –често се користи код откривања граматичких правила 

 илустративна (метода показивања илустрованог материјала који прати теме у 

уџбенику) 

 игровне активности су учестале као метода рада; 

 аудитивна често прати уџбеник. 

Што се тиче техника рада: 

Настава страног језика је динамична и активности се смењују на 10-15 мин у овом 

узрасту: 

 слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, 

одреди или  Цртај, сеци, боји, отвори-затвори итд.) 

 рад у паровима или групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) 

 мануелне активности (израда паноа, постера и презентација истих) 

 вежбе слушања (према упутству наставника или са траке, повезати појмове у 

вежбанки, додадти делове слике, реченице, текста, допунити информације, 

селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију итд.) 

 разне игрице примерене узрасту; 

 певање у групи; 

 клчасирање и упоређивање ( по количини, облику, боји, волим-не волим, 

компарације...) 

 повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са 

текстом или именовање наслова; 

 заједничко прављење илистрованих и писаних материјала ( извештај-дневник са 

путовања, рекламни плакат, програм пиредбе) 

разумевање писаног језика: 

 уочавање обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, време, 

лице...) 

 препознавање везе између група слова и гласова; 

 одговарање на питања у вези са текстом, тачно-нетачно, вишеструки избор 

 извршавање прочитаних упутстава и наредби; 

писмено изражавање: 

 повезивање гласова и група слова; 

 замењивање речи цртежом или сликом; 

 проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза“, 

осмосмерке, укрштене речи и сл.) 

 повезивање текста и реченица са сликама-иллустрацијама; 

 попуњавање формулара (пријава на конкурс, налепнице за кофер...) 

 писање честитки, разгледница, позивница; 

 писање краћих текстова. 

 

Начин остваривања програма 

 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог 

приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и 

примењују следећи ставови:  
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 циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

 говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  

 наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене 

културолошке, васпитне и социјализирајуе елементе; 

 битно је значење језичке поруке;  

 наставник и даље ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке 

прецизности исказа;  

 знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато 

узор није изворни говорник; 

 са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и 

на социјалној интеракцији;  

 рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања 

проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених 

задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем;  

 наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог 

међусобног односа. 

 Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће:  

 усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном 

чину;  

 поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и 

прилагођене листе задатака и активности;  

 наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја;  

 ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном 

чину;  

 уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних 

материјала;  

 учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у 

дан;  

 рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и 

подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад;  

 за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и 

обрнуто.  

 

Технике (активности)  

Током часа се препоручује динамично смењивање техника / активности које не би 

требало да трају дуже од 15 минута. 

 Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (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 уогама, 

симулације итд.) 
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 Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за 

учионицу или родитеље и сл.) 

 Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у 

вежбанки, додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне 

исказе, утврдити хронологију и сл.) 

 Игре примерене узрасту 

 Певање у групи  

 Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не 

волим, компарације...) 

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

 Цртање по диктату, израда сликовног речника 

 „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 (извештај/дневник са 

путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације) 

 Разумевање писаног језика:  

- уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности 

(род, број, глаголско време, лице...) 

- препознавање везе између група слова и гласова  

- одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки 

избор 

извршавање прочитаних упутстава и наредби 

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

израз, ликовни израз  

 Писмено изражавање: 

- повезивање гласова и групе слова  

- замењивање речи цртежом или сликом  

- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, 

осмосмерке, укрштене речи, и слично)  

- повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама  

- попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечији часопис или сл, 

налепнице за кофер)  

- писање честитки и разгледница  

- писање краћих текстова 

 

Упутство за оцењивање 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на 

часу. Исто тако оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не 

као изоловану активност која подиже ниво стреса код учеика. Оцењивањем и евалуацијом 

треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и 

ефикасност наставе. Оцењивање се спороводи са акцентом на провери постигнућа и 

савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. 

 

Елементи за проверу и оцењивање  

 разумевање говора 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

 412 

 разумевање краћег писаног текста  

 усмено изражавање  

 писмено изражавање  

 усвојеност лексичких садржаја  

 усвојеност граматичких структура  

 правопис  

залагање на часу 

 израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, 

типологијом вежби и врстама активности које се примењују на редовним часовима.  

 

Стратегије за увежбавање језичких вештина 

 Морфологија: обратити пажњу на исправну употребу различитих морфолошких 

облика. 

 Синтакса: обратити пажњу на:  

- слагање речи (конгруенцију) 

- правилну употребу глаголских времена 

- правилно структурирање реченице 

- јасност, недвосмисленост реченице 

- адекватну употребу зависних реченица 

- адекватан ред речи у реченици 

- исправну употребу корелатива и везника унутар једне реченице, као и између 

реченица. 

 Кохерентност. Обратити пажњу да се различити делови текста добро „уклопе" једни 

са другима и да не стварају проблеме у разумевању: 

- информације и аргументе износити постепено и у логичном следу 

- текст обликовати тако да представља семантичку целину и да сви његови делови 

допринесу успостављању те целине. 

 Кохезија: поштовати логичко-семантичке везе између различитих делова текста. 

Обратити пажњу на: 

- адекватну употребу заменица и заменичких речи 

- адекватну употребу везника и конектора 

- исправну употребу речи и израза којима се упућује на неки други део текста. 

 Лексичка прикладност обратити пажњу на: 

- одабир лексике која треба да буде у сагласности са регистром (формалним, 

неформалним, итд.) 

- примерну употребу устаљених метафора 

- одговарајућу упатребу колокација и фразеологизама 

- семантичко-лексичко нијансирање 

- сигурну и правилну употребу терминологије. 

 Стилска прикладност. Обратити пажњу на: 

- избор регистра (треба да одговара намени текста) 

- складно коришћење различитих језичких средстава, како при обликовању 

неутралних исказа, тако и при обликовању исказа различитог степена 

експресивности. 
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Типови и врсте текстова 

ТИП ТЕКСТА ВРСТА ТЕКСТА 

- Дескриптивни текст (опис виђеног, 

доживљеног, замишљеног, сањаног). 

Представља детаље у вези са једним 

средишним субјектом. Преовлађује 

просторна над временском перцепцијом. 

кратка прича, приповетка; новински 

чланак, есеј; стручни/научни чланак; 

рекламни текст, летак; каталог; итд. 

Наративни текст (о стварном, историј-

ском, имагинарном). 

Прати след чињеница, преовлађује вре-

менска перцепција. 

бајка, басна, приповетка, новела, роман; 

новински чланак; извештај; дневник; 

хроника; приватно писмо; итд. 

Информативни текст 

Основна сврха му је пружање 

информација. 

телеграм, вест, изјава, коментар; обаве-

штење, порука; позивница; записник; 

пословно писмо; оглас типа „тражи се"; 

рекламни текст, летак; карта (возна, био-

скопска,...); ред вожње, летења; рецепт 

(лекарски, кулинарски); биографија (ЦВ); 

библиографија; итд. 

Аргументативни текст 

Пружа аргументе, са циљем да докаже или 

оповргне неку идеју/хипотезу/став. 

дискусија, дебата; реферат, семинарски, 

матурски, дипломски рад; стручни/науч-

ни чланак; научна расправа; новински 

чланак; реклама; проповед; итд. 

Регулативни текст 

Планира и/или уређује активност или 

понашање; прописује редослед процеса 

упутства и правила (за употребу апара-та, 

играње игара, попуњавање образаца, и 

сл.); уговор; закони и прописи; упозо-

рења, забране; здравица, похвала, поку-да, 

захвалница; итд. 

 

Граматички садржаји у петом разреду 

У првом и другом разреду основне школе ученици су усвајали страни језик. Учење 

је на том узрасту било претежно несвесно: одговарајућим наставним активностима ученици 

су довођени у ситуацију да слушају страни језик у оквиру одређених, њима блиских и 

разумљивих ситуација. а затим да научене исказе комбинују да би се усмено изразили у 

сличним контекстима. 

У трећем разреду ученици су почели да уочавају прва језичка правила која су им 

олакшавала почетно описмењавање. 

Почев од петог разреда, паралелно са усвајањем, почиње и учење страног језика; реч 

је о свесном процесу који посматрањем релевантних језичких (и нејезичких) феномена и 

размишљањем о њима омогућује уочавање одређених законитости и њихову 

концептуализацију. 

Граматички садржаји предвиђени у петом разреду дати су, дакле, са двоструким 

циљем: да би ученици могли да унапреде своју ко муникативну компетенцију. али и да би 

стекли основна знања о језику као сложеном систему. Савладавање граматичких садржаја, 

стога, није само себи циљ, те се ауторима уџбеника и наставницима предлаже да: 

 охрабрују ученике да посматрањем сами покушавају да открију граматичка правила; 
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 откривена граматичка правила прикажу на схематизован начин;у примерима и 

вежбањима користе што је могуће више познату лексику; 

 примере и вежбања контекстуализују; 

 додатна објашњења - само најнеопходнија - заснују на анализи најчешћих 

граматичких грешака својих ученика; 

 указују ученицима на неразумевање или неспоразум као могуће последице 

граматичке непрецизности / нетачности. 

Будући да се на том узрасту стичу тек почетна граматичка знања која ће се у вишим 

разредима утврђивати и проширивати (способност ученика да разумеју страни језик и да се 

изразе њиме умногоме пре-вазилази њихова експлицитна граматичка знања), њихово 

вредновање требало би предвидети пре свега у оквиру формативне евалуације, то јест кроз 

кратке усмене/писмене вежбе којима се проверава способност ученика да примене 

одређено откривено граматичко правило; исправак је за ученике прилика да га боље 

разумеју и запамте. У сумативној евалуацији (на крају полугођа и школске године), то јест 

у писменим задацима и приликом провере способности усменог изра-жавања, не би требало 

давати граматичка вежбања, већ би граматичку тачност наставник требало да вреднује као 

један од више елемената којим се оцењују различите рецептивне и продукгивне језичке 

вешти-не. Елементи и скала вредновања, усаглашени на нивоу школе, требало би да буду 

познати и јасни ученицима. 

 

Граматички садржаји у шестом разреду 

У петом разреду основне школе ученици су усвајали страни језик. Учење је на том 

узрасту било претежно интуитивно: одговарајућим наставним активностима ученици су 

довођени у ситуацију да слу-шају страни језик у оквиру одређених, њима блиских и 

разумљивих ситуација, а затим да научене исказе комбинују да би се усмено и писмено 

изразили у сличним контекстима. 

У петом разреду ученици су почели да уочавају прва језичка правила која су им 

олакшавала почетно описмењавање на страном језику. 

Од петог разреда и у шестом разреду, паралелно са усвајањем, почиње и учење 

страног језика; реч је о свесном процесу који посма-трањем релевантних језичких (и 

нејезичких) феномена и размишља-њем о њима омогућује уочавање одређених законитости 

и њихову концептуализацију. 

Граматички садржаји предвиђени у шестом разреду дати су, дакле, са двоструким 

циљем: да би ученици могли да унапреде своју ко-муникативну компетенцију, али и да би 

стекли основна знања о језику као сложеном систему. Савладавање граматичких садржаја, 

стога, није само себи циљ, те се ауторима уџбеника и наставницима предлаже да: 

 охрабрују ученике да посматрањем сами покушавају да открију граматичка правила; 

 откривена граматичка правила прикажу на схематизован начин; 

 у примерима и вежбањима користе што је могуће више познату лексику; 

 примере и вежбања контекстуализују; 

 додатна објашњења - само најнеопходнија - заснују на анализи најчешћих 

граматичких грешака својих ученика; 

 указују ученицима на неразумевање или неспоразум као могуће последице 

граматичке непрецизности / нетачности. 

Будући да се на овом узрасту стичу тек почетна граматичка знања која ће се у вишим 

разредима утврђивати и проширивати (способност ученика да разумеју страни језик и да се 
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изразе њиме умногоме превазилази њихова експлицитна граматичка знања), њихово 

вредновање требало би предвидети пре свега у оквиру формативне евалуације, то јест кроз 

кратке усмене / писмене вежбе којима се проверава спо-собност ученика да примене 

одређено откривено граматичко прави-ло; исправак је за ученике прилика да га боље 

разумеју и запамте. У сумативној евалуацији (на крају полугођа и школске године), то јест 

у писменим задацима и приликом провере способности усменог изра-жавања, не би требало 

давати граматичка вежбања, већ би граматичку тачност наставник требало да вреднује као 

један од више елемената ко-јим се оцењују различите рецептивне и продуктивне језичке 

вештине. Елементи и скала вредновања, усаглашени на нивоу школе, требало би да буду 

познати и јасни ученицима. 

 

Граматички садржаји у седмом разреду 

У претходним разредима основне школе ученици су усвајали страни језик. Учење је 

на том узрасту било претежно интуитивно: одговарајућим наставним активностима 

ученици су довођени у ситуацију да слушају страни језик у оквиру одређених, њима 

блиских и разумљивих ситуација, а затим да научене исказе комбинују да би се усмено и 

писмено изразили у сличним контекстима. 

У петом разреду ученици су почели да уочавају прва језичка правила која су им 

олакшавала  почетно описмењавање на страном језику. 

 Од петог разреда, паралелно са усвајањем, почиње и учење страног језика; реч је о 

свесном процесу који посматрањем релевантних језичких (и нејезичких) феномена и 

размишљањем о њима омогућује уочавање одређених законитости и њихову 

концептуализацију.  

Граматички садржаји предвиђени у шестом и седмом разреду дати су, дакле, са 

двоструким циљем: да би ученици могли да унапреде своју комуникативну компетенцију, 

али и да би стекли основна знања о језику као сложеном систему. Савладавање 

граматичких садржаја, стога, није само себи циљ, те се ауторима уџбеника и наставницима 

предлаже да: 

 охрабрују ученике да посматрањем сами покушавају да открију граматичка правила; 

 откривена граматичка правила прикажу на схематизован начин; 

 у примерима и вежбањима користе што је могуће више познату лексику; 

 примере и вежбања контекстуализују; 

 додатна објашњења – само најнеопходнија -  заснују на анализи најчешћих 

граматичких грешака својих ученика; 

 указују ученицима на неразумевање или неспоразум као могуће последице 

граматичке непрецизности / нетачности. 

Будући да се на овом узрасту граматичка знања проширују (способност ученика да 

разумеју страни језик и да се изразе њиме умногоме превазилази њихова експлицитна 

граматичка знања), њихово вредновање требало би предвидети пре свега у оквиру 

формативне евалуације, то јест кроз кратке усмене / писмене вежбе којима се проверава 

способност ученика да примене одређено откривено граматичко правило; исправак је за 

ученике прилика да га боље разумеју и запамте. У сумативној евалуацији (на крају 

полугођа и школске године), то јест у писменим задацима и приликом провере способности 

усменог изражавања, не би требало давати граматичка вежбања, већ би граматичку тачност 

наставник требало да вреднује као један од више елемената којим се оцењују различите 
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рецептивне и продуктивне језичке вештине. Елементи и скала вредновања, усаглашени на 

нивоу школе, требало би да буду познати и јасни ученицима.          

 

Граматички садржаји у осмом разреду 

 

 

 

 

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

 

Циљеви и задаци 

 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и 

васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две 

димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки 

живот (будућу димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају 

православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској 

димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома 

отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји 

показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне 

цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако 

и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у 

свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).  

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика:  

 развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног 

изражавања човекове слободе;  

 развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу али да не одустаје да 

свет доведе у вечно постојање;  

 изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни 

живот зависи и од слободе човека и његове заједнице с Богом;  

 развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је 

створио свет, а то је да се свет сједини с Њим посредством човека и да тако живи 

вечно;  

 развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне 

цркве.  

 

 

Пети разред 

 

Садржај програма  

 
Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
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и време реализације часова 

1. Увод  Упознавање ученика са катихетом и 

програмом предмета 

1  1 

2. Припрема света за долазак 

Сина Божијег у свет 

-септембар- 

 Припрема света за долазак Сина 

Божијег (Бог није одустао од свог 

плана) 

2 1 1 

3. Избор Аврама и његових 

потомака као почетак 

Цркве 

-октобар- 

 Старање Божије о свету и човеку до 

Ноја 

 Старање Божије о свету и човеку до 

Аврама 

 Избор Аврама и његових потомака 

као почетак Цркве 

4 3 1 

4. Аврам и јеврејски народ 

као праслика Христа и 

Цркве 

-новембар, децембар- 

 Аврам и јеврејски народ као 
праслика Христа и Цркве 

 Друге библијске личности као 
праслика Христа и Цркве 

 Старозаветни догађаји и заповести 
као припрема за Христа и Цркву 
(јерусалимски храм) 

 Божић - Литургија и Причешће 
ученика у храму  

6 3 3 

5. Десет Божијих заповести 

 

-децембар, јануар, 

фебруар, март, април - 

 Десет Божијих заповести (однос 
према Богу и човеку у Ст.Завету) 

 Десет Божијих заповести (смисао 
прве 4 заповести) 

 Десет Божијих заповести (смисао  
5.-10.) 

 Старозаветна пророштва о Христу 
и Цркви (кр. преглед Ст. Зав. 
пророштва) 

 Старозаветна пророштва о Христу 
и Цркви (поређење са Нов.Зав. 
извештајима) 

 Велики пост 
 Смрт као последњи ''непријатељ'' 
 Васкрс  
 Људски напори за превазилажење 

смрти (различите религије) 
 Људски напори ...(философија) 
 Људски напори ...(наука) 

18 11 7 

6. Старозаветни мотиви у 

православној 

иконографији 

-мај, јун - 

 Старозаветни мотиви у 

православној иконографији 

 Ст.Заветни мотиви с обзиром на 

Новозаветно откровење 

5 3 2 

УКУПНО 36 19 13 
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Активности наставника 

 саопштава наставнe садржајe 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања  

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 
 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 понављање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 вежбање 

 израда и презентовање самосталних, лабораторијских и практичних радова 

 посматрање 

 стварање 

 изражавање својих мисли, осећања, закључака 

 учешће у дискусији 

 анализирање и синтетизовање податке, чињенице, информације... 
 

Оцењивање 

 Шта се оцењује? – Код ученика се оцењују све активности које се односе на његов 

приступ наставним садржајима. Дакле, пре свега залагање и лични приступ сваког 

ученика, независно од могућности и талента. 

 Како се оцењује – проценом  и континуираним увидом у рад сваког ученика 

понаособ  

 Ко оцењује? – наставник  

 Који систем оцењивања се примењује? – описно  

 Критеријуми оцењивања – једини критеријум јесте залагање и лични приступ, а он 

се може разликовати онолико колико су различите личности ученика 

 Навести која документација ће пратити процес оцењивања – свеска у којој се бележи 

и прати рад ученика, дневник 
 

Методе и технике рада 

 монолошка (метода усменог/вербалног излагања, предавања и сл.) 

 дијалошка (метода разговора) 

 текст - метода (текстуална, метода читања) 

 хеуристичка (хеуристичког разговора) 

 дискусија 

 посматрања 

 илустративна (метода показивања) 

 демонстрације 
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 писаних радова 

 практичних активности (самосталних, лабораторијских, графичких и других радова 

ученика) 

 проблемска 

 истраживачка 

Teхнике: 

 технике учења, и 

 технике памћења:  

- пројекција 

- симболизација и упрошћавање 

- асоцијативна 

- етимолошка 

- брејн сторминг 

- контрастирање 

- когнитивно мапирање 

 

 

Шести разред  

 

Оперативни задаци  

 

Ученици треба да:  

 уоче да је слобода кључни елеменат у разумевању Тајне Христове;  

 науче да се слобода поистовећује с личношћу, односно да се личност поистовећује с 

љубављу према другој личности;  

 запазе разлику између приказивања живота Христовог у православној иконографији 

и западној ренесансној уметности.  

 

Садржај програма  

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 

часова 

1. Увод  Упознавање ученика са програмом 

и начином рада 

1 0 1 

2. Тајна Христова- 

јединство Бога и човека 

(Литургија као Тајна 

Христова) 

-септембар- 

 Немогућност света и човека да 

постоје вечно без заједнице са 

Богом 

 Тајна Христова- истинити Бог и 

истинити Човек 

 Тајна Христова као Литургија  

4 3 1 

3. Рођење Христово ''од 

Духа Светог и Марије 

Дјеве'' 

-октобар- 

 Рођење Христово (библијска 

приповест) 

 Значај човекове слободе за његово 

вечно постојање и Богородичиног 

3 2 1 
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слободног пристанка да роди 

Христа; девичанство Богородице 

4. Христос је Син Божији 

који је постао човек, 

нови Адам, да би 

сјединио створену 

природу с Богом 

(Васељенски сабори, 

Символ вере) 

-новембар, децембар- 

 Символ вере (историјат настанка) 

 Символ вере (тумачење прва 4 

члана) 

 Символ вере (тумачење осталих 

чланова) 

 Символ вере (библ. и светоотачким 

наводима); Христос-савршени Бог и 

савршини Човек ( 1.и 4. Васељенски 

сабор) 

 Причешће ученика за време 

Божићног поста  

9 5 4 

5. Улога Бога у спасењу 

света 

-јануар, фебруар - 

 Бог-Спаситељ света  

 Бог не врши насиље над слободом 

човековом 

3 2 1 

6. Улога човека у спасењу 

света 

-фебруар - 

 Значај човекове слободе за спасење 

света 

 Улога првосазданих у спасењу света  

3 2 1 

7. Христово страдање и 

васкрсење 

-март, април - 

 Христово страдање и Васкрсење 

 Значај Христовог страдања и 

Васкрсења за спасење света 

 Причешће ученика у току припрема 

за највећи хришћански празник 

Васкрс 

 Литургијски живот у Христу као 

израз слободе човекове  

6 3 3 

8. Христов живот у 

православној 

иконографији 

-мај, јун - 

 Христов живот у православној 

иконографији (приказ и објашњење 

икона Господњих празника) 

 Христов живот ...(приказ и 

објашњење икона српских 

иконописаца) 

 ''Загледани у иконе'' –посета 

иконописној школи-радионици 

7 3 4 

УКУПНО 36 20 16 

 

Активности наставника 

 саопштава наставнe садржајe 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања  

 формира правилан поглед на свет 
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 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 
 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 понављање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 вежбање 

 израда и презентовање самосталних, лабораторијских и практичних радова 

 посматрање 

 стварање 

 изражавање својих мисли, осећања, закључака 

 учешће у дискусији 

 анализирање и синтетизовање податке, чињенице, информације... 
 

Оцењивање 

Код ученика се оцењују све активности које се односе на његов приступ наставним 

садржајима. Дакле, пре свега залагање и лични приступ сваког ученика, независно од 

могућности и талента. 

Наставник оцењује проценом  и континуираним увидом у рад сваког ученика 

понаособ, а оцене су описног карактера и односе се на дужи период (обично један 

квалификациони). 

Не постоји позитивно нормирани критеријум оцењивања. Једини критеријум јесте 

залагање и лични приступ, а он се може разликовати онолико колико су различите 

личности ученика 

Документација која ће пратити процес оцењивања јесте свеска-бележница у којој 

наставник бележи и прати рад ученика, школски дневник. 
 

Методе и технике рада 

 монолошка (метода усменог/вербалног излагања, предавања и сл.) 

 дијалошка (метода разговора) 

 текст - метода (текстуална, метода читања) 

 хеуристичка (хеуристичког разговора) 

 дискусија 

 посматрања 

 илустративна (метода показивања) 

 демонстрације 

 писаних радова 

 практичних активности (самосталних, лабораторијских, графичких и других радова 

ученика) 

 проблемска 

 истраживачка 

Teхнике: 

 технике учења, и 
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 технике памћења:  

- пројекција 

- симболизација и упрошћавање 

- асоцијативна 

- етимолошка 

- брејн сторминг 

- контрастирање 

- когнитивно мапирање 

 

 

Седми разред  

 

Оперативни задаци  

 

Ученици треба да: 

 запазе да природа не постоји без личности; 

 науче да личност у Богу претходи природи у онтолошком смислу; 

 уоче да у стварном свету људска природа претходи човеку као личности у 

онтолошком смислу 

 запазе да се код створених бића, тј. код код људи слобода мође изразити и као 

негација, што није случај у Богу 

 запазе да је слобода Божија онтолошка, тј. да се изражава само као љубав према 

другој личности; 

 запазе разлику измећу иконографског приказивања Св. Тројице у православној и 

римокатоличкој традицији. 

 

Садржај програма  

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 
часова 

1. Увод  Упознавање ученика са садржајима 

предмета 

1 0 1 

2. Света Тројица- 

Тријадологија 

-септембар, октобар- 

 Бог је Света Тројица 

 Библијска и светоотачка 

сведочанства о Богу као Светој 

Тројици 

 Богослужбена сведочанства о Богу 

као Светој Тројици 

 Бог је Света Тројица (три вечне 

конкретне личности) 

 Света Тројица је један Бог 

(нераздељивост Божанске природе и 

несливеност Божанске личности) 

7 5 2 

3. Љубав 

-новембар, децембар - 
 Љубав као израз слободе 

9 5 4 
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 Слобода се изражава као љубав 

 Бог Отац изражава своје слободно 

постајање као љубав према Сину и 

Светоме Духу 

 Личност може постојати само у 

слободном односу љубави према 

другој личности 

 Имена Свете Тројице показују да су 

то имена за однос љубави 

 Божићна Литургија  

4. Антропологија 

-јануар, фебруар, март - 
 Постојање као заједница слободе 

 Антрополошке последице вере у 

Свету Тројицу (ученичко искуство– 

учешће у Литургији)  

 Антрополошке последице вере у 

Свету Тројицу 

 Васкрс  

8 3 5 

5. Практично исповедање 

вере 

-март, април, мај, јун - 

 Пројављивање Свете Тројице кроз 

Литургију 

 Пројављивање нашег истинског 

постојања у будућности кроз 

Литургију 

 Крштење и Литургија као 

практично исповедање вере у Свету 

Тројицу 

 Света Тројица у православној 

иконографији-неканонска икона 

 Света Тројица у православној 

иконографији-српска баштина 

 Иконописна радионица – посета  

11 5 6 

УКУПНО 36 18 18 

 

Активности наставника 

 саопштава наставнe садржајe 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања  

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 
 

Активности ученика 

 усвајање знања 
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 понављање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 вежбање 

 израда и презентовање самосталних, лабораторијских и практичних радова 

 посматрање 

 стварање 

 изражавање својих мисли, осећања, закључака 

 учешће у дискусији 

 анализирање и синтетизовање податке, чињенице, информације... 
 

Оцењивање 

Код ученика се оцењују све активности које се односе на његов приступ наставним 

садржајима. Дакле, пре свега залагање и лични приступ сваког ученика, независно од 

могућности и талента. 

Наставник оцењује проценом  и континуираним увидом у рад сваког ученика 

понаособ, а оцене су описног карактера и односе се на дужи период (обично један 

квалификациони). 

Не постоји позитивно нормирани критеријум оцењивања. Једини критеријум јесте 

залагање и лични приступ, а он се може разликовати онолико колико су различите 

личности ученика 

Документација која ће пратити процес оцењивања јесте свеска-бележница у којој 

наставник бележи и прати рад ученика, школски дневник. 
 

Методе и технике рада 

 монолошка (метода усменог/вербалног излагања, предавања и сл.) 

 дијалошка (метода разговора) 

 текст - метода (текстуална, метода читања) 

 хеуристичка (хеуристичког разговора) 

 дискусија 

 посматрања 

 илустративна (метода показивања) 

 демонстрације 

 писаних радова 

 практичних активности (самосталних, лабораторијских, графичких и других радова 

ученика) 

 проблемска 

 истраживачка 

Teхнике: 

 технике учења, и 

 технике памћења:  

- пројекција 

- симболизација и упрошћавање 

- асоцијативна 

- етимолошка 
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- брејн сторминг 

- контрастирање 

- когнитивно мапирање 

 

 

Осми разред  

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 стекну свест о томе да је личност заједница слободе са другом личношћу 

 буду свесни разлике између природе и личности 

 запазе да је личност носилац постојања природе 

 уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и искључивости између једног и 

многих 

 

Садржаји програма 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале типове 

часова 

1. Увод  Упознавање са планом и 

програмом 

1  1 

2. Учење о личности на 

основу православне 

тријадологије 

 

- септембар, октобар - 

 Хришћанско схватање личности 

(личност је назив за однос) 

 Слобода као предуслов постојања 

личности 

 Учење о личности на основу 

православне тријадологије 

5 3 2 

3. Разлика између природе и 

личности у Богу 

 

- октобар - 

 Личност као носилац постојања 

природе (онтолошке последице 

православне тријадологије по 

човека и свет) 

2 1 1 

4. Човек као личност 

 

- новембар - 

 Човек као личност 

 Јединственост и непоновљивост 

сваке личности 

3 2 1 

5. Сједињење тварне и 

нетварне природе у једној 

личности Христовој 

- новембар, децембар - 

 Христос- истинити Бог и истинити 

Човек (тумачење Символа вере и 

одлуке 4. Васељенског сабора) 

 Божићна Литургија  

5 2 3 
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6. Обожење створене природе 

у Христовој личности 

 

- јануар, фебруар - 

 Створена природа, да би 

постојала, мора ући у заједницу са 

Богом 

 Обожење створене природе у 

Христу  

 Обожење као циљ постојања 

створене природе 

5 3 2 

7. Црква као Тело Христово 

 

- март, април - 

 Црква као Тело Христово 

(Литургијска пројава Цркве) 

 Васкршња Литургија  

 Јединство многих у Христу 

 Јединство света и човека у Христу  

(у Литургији) 

7 3 4 

8. Будуће Царство као узрок 

Цркве 

 

- април, мај - 

 Будуће Царство Божије као узрок 

постојања Цркве 

 Светлост и Царство Божије у 

православној иконографији 

6 4 2 

УКУПНО 34 18 16 

 

Активности наставника 

 саопштава наставнe садржајe 

 организује и усмерава процес учења 

 процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 преноси културне вредности 

 преноси теоријска и практична знања  

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 
 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 понављање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 вежбање 

 израда и презентовање самосталних, лабораторијских и практичних радова 

 посматрање 

 стварање 

 изражавање својих мисли, осећања, закључака 

 учешће у дискусији 

 анализирање и синтетизовање податке, чињенице, информације... 
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Оцењивање 

Код ученика се оцењују све активности које се односе на његов приступ наставним 

садржајима. Дакле, пре свега залагање и лични приступ сваког ученика, независно од 

могућности и талента. 

Наставник оцењује проценом  и континуираним увидом у рад сваког ученика 

понаособ, а оцене су описног карактера и односе се на дужи период (обично један 

квалификациони). 

Не постоји позитивно нормирани критеријум оцењивања. Једини критеријум јесте 

залагање и лични приступ, а он се може разликовати онолико колико су различите 

личности ученика 

Документација која ће пратити процес оцењивања јесте свеска-бележница у којој 

наставник бележи и прати рад ученика, школски дневник. 
 

Методе и технике рада 

 монолошка (метода усменог/вербалног излагања, предавања и сл.) 

 дијалошка (метода разговора) 

 текст - метода (текстуална, метода читања) 

 хеуристичка (хеуристичког разговора) 

 дискусија 

 посматрања 

 илустративна (метода показивања) 

 демонстрације 

 писаних радова 

 практичних активности (самосталних, лабораторијских, графичких и других радова 

ученика) 

 проблемска 

 истраживачка 

Teхнике: 

 технике учења, и 

 технике памћења:  

- пројекција 

- симболизација и упрошћавање 

- асоцијативна 

- етимолошка 

- брејн сторминг 

- контрастирање 

- когнитивно мапирање 

 

 

 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ и задаци 
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Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе 

и локалне заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним принципима и 

вредностима кроз практично деловање. 

 

Пети разред 

 

Задаци 

 подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем 

вештина за унапређивање услова школског живота кроз праксу;  

 упознавање школских правила и процедура;  

 разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела;  

 упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе;  

 развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, 

аргументовање ставова и изражавање мишљења;  

 обучавање техникама групног рада;  

 развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 
часова 

1. Упознавање основних 

елемената програма 

 

IX - X 

 Представљање 

циљева,задатака,садржаја и метода 

рада 

 Доношење правила 

 Права и одговорности 

 Партиципација – шта је то? 

 Учешће ученика у животу школе 

 Формирање разредног тима  

6 6 0 

2. Сагледавање услова 

школског живота 

 

X - IX 

 Излиставање проблема у школи  

 Дискусија о изабраним проблемима 

 Извештавање о начину прикупљања 

података 

 Дискусија о прикупљеним подацима 

4 4 0 

3. Избор проблема на коме 

ће се радити 

 

X 

 Избор заједничког проблема  

1 1 0 

4. Сакупљање података о 

изабраном проблему 

 

X – XI - XII 

 Упознавање са изворима података 

 Упознавање техника и поступака 

прикупљања података 

 Припрема ученика за прикупљање 

података 

 Евалуација рада на терену 

8 8 0 
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 Извештавање о прикупљеним 

подацима 

 Евалуација рада на прикупљању 

података 

5. Активизам и 

партиципација – план 

акције 

 

I – II – III – IV  

 Зашто је важно да учествујемо 

 Нивои партиципације 

 Мале акције доводе до промена 

 Упознавање са планом акције 

 План акције  

 Завршница плана акције  

 Планирање рада тимова 

 Припрема за јавно представљање 

 Вежба јавне презентације 

 

12 12 0 

6. Јавна презентација 

плана акције 

V 

 Јавно представљање плана акције 

1 1 0 

7. Осврт на научено – 

евалуација 

 

V - VI 

 Осврт на научено 

 Евалуација рада 

 Евалуација знања 

4 0 4 

УКУПНО 36 32 4 

 

 

Шести разред 

 

Задаци 

 Подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице;  

 разумевање функционисања нивоа и органа власти;  

 упознавање мера власти;  

 упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице;  

 развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, 

аргументовање ставова и изражавање мишљења;  

 обучавање за тимски начин рада;  

 развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Упознавање основних 

елемената програма 

 

IX - X 

 Увод у програм 

 Упознавање најзначајнијих  појмова 

везаних за ГВ6 

 Мере и решења  

6 6 0 
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 Правила и захтеви тимског рада  

 Шест корака у изради пројекта  

 Упознавање ученика са израдом 

разредне студије 

2. Уочавање проблема у 

заједници 

 

X - IX 

 Уочавање приблема у локалној 

заједници 

 Израда упитника за    прикупљање 

података 

 Прикупљање података 

 Извештавање и дискусија о 

прикупљеним подацима 

4 4 0 

3. Избор проблема 

X 

 Избор заједничког  проблема 1 1 0 

4. Сакупљање података о 

изабраном проблему 

 

 

X – XI - XII 

 Упознавање са изворима података 
 Упознавање са техникама и 

поступцима прикупљања 
информација 

 Састављање документационих 
упитника 

 Сакупљање података о изабраном 
проблему 

 Разговор о прикупљеним подацима 
 Анализа прикупљених података 
 Класификација прикупљених 

података 

8 8 0 

7. Израда студије 

 

 

 

I – II – III – IV 

 Упознавање са деловима студије  
 Подела задатака студијским групама 
 Израда плана акције 
 Класификовање сакупљеног 

материјала 
 Упознавање ученика са 

критеријумима за израду студије  
 Израда студије 
 Припрема за јавну презентацију 

12 12 0 

8. Јавна презентација 

студије 

V 

 Јавно представљање  1 1 0 

9. Осврт на научено 

 

V - VI 

 Шта смо научили  

  Евалуација рада 

  Евалуација знања 

4 0 4 

УКУПНО 36 32 4 

 

 

Седми разред 

 

Задаци 

Задаци предмета јесу: 
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 разумевање значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт; 

 схватање историјског развоја грађанских права и слобода; 

 упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина; 

 разумевање места и улоге детета као грађанина у друштву; 

 разумевање односа између грађанских права, појединаца и општег добра; 

 упознавање са начином развијања грађанске одговорности; 

 разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција; 

 подстицање ученика да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама; 

 разумевање значаја иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници; 

 разумевање неопходности постојања власти; 

 упознавање са концептом ограничене власти; 

 упознавање са институцијом Ђачког парламента. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 
часова 

1 Увод 

 

IX 

 Поглад уназад 

 Представљање циљева, 

задатака,садржаја и метода рада 

2 1 1 

4. Ђачки парламент и 

иницијатива 

IX - X 

 Ђачки парламент  

 Иницијатива  

5 5 0 

2. Грађанин 

 

X – XI – XII – I 

II – III  

V 

 Грађанин и политика у прошлости 

 Грађанин и политика у садашњости  

 Одговоран и активан грађанин  

 Дете као грађанин  

 Породица , школа, локална 

заједница,  држава -заједнице у 

којима живимо  

 Права  

 Одговорност  

 Волонтерски покрет  

 Извођење волонтерске акције  

 Анализа успешности волонтерске 

акције  

19 19 0 

3. 

 
Држава и власт 

III - IV 
 Држава  

 Власт 

7 7 0 

5. Завршни део 

V - VI 
 Речник  

 Шта носим са собом  

3 0 3 

УКУПНО 36 32   34 
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Осми разред 

 

Задаци 

 разумевање концепта универзалности права детета; 

 стицање знања о узроцима различитог степена остварености права детета у 

савременом свету; 

 подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета; 

 упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета; 

 познавање са местом, улогом и значајем међународних организација које се у свом 

раду баве унапређивањем положаја деце; 

 упознавање са местом, улогом и значајем институција и организација које се у свом 

раду баве унапређивањем положаја деце у Републици Србији; 

 упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита интереса 

деце; 

 разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и детета у 

унапређивању положаја деце у једном друштву; 

 идентификовање особина, знања и вештина код деце које су значајне за њихову 

активну улогу у унапређивању положаја деце у друштву; 

 разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 

 напређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко 

различитих медија; 

 упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву. 
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Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 
часова 

1. Увод 

IX 
 Поглед у назад 

 Представљање циљева, задатака, 

садржаја и метода рада 

2 1 1 

2. Деца у савременом свету 

 

IX – X – XI – XII  

I – II  

 Положај деце у савременом 

друштву 

 Универзалност људских права и 

права детета 

 Чиниоци који утичу на одговорност 

дечијих права  

 Примери злоупотребе дечијих права 

 Међународне организације које се 

баве унапређивањем положаја деце 

 Анализа положаја деце у Републици 

Србији  

 Установе које се баве 

унапређивањем положаја деце  

 Националне и локалне рганизације 

које се баве питањима деце  

 Организације у којима деца узимају 

учешће 

 Компетенције деце значајне за 

укључивање у активности које 

доприносе побољшању положаја 

деце у друштву 

 Особине, знања и вештине детета за 

преузимање активне улоге у 

друштву 

 Активности за унапређивање 

положаја деце у Републици Србији 

 Предлози ученика о могућим 

активностима друштва за 

унапређивање положаја деце 

18 18 / 

3. Медији у савременом 

друштву 

 

III – IV - V 

 Медији у савременом друштву 

 Место, улога и значај медија 

 Разумевање и тумачење медијских 

порука 

 Медији као извор информација 

 Злоупотреба информациај 

 Утицај тачке гледишта на 

објективност информација 

11 11  
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 Деца и медији 

 Улога медија у стварању слике о 

положају деце у друштву 

 Учежће деце у медијима – 

могућности и начини 

 Анализа одабраног домаћег медија 

 Представљање деце и њихових 

проблема у анализираном медију 

4. Завршни део 

V - IV 
 Шта носим са собом 

 Размена ученичких искустава о 

активностима реализованим на 

часовима грађанског 

3 0 3 

УКУПНО 34 30 4 

 

Активности наставника 

 организује наставу тако што ће поставити циљеве рада, планирати садржаје, 

средства и опрему, наставне облике и методе рада, као и време потребно за 

реализацију  

 мотивише ученике за активно учешће у рад 

 развија и одржава партнерску комуникацију са ученицима 

 подстицати ученике да они износе своја гледишта, подстицати интеракцију, пружати 

повратну информацију  

 уважава и реагује на потребе групе и појединаца, дели одговорност, демократски 

управља разредом 

 организује и усмерава процес учења 

 евалуира наставни процес и рад ученика 

 преноси културне вредности 

 развија позитивне ставове код ученика према друштевеној средини 

 преноси теоријска знања  

 формира правилан поглед на свет 

 развија карактер ученика и црте личности 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 развија код ученика просоцијалне облике понашања 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 слободно изражавања мишљења и ставова  

 унапређење вештина комуникације у различитим социјалним ситуацијама 

 развијање способности критичког мишљења 

 аргументовања и залагања за сопствене ставове 

 повезивање властитог искуства са новим сазнањима 

 уочавање узрочно последичних веза  

 опажање друштвених појава  

 размена искустава 
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 учешће у дискусији 

 анализирање и синтетизовање податке, чињенице, информације 

 

Оцењивање 

Успех ученика из предмета Грађанско васпитање оцењује се описно. Елементи 

описне оцене су:  

 процена остварених постигнућа сваког ученика и његовог доприноса у остваривању 

постигнућа групе;  

 запажања о нивоу и начину ангажовања ученика у току наставе;  

 препорука за даље напредовање.  

Оцењивање континуиран процес. 

На крају школске године изводи се описна закључна оцена: веома успешан или 

успешан.  

Критеријуми за оцењивање су:  

 редовност у похађању наставе;  

 заинтересованост;  

 активно укључивање у процес наставе;  

 постигнуће.  

 

Методе и технике рада 

 монолошка (метода усменог/вербалног излагања, предавања и сл.) 

 дијалошка (метода разговора) 

 текст - метода (текстуална, метода читања) 

 хеуристичка (хеуристичког разговора) 

 дискусија 

 посматрања 

 илустративна (метода показивања) 

 демонстрације 

 писаних радова 

 тимски рад 

 интерактивна 

 проблемска 

 истраживачка 

 одбрана става 

 доживљајни контекст 

 играње улога 

 симулација 

 дебата 

 „мождана олуја“ 

 „мозгалица“ 

 асоцијације 

 

 

Начин остваривања програма 
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Циљ програма Грађанског васпитања је оспособљавање ученика за активно и 

одговорно учешће у животу друштва, проширивањем практичних знања о демократији, 

њеним принципима и вредностима. Фокус програма ГВ5 је школа и учешће ученика у 

школском животу, а ГВ6 је усмерен на локалну средину и доношење одлука од значаја за 

живот заједнице у којој ученици живе.  

Програм седмог разреда наставља развојни правац предмета. Програмом је 

предвиђено успостављање везе између наставе грађанског васпитања и ђачког парламента, 

као формалног тела у школи, кроз које ученици могу остварити своја права и доћи у 

контакт са демократским механизмима и процедурама. Покретање иницијативе за ђаски 

парламент прилика је да ученици разумеју место и улогу грађанског активизма у постизању 

промена у друштвеној заједници. У завршном делу програма предвиђена је израда речника 

кључних појмова. За његов настанак је неопходно да се током свих претходних часова води 

води рачуна о значењу појмова који су разматрани и да постоји писани траг о томе-нпр. на 

постерима или неким другим продуктима ученичких активности. Суштина речника није у 

његовом обиму, већ у прецизности објашњења и разумевању од стране ученика. 

Истовремено, израда речника може бити добар показатељ наставнику о успешности 

реализације програма. 

Програм осмог разреда наставља развојни правац изборног наставног предмета 

Грађанско васпитање у другом циклусу основне школе са фокусом на положај детета у 

савременом друштву. Реализацијом програма овог изборног наставног предмета у петом, 

шестом и седмом разреду ученицима је пружена могућност да разумеју своје место и улогу 

у друштву и да се оснаже у томе да активно учествују у друштвеном животу заједница 

којима припадају. Та знања и искуства се овим програмом проширују, чиме се стварају 

услови да ученици још боље разумеју проблематику у вези са положајем деце, како на 

локалном тако и на глобалном нивоу. Сложени захтеви који произлазе из програма 

примерени су ученицима завршног разреда основне школе јер су они у стању да успешно 

анализирају узрочно-последичне везе, праве поређења, доносе закључке и имају критички 

однос према појавама у друштву. 

За разумевање програмских садржаја неопходно је поћи од базичних појмова као 

што су потребе детета и права детета. Са овим појмовима, као и са Конвенцијом о правима 

детета ученици су се већ упознали. Међутим, потребно је још једном указати на те садржаје 

јер Конвенција, где се као четири основна принципа наводе недискриминација, најбољи 

интереси детета, право на живот и развој и партиципација, најбоље одражава циљ који се 

жели постићи у друштву када је у питању положај детета. Примери успешне заштите 

интереса деце и примери злоупотребе права детета у свету и Републици Србији пружају 

могућност да ученици стекну знања о узроцима различитог степена остварености права 

детета, али и да изграђују критички однос према негативним појавама. 

Права детета су препознате потребе детета, а највећу одговорност и обавезу да се та 

права што доследније и свестраније остварују има држава која је потписала и ратификовала 

Конвенцију о правима детета. Држава са својим органима и надлежним службама гарантује 

да ће се та права и уживати. Зато је потребно да ученици разумеју значај и неопходност 

институционалног оквира, односно да се упознају са различитим установама (локалним, 

националним и међународним) и законском регулативом која је у вези са положајем детета 

у друштву. Ова тематика је изузетно сложена и зато је важно правилно одмерити обим 

чињеница и њихову функцију у наставном процесу. Како су закони и остала документа 

писана језиком који је ученицима далек и неразумљив, довољно је да се ученици упознају 
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са њиховим постојањем, облашћу коју уређују и разлозима за њихово доношење. 

Република Србија је последњих година усвојила више стратешких докумената, закона и 

подзаконских аката против злостављања деце, експлоатације деце, трговине људима и 

дискриминације, као и докумената о правима деце с инвалидитетом. Усвојени су и Посебни 

протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од 

злостављања и занемаривања, Посебни протокол за заштиту деце у установама социјалне 

заштите од злостављања и занемаривања, Посебни протокол за заштиту деце и ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Ова документа, а 

у припреми неких од њих учествовала су и деца са својим предлозима и примедбама, 

показују да држава Република Србија ствара услове за унапређење положаја деце и 

остварење њихових права. 

Институционални оквир, иако важан, није довољан да обезбеди добар положај деце у 

једном друштву. Стога ученицима треба указати на значај који има тзв. социјални амбијент 

којим се стварају услови да оно што је прокламовано на државном нивоу буде и остварено, 

односно примењено. За стварање подстицајног социјалног амбијента од изузетне је 

важности да сви друштвени актери (породица, медији, организације цивилног друштва и 

сл.) својим деловањем доприносе заштити интереса детета и унапређењу његовог положаја. 

Кроз реализацију програма ученици треба да створе јасну слику о сопственом месту 

и значају у активностима чији је циљ унапређивање положаја детета у друштву. Зато је 

неопходно да стекну потребна знања и вештине које ће им омогућити преузимање 

иницијативе у различитим активностима. Благовременим упознавањем са правима која им 

припадају самим рођењем и која им се гарантују Конвенцијом о правима детета, деца имају 

веће шансе да се развијају у одговорне особе које ће знати да поштују и туђа права и да се 

боре за што доследније остваривање својих. У складу са тим, програм предвиђа да ученици 

сами припремају предлоге могућих активности друштва којима се може унапредити 

положај деце у Републици Србији. Да ти ученички предлози не би остали само у оквиру 

одељења, могу се проследити одговарајућим установама, користећи технике и процедуре са 

којима су се ученици упознали у шестом разреду. 

Обрађујући наставне садржаје из тематске целине која се бави медијима, ученици 

треба да схвате њихову улогу у савременом свету, а посебно у креирању слике детета у 

једном друштву и осетљивости тог друштва за поштовање дечијих права. Ученике треба 

упознати са чињеницом да медији имају моћ да се различите теме и проблеми учине 

видљивим и да се, захваљујући њиховом утицају, покрене решавање тих проблема. За 

анализу медија, која је предвиђена програмом, могу се изабрати и национални и локални 

медији. Како у Републици Србији постоји велики број локалних медија ученицима се може 

указати на предности при њиховој анализи (локални медији често поред општих садржаја 

обрађују и оне из локалне заједнице, који су ученицима ближи и разумљивији). На основу 

анализе могуће је припремити предлоге за садржајније и веродостојније представљање деце 

и њихових проблема, који се, затим, могу доставити тим медијима. Кроз такве активности 

ученици имају прилику да јачају своје вештине критичког разматрања информација, што је 

потребна вештина за живот у свету кога карактерише изобиље информација. 

Начини и методе реализације програма су исти они који су већ коришћени у оквиру овог 

предмета. Кроз изборни наставни предмет Грађанско васпитање и даље се негује и развија 

процес сазнавања кроз активно учење, односно кроз пуну партиципацију ученика, учење од 

других и заједно са другима, као и учење за живот уз коришћење искуства ученика. У 

складу са развојним карактеристикама ученика осмог разреда све чешће се могу користити 
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сложенији начини рада као што су дискусија, аргументовање, дебата, анализа случаја и 

поређење. Неки од садржаја посебно су погодни за рад у малим групама или паровима (нпр. 

тематски садржаји о установама и законској регулативи у Републици Србији у различитим 

областима, анализа медија и сл.). 

Као и при реализацији претходних програма овог предмета, наставник је извор 

знања, организатор и водитељ ученичких активности, као и особа која даје повратну 

информацију. Ученици осмог разреда су у великој мери овладали начином рада који 

подразумева лични ангажман, сарадњу и активности ван учионице, тако да се наставља 

учење кроз партнерски однос између њих и наставника. 

Током реализације програма треба имати у виду да се тиме завршава образовање из 

Грађанског васпитања у основној школи. Размена искустава ученика и евалуација наставе 

предмета у целини са становишта шта су научили и како процењују употребљивост 

стечених знања и вештина за свакодневни живот, предвиђени су за реализацију у завршном 

делу програма. Међутим, то није довољно, већ је потребно да се током свих часова врши 

повезивање и „умрежавање” кључних појмова Грађанског васпитања као што су права, 

слободе, одговорности, демократија, поштовање итд. са садржајем који се обрађује овим 

програмом. Циљ целокупног програма Грађанског васпитања у основној школи је да се код 

ученика постигну промене на нивоу знања, вештина, ставова, вредности као претпоставке 

за целовит развој личности и за успешан, одговоран и ангажован живот у савременом 

грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода. 

Програмске садржаје би требало реализовати тако да се ученицима омогуће: слобода 

изражавања мишљења и ставова о отвореним питањима и проблемима које су сами 

идентификовали као значајне; разумевање и разматрање различитих мера које се у 

школи/локалној заједници предузимају у циљу решавања проблема; унапређење вештина 

комуникације у различитим социјалним ситуацијама (у школи, на нивоу вршњачке групе и 

са наставницима, као и ван школе, са представницима јавних институција, организација и 

другим учесницима у животу локалне заједнице); развијање способности критичког 

мишљења, аргументовања и залагања за сопствене ставове; повезивање властитог искуства 

са потребама школске/локалне заједнице и активно ангажовање.  

Реализација програма се заснива на коришћењу интерактивних и истраживачких 

метода рада.  

Интерактивно учење подразумева сложен поступак који тежи да имитира процес 

сазнавања какав се одвија у аутентичним животним околностима, и води једном целовитом 

искуственом доживљају, употребљивом и трајном. У интерактивном процесу учења 

остварује се сарадња између наставника и ученика, и то у облику заједничке конструкције 

нових знања и у виду активности наставника и ученика које су комплементарне, односно 

које се допуњују. Код овог начина рада то се постиже кроз планирано, вођено и временски 

скраћено пролажење кључних фаза оваквог учења:  

1. ученици се најпре уводе у контекст теме којом желимо да се бавимо;  

2. креира се ситуација која свима омогућава да активно учествују у истраживању и 

изналажењу решења за постављени проблем;  

3. кроз дискусију се размењује, објашњава, прецизира и уобличује искуство;  

4. успоставља се веза са постојећим знањима и праве се различите генерализације.  

Основна теза које би наставници све време требало да се придржавају је да ученике 

учимо не шта да мисле, него како да мисле. Ученици активно и равноправно учествују у 

свим активностима. Улога наставника је да иницира и одржава двосмерну комуникацију са 
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ученицима, да подстиче изношење њихових запажања, мишљења и погледа на проблеме, 

као и да креира атмосферу на часу погодну за размену и аргументовање идеја и мишљења 

међу ученицима. У том смислу, интерактивни метод рада би требало да се одвија кроз 

следеће форме: кооперативни рад наставник–ученици; кооперативни рад у малим групама 

ученика; тимски рад.  

Кооперативни рад наставник–ученици полази од претпоставке да ученици поседују 

одређена знања из ваншколског животног искуства и да кроз партнерску интеракцију са 

наставником, као особом са већим искуством и когнитивном зрелошћу, изграђују нова 

знања. Главне активности наставника у овој форми рада су: осмишљавање целине 

ситуације учења код увођења нових појмова, као што су, на пример, појам мере власти; 

планирање тока часа; креирање проблемске ситуације за ученике; организовање групе 

ученика.  

Кооперативни рад у малим групама ученика је потребно користити да би се у 

процесу учења искористиле предности различитости међу ученицима у нивоу, квалитету и 

врсти знања и нивоу сазнајне развијености. Ученике је потребно поделити у мале радне 

групе тако да у свакој од група буде заступљено што више постојећих различитости, јер то 

омогућава да дође до продуктивног сазнајног конфликта и да се испољи комлементарност 

сазнања као услов за унапређење знања целе групе.  

Тимски рад је посебан облик рада у малим групама чија је специфичност подела 

улога међу члановима тима, тако да свако обавља само одређени вид активности, а сви 

заједно доприносе решењу проблема на коме тим ради. Активности наставника су да 

организује, ненаметљиво усмерава процес рада и да буде партнер у дискусији о 

идентификованим проблемима, потенцијалним приоритетима у школској/локалној 

заједници, прикупљеним подацима итд.  

Најпогодније технике за постизање интерактивности у процесу учења су: 

„мозгалица” или „мождана олуја”, различити облици групне дискусије, симулација и 

играње улога. „Мозгалица” или „мождана олуја” је техника помоћу које се стимулише 

осмишљавање нових идеја. Код примене ове технике важно је да се поштују правила која 

подстичу настајање нових идеја: свако од учесника слободно износи идеје и предлаже 

решење проблема; не дозвољава се критика у току изношења идеја; све изнете идеје се 

бележе онако како су саопштене. Ова техника је првенствено везана за тематска подручја са 

отвореним питањима, контроверзама, већим бројем могућих решења, стварањем планова, 

на почетку групног рада пре дискусије.  

Групна дискусија би требало да се води о темама или проблемима који су најављени 

или задани у неком прикладном облику који упућује на прораду и припрему за тему нпр. 

прикупљање информација на терену путем упитника за ГВ6; трагање за подацима у 

одговарајућој документацији у локалној средини; преглед и прикупљање информација из 

медијских записа итд. Пожељно је да дискусију води наставник, да усмерава, али да при 

том нема главну улогу у изношењу мишљења, већ да подстиче ученике да износе своја 

сазнања и мишљења. Важни задаци наставника су да сваком дискутанту осигура несметано 

саопштавање гледишта, али да води рачуна о времену, како би и други који то желе могли 

да дискутују и да на крају дискусије направи кратак резиме. У процесу дискусије требало 

би инсистирати на аргументованом изношењу ставова и не стварати атмосферу победника 

и побеђених.  

Симулација и играње улога су веома корисне технике за припремање ученика за 

различите ситуације са којима раније нису имали прилику да се суоче, као што су разговори 
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са представницима школа, различитих организација, институција и локалне власти, јавне 

презентације и одговарање на питања присутних на презентацији. На часу, у безбедној 

школској ситуацији, ученици добијају опис ситуације коју би требало да симулирају, прави 

се подела улога према кључним актерима у тој ситуацији и ученици то одглуме. Ове 

технике су корисне за боље разумевање нових и непознатих ситуација и за ублажавање 

страха од непознатог, као ометајућег фактора у различитим приликама јавног наступа.  

Истраживачки метод подразумева да ученици добијају одговарајуће инструкције, 

како би самостално, у паровима или малим групама у учионици и ван ње, у школи као 

непосредном окружењу или у ширем локалном окружењу, прикупљали различите 

информације неопходне за израду њиховог пројекта. Активности наставника су пресудне у 

припремној фази у којој би он требало да коришћењем одговарајућих интерактивних 

техника рада упути ученике где и како да трагају за подацима и како да комуницирају са 

релевантним особама од којих могу да добију податке или помоћ. Ученици самостално 

прикупљају податке из различитих извора, бележе, групишу и долазе да на часу презентују 

прикупљено. У току презентације наставник би требало да на крају, после коментара свих 

осталих ученика, даје своје коментаре који су позитивно интонирани, аналитични, са 

нагласком на ономе што су ученици добро урадили и указивањем на оно што би у будућем 

раду било потребно поправити и на које начине.  

У току рада улога наставника је да:  

 мотивише ученике за рад, тако што ће развијати и одржавати њихова интересовања 

за живот и рад у школи / локалној заједници и давати лични пример позитивне 

заинтересованости за сва питања која су важна за унапређење квалитета живота;  

 организује наставу тако што ће поставити циљеве рада, планирати садржаје, 

средства и опрему, наставне облике и методе рада, као и време потребно за 

реализацију;  

 развија и одржава партнерску комуникацију са ученицима, тако што ће постављати 

питања, захтеве, давати своје мишљење, подстицати ученике да они износе своја 

гледишта, подстицати интеракцију, пружати повратну информацију итд.;  

 уважава и реагује на потребе групе и појединаца, дели одговорност, демократски 

управља разредом. Посебно је важно да наставник контролише своју процењивачку 

улогу, да не буде превише или премало критичан према ученицима и да својом 

укупном комуникацијом доприноси подстицању свести о правима и могућностима 

ученика да активно учествују у мењању свог окружења.  

 

Критеријум и начин оцењивања 

Успех ученика из предмета Грађанско васпитање оцењује се описно. Елементи 

описне оцене су:  

 процена остварених постигнућа сваког ученика и његовог доприноса у остваривању 

постигнућа групе;  

 запажања о нивоу и начину ангажовања ученика у току наставе;  

 препорука за даље напредовање.  

На крају школске године изводи се описна закључна оцена: веома успешан или 

успешан.  

Критеријуми за оцењивање су:  

 редовност у похађању наставе;  

 заинтересованост;  
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 активно укључивање у процес наставе;  

 постигнуће.  

 

Простор, опрема и наставна средства  

Простор у којем се изводи настава, учионица опште намене, треба да пружа 

могућност за седење укруг и рад у одвојеним мањим групама (од 4 до 6 ученика). Пожељно 

је да се за наставу овог предмета користи посебна просторија и/или да се материјали и 

продукти рада ученика чувају на једном месту и да се могу изложити у учионици.  

За реализацију предмета потребан је основни материјал: фломастери, бојице, 

селотејп, лепак, маказе, листови А4 формата бели и у боји. У ГВ6 је потребна и 

четвороделна табла димензија 100x80 за израду разредне студије.  

 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ 
 

Циљ и задаци 

 

Циљ физичког васпитања – изабрани спорт је да се разноврсним и систематским 

спортским обучавањем и вежбањем допринесе остваривању циља физичког васпитања као 

интегралног дела васпитно-образовног система у целини, а да се, при том, задовоље 

индивидуалне потребе ученика, његова радозналост и жеља за достигнућима у изабраном 

спорту.  

 

Пети разред 

 

Општи оперативни задаци 

 задовољење примарних мотива ученика, посебно потребе за кретањем, игром и 

такмичењем;  

 подстицање потребе ученика за личном афирмацијом, групном индентификацијом 

као доприносом за бржу социјализацију личности;  

 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.  

 

Посебни оперативни задаци 

 развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације и 

прецизности изабране спортске гране;  

 стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом 

изабране спортске гране;  

 примена стечених спортско техничких и тактичких знања и умења изабраног спорта 

у сложеним условима (кроз игру и такмичење);  
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 усвајање етичких вредности: поштовање партнера – противника, правила такмичења 

и фер плеја.  

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 

часова 

1. Мали фудбал  Савладавање елемената технике 

 Основна правила игре 

 Индивидуална и колективна игра 

 Игра са применом правила 

 Такмичења 

36 10 26 

УКУПНО 36 10 26 

 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 

часова 

1. Одбојка  Савладавање елемената технике 

 Основна правила игре 

 Колективна игра 

 Игра са применом правила 

 Такмичења 

36 10 26 

УКУПНО 36 10 26 

 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. Ритмичка гимнастика  Основне вежбе са реквизитима 

лопта, вијача, обруч 

 Вежбе на партеру поскоци скокови 

таласи 

 Рад уз музичку пратњу 

 Такмичења 

36 10 26 

УКУПНО 36 10 26 
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Шести разред 

 

Општи оперативни задаци 

Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког 

васпитања: 

 развој и одржавање моторичких способности ученика; 

 учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта; 

 стицање теоријских знања у изабраном спорту; 

 познавање правила такмичења у изабраном спорту; 

 формирање навика за бављење изабраним спортом; 

 социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према 

учесницима у такмичења; 

 откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово 

подстицање да се баве спортом.  

 

Посебни оперативни задаци 

 развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито 

значајне за успешно бављење изабраним спортом); 

 учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта; 

 пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин 

вежбања-тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, правила 

такмичења у спорту....итд.) и њихова примена у пракси; 

 учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примене у пракси; 

 обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу; 

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др. 

 стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у 

изабраном спорту; 

 подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и 

такмичења).  

 

Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 
часова 

1. Мали фудбал  Даље усавршавање елемената 

технике (акценат на вођењу и 

додавању лопте) 

 Правила игре и суђење (знакови 

рукама и пиштаљком) 

 Индивидуална и колективна игра 

 Игра-такмичења 

36 8 28 

УКУПНО 36 8 28 
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Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 

часова 

1. Одбојка  Даље усавршавање елемената 

технике (акценат на сервирању) 

 Правила игре и суђење (знакови 

судије) 

 Индивидуална и колективна игра 

(одбрана и напад) 

 Игра-такмичења 

36 8 28 

УКУПНО 36 8 28 

 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 

часова 

1. Ритмичка гимнастика  Бaцање и хватање реквизита  

лопта,вијача,обруч 

 Повезивање скокова и поскока са 

бацањем и хватањем реквизита 

 Самостално осмишљавање вежбе 

на партеру уз музичку пратњу 

 Такмичења 

36 8 28 

УКУПНО 36 8 28 

 

 

Седми разред 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Мали фудбал  Усавршавање елемената технике 

(акценат на шутирању ногом 

иглавом) 

 Даље усавршавање познавања 

правила игре и суђење самих 

ученика 

 Системи у игри 

36 8 28 
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 Игра 

 Такмичења 

УКУПНО 36 8 28 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. Одбојка  Усавршавање елемената технике 

(акценат на смечирању) 

 Системи у игри-игра 4:2 и 5:1 

 Правила игре и увођење ученика у 

суђење 

 Игра са применом свих елеманата 

технике и тактике 

 Такмичења 

36 8 28 

УКУПНО 36 8 28 

 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. Ритмичка гимнастика  Скокови преко вијаче и осмице 

 Краћи састав вијачом 

 Ритмички састав лоптом уз 

музичку пратњу 

 Ритмички састав обручем уз 

музичку пратњу 

 Такмичења 

36 8 28 

УКУПНО 36 8 28 

 

 

Осми разред 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 
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1. Мали фудбал  Примена стечних знања из 

елемената технике и тактике у 

игри 

 Игра 3 на 3 на малим головима 

 Игра 5 на 5 на рукометним 

головима 

 Суђење и познавање правила 

 Значај појединца у колективној 

игри 

 Међуодељењска такмичења 

34 4 30 

УКУПНО 34 4 30 

 

 

 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Одбојка  Примена елемената технике и 

тактике у игри 

 Игра по системима 4:2 и 5:1 

 Суђење 

 Међуодељењска такмичења 

34 4 3 

УКУПНО 34 4 30 

 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Ритмичка гимнастика  Савладавање технике на партеру 

скокови, поскоци,таласи ,окрети, 

ваге 

 Самостално осмишљавање састава 

са реквизитом уз музичку пратњу 

 Усавршавање кроз саставе уз 

музичку пратњу 

 Такмичења 

34 4 30 

УКУПНО 34 4 30 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

Циљ и задаци  

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну 

базичну jeзичку и информатичку 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 се 

ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у 

свакодневном животу. 

Задаци наставе информатике и рачунарства су: 

 стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе информатике и рачунарства сврха, циљеви и задаци образовања, као и 

циљеви наставе информатике и рачунарства буду у пуној мери реализовани 

 упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

 развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

 подстицање креативног рада са рачунаром; 

 оспособљавање за рад на рачунару. 

 

 

Пети разред  

 

Оперативни задаци 

 упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система;  

 упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума;  

 упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику;  

 упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма;  

 упознавање ученика са радом у програму за обраду текста;  

 упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији;  

 оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма.  

 

Садржај програма  

 
 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за  

обраду 
остале 

типове 

часова 

време  

реали- 
зације 

1 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ  Мој рачунар 

 Windows Explorer 

 Рад са датотекама 

14 10 4 IX 

X 

XI 
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 Контролна табла 

 Рад са фонтовима 

 Инсталирање, додавање и 

уклањање програма 

 Помоћни програми 

 Инсталирање нових уређаја 

 Вируси 

2 РАД СА ТЕКСТОМ  Уређивање текста 

 Подешавање изгледа прозора и 

странице(маргине) 

 Рад са текстом 

 Увод у Microsoft Office Publisher 

 Мини пројекат( визит карте) 

 Мини пројекат(позивнице) 

 Мини пројекат( брошура) 

14 7 7 XII 

I 

II 

III 

3 УВОД У МУЛТИМЕДИЈУ  Текст и хипертекст 

 Рад са звуком 

 Рад са сликама 

 Анимација 

 Видео 

8 5 3 III 

IV 

V 

VI 

УКУПНО 36 22 14  

 

Методе и технике рада 

Методе рада: 

 дијалошка 

 посматрање 

 илустративна 

 демонстрација 

 проблемска 

 истраживачка 

 практичних активности 

Технике рада: 

 технике учења, раздвајање битног од небитног 

 технике памћења: 

- асоцијативна техника 

- симболизација и упрошћавање 

- брејн сторминг 

- когнитивно мапирање 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 подстиче логичко закључивање 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 
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 преноси теоријска и практична знања 

 процењије и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 посматрање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 анализирање и синтетизовање података 

 примена усвојеног знања 

 понављање 

 вежбање 

 израда и презентовање самосталних практичних радова 

 ставрање 

 

Оцењивање 

 Оцењује се знање и умење, као и труд и залагање и напредовање ученика 

 Оцењују се усменим испитивањима, извођењем практичних вежбања и спровођењем 

самосталних радова 

 Оцењује наставник,а уважава се и самопроцена ученика 

 Систем оцењивања је бројчани 

 Критеријуми оцењивања су следећи: 

- оцену недовољан (1) добија ученик који није савладао садржаје програма 

- оцену довољан (2) добија ученик који зна да ради са датотекама,зна да уређује 

текст у  Microsoft Office Publisher-у 

- оцену добар (3) добија ученик који зна да се сналази у оперативном систему, да 

направи визит карту и позивницу у Microsoft Office Publisher-у, зна да направи 

хипелинк 

- оцену врло добар (4) добија ученик који стечена знања о инсталирању и 

додавању нових програма и уређаја зна да примени у пракси, зна да направи 

сложенији пројекат у Microsoft Office Publisher-у,зна да направи хипелинк и да га 

употреби, и тачан у извршавању програмских обавеза, смосталан је у раду  

- оцену одличан (5) добија ученик који стечена знања о оперативном систему 

примењује у пракси, зна да направи сложенији пројекат у Microsoft Office 

Publisher-у, користи стечена знања из мултимедије да би самостално направио 

анимацију, и тачан у извршавању програмских обавеза, смосталан је у раду и уме 

да се служи одговарајућом литературом у циљу самообразовања 

 Оцењивање и праћење рада и успеха ученика је стални и саставни део             

васпитнообразовног процеса и има троструку функцију: информациону, 

мотивациону и оријентациону. Дневник и свеска наставника ће бити документација 

која прати процес оцењивања. 
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Шести разред  

 

Оперативни задаци 

 упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста; 

 упознавање ученика са применом рачунара у области информација и комуникација; 

 упознавање ученика са основним елементима програма за графику и анимацију; 

 упознавање ученика са основним елементима програмирања; 

 упознавање ученика са различитим образовним софтверима. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за  

обраду 

остале 

типове 

часова 

време  

реали- 

зације 

1. Рад са текстом  Креирање табела 

 Унос текста 

 Колоне, редови, ћелије 

(кретање по табели, уметање 

редова и колона) 

 Оквири и сенчење табеле 

 Прављење табеле 

 Употреба наредбе Header and 

Footer 

 Употреба наредбе Background 

 Употреба наредбе Page Setup 

 Употреба наредбе Print Preview 

и Print 

 Рад са текстом 

10 5 5 IX 

X 

XI 

2. Интернет  Појам глобалне и локалне 

рачунарске мреже 

 Повезивање и рад са основним 

услугама интернета 

 Претраживање интернета 

 Сигурност на интернету 

4 3 1 XI 

XII 

3. Графика  Извори дигиталних слика 

 Обрада слика 

 Типови дигиталних записа 

 Конверзија између формата 

 Припрема слика за 

штампу(екрански призор) 

 Објављивање слика на 

интернет страни 

10 6 4 XII 

I 

II 

III 

4. Анимација  Основне анимације 

 Израда најједноставније 

анимације 

3 2 1 III 
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5. Изборни модул (1) 

(увод у програмирање) 
 Појам алгоритма 

 Решавање основних задатака 

преко алгоритма 

 Увод у Visual Basic 

 Основни типови података 

и дакларација промељивих 

 Линијска и разграната 

структура 

 IF-THEN-ELSE наредба 

 Циклична структура и FOR 

петља 

 Visual Basic у задацима 

9 7 2 IV 

V 

VI 

5. Изборни модул (2) 

(интерактивна графика) 
 Радно окружење програма за 

обраду графике 

 Основне команде програма за 

обраду графике 

 Употреба програма за обраду 

графике у реализацији и 

савладавању обавезних 

наставних предмета 

(математика, физика, техничко 

и информатичко образовање) 

9 4 5 IV 

V 

VI 

УКУПНО 36 23 13  

Методе и технике рада 

Методе рада: 

 дијалошка 

 посматрање 

 илустративна 

 демонстрација 

 проблемска 

 истраживачка 

 практичних активности 

Технике рада: 

 технике учења, раздвајање битног од небитног 

 технике памћења: 

- асоцијативна техника 

- симболизација и упрошћавање 

- брејн сторминг 

- когнитивно мапирање 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 подстиче логичко закључивање 
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 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењије и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 посматрање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 анализирање и синтетизовање података 

 примена усвојеног знања 

 понављање 

 вежбање 

 израда и презентовање самосталних практичних радова 

 ставрање 

 

Оцењивање 

 Оцењује се знање и умење, као и труд и залагање и напредовање ученика 

 Оцењују се усменим испитивањима, извођењем практичних вежбања и спровођењем 

самосталних радова 

 Оцењује наставник,а уважава се и самопроцена ученика 

 Систем оцењивања је бројчани 

 Критеријуми оцењивања су следећи: 

- оцену недовољан (1) добија ученик који није савладао садржаје програма 

- оцену довољан (2) добија ученик који зна да креира табеле у  MS Word-у, зна да 

претражује интернет 

- оцену добар (3) добија ученик који зна да самостално креира табелу и зна 

употребу наредбе Header and Footer,самостално претражује интернет и познаје 

сигурност на интернету,знада направи најједноставнију анимацију, зна изворе 

дигиталних слика и да  припреми слику за штампу 

- оцену врло добар (4) добија ученик који стечена знања о раду са табелама  зна да 

примени у пракси, зна да повезује  и ради са основним услугама 

интернета,стечена знања о обради слика зна да примени у пракси и да објави 

слике на интернет страни 

- оцену одличан (5) добија ученик који стечена знања знања о раду са табелама  

зна да примени у пракси, зна да повезује  и ради са основним услугама 

интернета,стечена знања о обради слика зна да примени у пракси и да објави 

слике на интернет страни , самостално решава једноставније задатке из изборних 

модула, и тачан у извршавању програмских обавеза, смосталан је у раду и уме да 

се служи      одговарајућом литературом у циљу самообразовања 

 Оцењивање и праћење рада и успеха ученика је стални и саставни део             

васпитнообразовног процеса и има троструку функцију: информациону, 

мотивациону и оријентациону. Дневник и свеска наставника ће бити документација 

која прати процес оцењивања. 
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Седми разред  

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да се: 

 оспособе за примену рачунара у области информација и  комуникација; 

 упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих; 

 упознају са основама програма за снимање и обраду звука; 

 упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа; 

 оспособе за израду  мултимедијалних презентација; 

 оспособе за писање једноставних програма; 

 упознају са основама програма за цртање и графички дизајн; 

 упознају са  образовним софтвером. 

 

Садржај програма 

 
 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за  

обраду 
остале 

типове 

часова 

време  
реали- 

зације 

1. ИНТЕРНЕТ  Електронска комуникација 

 Електронска пошта 

 Електронско учење 

6 3 3 IX 

X 

 

2. ОБРАДА ЗВУКА  Форматирање звучних записа 

 Снимање и обрада звука 

4 2 2 X 

XI 

3. ОБРАДА ВИДЕО 

ЗАПИСА 
 Видео запис (снимање, обрада, 

примена) 

 Монтажа видео, звучних , 

графичких и текстуалних 

материјала у целини 

 Самостална израда филма 

6 3 3 XI 

XII 

4. ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА  Појам и структура презентације 

 Рад са слајдовима 

 Побезивање са спољним 

садржајима и веб страницама 

 Израда презентација 

10 3 7 I 

II 

III 

IV 

5. ИЗБОРНИ МОДУЛ (1) 

ПРОГРАМИРАЊЕ 
 Низови 

 Петље и друге контролне 

структуре 

 Потпрограми 

 Процедуре 

 Функције 

 

10 5 5 IV 

V 

VI 
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5. ИЗБОРНИ МОДУЛ (2) 

ЦРТАЊЕ И ГРАФИЧКИ 

ДИЗАЈН 

 Рад са алатима за цртање 

 Рад са бојама и текстурама 

 Специјални ефекти 

 Прилагођавање цртежа за 

екрански приказ на интернету 

 Практичан рад 

10 5 5 IV 

V 

VI 

УКУПНО 36 16 20  

 

Методе и технике рада 

Методе рада: 

 дијалошка 

 посматрање 

 илустративна 

 демонстрација 

 проблемска 

 истраживачка 

 практичних активности 

Технике рада: 

 технике учења, раздвајање битног од небитног 

 технике памћења: 

- асоцијативна техника 

- симболизација и упрошћавање 

- брејн сторминг 

- когнитивно мапирање 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 подстиче логичко закључивање 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењије и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 посматрање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 анализирање и синтетизовање података 

 примена усвојеног знања 

 понављање 

 вежбање 

 израда и презентовање самосталних практичних радова 

 ставрање 
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Оцењивање 

 Оцењује се знање и умење, као и труд и залагање и напредовање ученика 

 Оцењују се усменим испитивањима, извођењем практичних вежбања и спровођењем 

самосталних радова 

 Оцењује наставник,а уважава се и самопроцена ученика 

 Систем оцењивања је бројчани 

 Критеријуми оцењивања су следећи: 

- оцену недовољан (1) добија ученик који није савладао садржаје програма 

- оцену довољан (2) добија ученик који зна да пошаље e-mail,зна да сними видео 

запис и звук 

- оцену добар (3) добија који зна да пошаље e-mail и користи интернет као 

средство за учење, да зна да направи презентацију  у MS Power Point-у уз 

коришћење звука и видеа 

- оцену врло добар (4) добија ученик који користи интернет као средство за 

учење, да зна да направи презентацију  у MS Power Point-у уз коришћење звука 

и видеа, зна да повеже презентацију са спољашњим садржајима и веб 

страницама 

- оцену одличан (5) добија ученик који користи интернет као средство за учење, 

да зна да направи сложенију  презентацију  у MS Power Point-у уз коришћење 

звука и видеа, зна да повеже презентацију са спољашњим садржајима и веб 

страницама, ,самостално решава једноставније задатке из изборних модула , и 

тачан у извршавању програмских обавеза, смосталан је у раду и уме да се служи      

одговарајућом литературом у циљу самообразовања 

 Оцењивање и праћење рада и успеха ученика је стални и саставни део             

васпитнообразовног процеса и има троструку функцију: информациону, 

мотивациону и оријентациону. Дневник и свеска наставника ће бити документација 

која прати процес оцењивања. 

 

 

Осми разред 

 

Оперативни задаци 

 Упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и 

израда графикона 

 Упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару 

 Упознавање ученика са основама језика за израду једноставнијих презентација на 

мрежи 

 Упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду 

презентације на мрежи 

 Оспособљавање за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија 
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Садржај програма 

 
Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за  
обраду остале 

типове 

часова 

време  
реали- 

зације 

1. ТАБЕЛАРНИ 

ПРОРАЧУНИ 
 Радна свеска и радни лист 

 Унос података, форматирање 

ћелија 

 Рад са формулама 

 Коришћење уграђених 

функција 

 Рад са графичким објектима 

 Израда графикона 

 Штампање 

10 5 5 IX 

X 

 

 

2. ИЗБОРНИ МОДУЛ (1) 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА 

МРЕЖИ 

 Основни елементи  HTML 

језика 

 Боја и слика за позадину 

 Рад са текстом, рад са сликом 

 Хиперлинк 

 Рад са табелама 

 Специјализовани програми за 

израду веб страница 

10 6 4 X 

XI 

3. ИЗБОРНИ МОДУЛ (2) 

ПРОГРАМИРАЊЕ 
 Поступци решавања 

проблемских задатака 

 Решавање проблемских 

задатака 

 

10 5 5 XI 

XII 

4. ИЗРАДА 

САМОСТАЛНОГ 

ПРОЈЕКТА 

 Избор теме 

 Израда плана рада на 

пројекату 

 Избор средстава за 

реализацију пројекта 

 Израда пројекта 

 Вредновање пројекта 

14 3 11 I 

II 

III 

IV 

УКУПНО 34 16 20  

 

Методе и технике рада 

Методе рада: 

 дијалошка 

 посматрање 

 илустративна 

 демонстрација 

 проблемска 

 истраживачка 

 практичних активности 
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Технике рада: 

 технике учења, раздвајање битног од небитног 

 технике памћења: 

- асоцијативна техника 

- симболизација и упрошћавање 

- брејн сторминг 

- когнитивно мапирање 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава процес учења 

 подстиче логичко закључивање 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењије и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 

Активности ученика 

 усвајање знања 

 посматрање 

 опажање 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 анализирање и синтетизовање података 

 примена усвојеног знања 

 понављање 

 вежбање 

 израда и презентовање самосталних практичних радова 

 ставрање 

 

Оцењивање 

 Оцењује се знање и умење, као и труд и залагање и напредовање ученика 

 Оцењују се усменим испитивањима, извођењем практичних вежбања и спровођењем 

самосталних радова 

 Оцењује наставник,а уважава се и самопроцена ученика 

 Систем оцењивања је бројчани 

 Критеријуми оцењивања су следећи: 

- оцену недовољан (1) добија ученик који није савладао садржаје програма 

- оцену довољан (2) добија ученик који зна  да форматира ћелију, користи неке 

уграђене функције и знаосновне елементе  HTML језика 

- оцену добар (3) добија који зна да користи формуле у пракси,  зна да направи 

једноставније графиконе,  зна да користи основне елементе HTML језика ( у 

случају избора модула 1), зна да уради наједноставније проблемске задатке (у 

случају избора модула2) и урадио је пројекат, који задовољава основне 

критеријуме 
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- оцену врло добар (4) добија ученик  који користи  MSExcel у решавању 

практичних проблема, зна да направи једноставнију веб страницу користећи 

HTML језик( у случају  

- избора модула 1) , зна да решава проблемске задатке ( у случају избора модула2) 

самостално је урадио пројекат 

- оцену одличан (5) добија ученик  који користи  MSExcel у решавању практичних 

проблема, зна да направи  веб страницу користећи HTML језик ( у случају  

- избора модула 1) , самостално рашава проблемске задатке ( у случају избора 

модула2) самостално је урадио сложенији пројекат  пројекат  који користећи се 

свим облицима мултимедије, самостално решава једноставније задатке из 

изборних модула , и тачан у извршавању програмских обавеза, смосталан је у 

раду и уме да се служи      одговарајућом литературом у циљу самообразовања 

 Оцењивање и праћење рада и успеха ученика је стални и саставни део             

васпитнообразовног процеса и има троструку функцију: информациону, 

мотивациону и оријентациону. Дневник и свеска наставника ће бити документација 

која прати процес оцењивања. 

 

 

Упутство за остваривање програма 

 

Програм за изборну наставу Основе информатике и рачунарства усаглашен је са 

програмским садржајима техничког образовања, тако да се функционалном корелацијом 

садржаји допуњују, тј. нема празних корака ни непотребног преклапања. Постигнута је 

функционална повезаност наставних садржаја редовне наставе техничког образовања и 

изборне наставе информатике и рачунарства. 

Информатички садржаји у основној школи садрже: 

Општеобразовни модул, који представља обавезни део наставних садржаја који се 

изучавају у техничком образовању као информациона технологија у седмом и осмом 

разреду, са фондом од 10-15 часова по разреду, са могућношћу да се тај фонд повећа 

зависно од личног опредељења ученика у делу реализације модула. Тако ученици своје 

интересовање и активност могу да искажу и у обавезном делу наставе слободним избором 

активности у оквиру модула. Овим се обезбеђује континуитет у информатичком 

образовању ученика старијег узраста у основној школи. 

Основни модул – садржаји у седмом и делом у осмом разреду – изборни програм 

који се односи на оперативни систем Windоwс, рад са текстом и рад са табелама. 

Изборни модули дају могућност опредељивања ученика за примену рачунара у областима 

које се реализују у осмом разреду са 20 часова, у оквиру једне од понуђених области: 

графике и анимације, програмирања, Интернета, мултимедије. 

Приликом реализације тематске целине „Оперативни систем“, треба упознати 

ученике са оперативним системом МS Windоws. Потребно је на самом почетку упознати 

ученике са интерфејсом МS Windоws-а, са посебним нагласком на радну површину – 

desktop и његове делове (Taskbar, иконице, позадинска слика). Објаснити ученицима шта је 

Shortcut и разлику између десног и левог клика мишем. Објаснити ученицима рад са 

објектима у икони Мy Cоmouter. У оквиру ове наставне јединице упознати их са 

организацијом података, дискетном јединицом, CD уређајем, а посебан акценат ставити на 

„хард“ диск, односно његове партиције. Пошто су ученици савладали овај део програма, 
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треба их упознати са програмом Windоws Еxplorer. Ученицима указати на сличности са 

иконом Мy Computer, објаснити им рад са објектима и функцију десног тастера миша у 

овом програму, а посебан акценат ставити на Clipbоаrd (на копирање и премештање 

објеката). Сваки ученик треба да научи да копира односно премести објекат са диска на 

дискету (и обрнуто), као и на CD уређај. Након што су ученици савладали основе, 

објаснити им и остале објекте у Еxplorer-у, манипулацију групама објеката (помоћу тастера 

Shift или Ctrl) и акценат ставити на проналажење датотека односно на опцију Find. Након 

што су савладали Еxplorer, ученицима омогућити да вежбају један час те да самостално 

праве директоријуме и да проналазе одређене врсте датотека коришћењем знака ’’*’’, на 

пример слике, *.jpg). 

Објашњавање Control Panela-а почети са подешавањем изгледа радне површине и 

тастатуре. Сваки ученик треба да научи да промени позадинску слику и да подеси 

ћириличну тастатуру. Остала подешавања, као што су датум и време, подешавање миша, 

мултимедијалних уређаја, звука и постављање пассwорд-а показати ученицима без 

детаљније обраде ових опција. Објаснити им шта су то фонтови и како се инсталирају. 

Ученицима омогућити један час да понове стечена знања о овој области у пракси тако што 

ће вежбати да самостално инсталирају фонт и да подешавају изглед десктоп-а. Ученицима 

треба показати како се инсталира програм, а такође и како се уклања непотребан програм 

опцијом Add/Remove programs. Један час допустити ученицима да вежбају инсталирање 

програма, а уклањање програма им допустити само уз надзор наставника. Објаснити 

модуле оперативног система (Accessories, Cоmmunication, Microcoft Fax, Мultimedia) и како 

се њима манипулише. 

Инсталацију нових периферија ученицима објаснити на практичном примеру. 

Објаснити им појам plug&play (прикључи и почни да користиш) као и ток инсталације. 

Додатна подешавања периферала (Control Panel/System) само информативно поменути. На 

посебном часу за вежбање сваки ученик треба да инсталира програм са CD-а, да га покрене 

и на крају да га под надзором наставника уклони са рачунара. Последња јединица коју 

треба обрадити у овој теми јесте одржавање дискова и ту треба нарочито ставити акценат 

на Scаn Disk, на његово подешавање и на исправку пронађених грешака. Након тога 

обновити пређено градиво. 

Приликом реализације тематске целине „Рад са текстом“, показати ученицима на 

које се начине може покренути текстпроцесор (иконица, Start/Programs, Satrt/Run). Посебну 

пажњу обратити на радни простор, као и на главни и тастерски мени. Сваки ученик треба 

да научи како се постављају и уклањају тоолбар-ови. Показати ученицима како се креира 

нови документ, односно како се отвара већ постојећи. Објаснити како се снима документ и 

нарочито нагласити разлику између команди Save и Save Аs. Пошто су обрађене основне 

команде File menija, објаснити ученицима како се одређује изглед и величина стране, као и 

маргине (дијалог Page Setup). 

Пошто су се упознали са основним операцијама у текстпроцесору, ученицима 

детаљно објаснити функције тастера са тастатуре, нарочито оних који су неопходни за рад 

у текстпроцесору (Del, Bаcкspаcе, Insert…), као и појам курзор-а. Показати како се 

селектује текст, а након тога ученици сами треба да примене опције Clipbоаrd-а које су 

научили у претходној теми (Cut, Copy, Paste). 

Појам форматирања објаснити на примеру карактера, објашњавајући ученицима 

дијалог Font. Кроз практичан рад ученици треба да савладају технику промене изгледа 

карактера (промена величине, боје, врсте фонта). Код форматирања пасуса објаснити 
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функцију тастера Enter и дијалог Pаrаgrаph, односно како се врши равнање текста, увлачење 

редова и дефинисање прореда. У оквиру ове јединице показати ученицима и дијалог Buulets 

and Numbеring. Ученицима обезбедити довољно времена да утврде стечено знање кроз 

практичну израду задатака. 

У наставној јединици штампање објаснити укратко ученицима како се инсталира 

штампач и посебно се осврнути на дијалоге Print и Print Prеviеw са својим командама. 

Детаљније описати опције које се односе на ранг штампања, као и на квалитет и врсту 

штампе (да ли је у питању графика или само текст). 

Приликом рада са табелама, сваки ученик треба да научи како да уметне табелу у 

документ (дијалог Insert Table). Објаснити редове и колоне и како се креће кроз ћелије 

табеле. Показати ученицима како се селектују делови табеле или цела табела. 

Након што су савладали рад са табелама, ученицима треба објаснити на који начин се ради 

са сликама и другим објектима у текстпроцесору коришћењем менија Insert. Демонстрирати 

такође, употребу Wоrd Аrt-а и Chart-а. Након тога наставити са графиком у текстпроцесору 

и то са тоолбар-ом Drаwing. У овој наставној јединици показати ученицима како се цртају 

објекти, готове објекте (Autоshаpes) као и текст боксове, и објаснити им како се врши 

промена боје фонта, линија и површине. 

Приликом реализације тематске целине „Рад са табелама“, упознати ученике са 

начинима покретања програма и са изгледом основног прозора. Упознати их са алаткама у 

програму и објаснити појам активне ћелије. После основних упутстава, показати ученицима 

како се отвара (нова и постојећа) и затвара радна свеска као и проналажење података. 

Објаснити такође, ученицима појам радног листа, како се активира, именује и брише. 

Ученици треба да се упознају и са појмом прозора у МS Еxcеl-у, као и са распоређивањем и 

отварањем више прозора. 

Типове података објаснити ученицима са посебним нагласком на бројевима и тексту, 

а указати и на могућност уноса броја као текста, као и на логичке вредности. Појам ћелије 

повезати са појмом ћелије у текстпроцесору и објаснити основне операције над ћелијом, 

као што су унос, измена и брисање, као и уметање вредности. И у овој теми подсетити 

ученике на опције Clipboard-а и на њихову примену у МS Еxcеll-у. Објаснити ученицима 

како се селектује ћелија, ред и колона, и како се врши уметање истих објеката. Приликом 

рада са редовима и колонама, показати ученицима како се подешава висина реда и ширина 

колоне. Објаснити коришћење формула и функција, са посебним нагласком на рачунским 

операцијама, Аuto Sum, Sum, Average. 

Обезбедити ученицима један час за вежбање и израду практичних задатака. 

Форматирање ћелија објаснити са акцентом на постављању оквира и боје, а такође показати 

ученицима и како се врши поравнавање и нумерисање ћелија. 

Подсетити ученике на штампање у текстпроцесору и успоставити корелацију са 

Еxcel-ом. Објаснити припрему за штампу, Page и Мargins. 

На крају обраде ове теме показати ученицима алате за цртање објеката и дијаграма, 

и кроз практичан рад допустити им да понове стечена знања. 
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ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
 

 

Циљ и задаци: 

 

Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче 

развој и практичних и теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, 

спонтано и креативно комбиновање ликовних елемената у области: цртања, сликања, 

вајања, графике, примењених уметности и визуелних комуникација, а у циљу развоја 

њиховог креативног мишљења.  

Ова изборна настава такође:  

 омогућава и подстиче развој учениковог спонтног и креативног мишљења у 

областима ликовне културе;  

 омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног 

рада у оквиру одређених средстава и медијума;  

 мотивише ученике на упознавање основних елемената и закономерности ликовног 

језика;  

 развија способности и веће осетљивости ученика за опажање квалитета свих 

ликовних елемената: линија, облика, боја;  

 ствара услове да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе 

различите технике и средства и да креативним изражавањем боље упознају њихова 

визуелна и ликовна својства;  

 развија способности ученика за визуелно памћење, за повезивање опажених 

информација као основе увођења у креативно визуелно мишљење;  

 развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу;  

 развија моторичке способности ученика и навике за лепо писање;  

 континуирано подстиче и прати интересовања за посећивањем музеја, изложби и 

јача потребе код ученика за чување културних добара и естетског изгледа средине у 

којој ученици живе и раде;  

 ствара услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне 

законитости и друштвене појаве;  

 омогућа разумевање позитивног емоциналног става према вредностима израженим у 

делима различитих подручја уметности;  

 развија способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и 

савремене уметности. 

 

 

Пети разред 

 

Оперативни задаци 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне Н А С Т А В Н Е  Н А С Т А В Н Е  
Број 

часова   

Број часова за 
обраду остале 
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теме Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Ј Е Д И Н И Ц Е  по теми типове 

часова 

1 Цртање 

IX 

 

 Врсте и својства линија  

 Линија као средство за стварање 

различитих калитета површина 

 Естетско процењивање 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

0 

1 

1 

 

1 

1. Цртање 

X 
 Односи величина  

 Лепо писање с калиграфијом 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1, Цртање 

и 

Вајање 

XI 

 

 Компоновање вишеритмичких 

целина у простору 

 Естетско процењивање 

 Вајање, врсте вајарског материјала 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

 

0 

1 

1 

 

 

1 

0 

2, Вајање 

XII 
 Вајање, врсте вајарског материјала 

 Везивање тродимензионалног 

облика у простору 

3 

   1 

1 

1 

2 

0 

2, Вајање 

 

I 

 Везивање тродимензионалног 

облика у простору 

 Слободно компоновање 

1 

 

1 

0 

 

0 

1 

 

1 

2, Вајање 

 

I I 

 Слободно компоновање 

 Обликовање употребних предмета, 

(Ситна пластика, накит) 

1 

 

3 

0 

 

1 

1 

 

2 

2, Вајање и  

Сликање 

 

I I I 

 Естетска анализа 

 Својства сликарских материјала и 

подлога 

 Ритмичко компоновање боја и 

облика 

1 

2 

 

1 

0 

1 

 

1 

1 

0 

 

0 

3, Сликање 

 

IV 

 Ритмичко компоновање боја и 

облика 

 Коришћење разних материјала за 

компоновање 

 

1 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

3, Сликање 

V 
 Коришћење разних материјала за 

компоновање 

 Визуелно споразумевање 

 Временски и просторни низови 

1 

 

2 

1 

0 

 

1 

0 

1 

 

1 

1 

3, Сликање 

VI 
 Временски и просторни низови 

 Естетско процењивање 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

УКУПНО 36   

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава идеје и креативност 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног ликовног изражавања 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

 463 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењује и оцењује ниво и квалитет радова 

 преноси културне вредности 

 формира правилан поглед на свет и систем вредности 

 развија карактер ученика и црте личности 

 

Активности ученика 

 посматрање  

 опажање 

 учешће у дискусији 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 изражавање својих мисли, осећања и закључака 

 анализа и синтеза опаженог  

 стварање 

 вежбање 

 усвајање знања 

 понављање 

 израда и презентовање самосталних и практичних радова 
 

Методе и технике рада 

 монолошка  

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 мет. посматрања 

 илуистаративна 

 демонстартивна 

 метод. писаних радова 

 мет. практичних активности 

 истаживачка 

Технике које ће ученици користити: 

 асоцијативна техника 

 симболизација и упрошћавање 

 brain storming 

 контрастирање 

 когнитивно мишљење 

 

Оцењивање 

Вредновање квалитета практичних и писаних радова спроводи се организовано и у 

континуитету. 

У поступку вредновања радова, наставник посебно прати развој сваког ученика, 

његов рад, залагање, интересовање, став, умешност и креативност. Наставник бројчано 

оцењује све активности ученика на полеђини сваког рада а оцене бележи у своју свеску из 

које уписује оцену у дневник. Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по 
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нивоима и садржајима, али у складу са процењеним могућностима ученика, наставник 

може да, за различите резултате да исте оцене, и обрнуто 

 

 

Шести разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 развијају ликовно-естетски сензибилитет за спонтани ритам бојених мрља, линија, 

текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно 

споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима; 

 покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и 

законитости света облика: светло-тамно, облик-боја, простор, композиција; 

 посматрају и естетски доживљавјау дела ликовних уметности; 

 развијају љубав према ликовном наслеђу; 

 се оспособе за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-

друштвено научна подручја и тако развију интересовање за оплемењивање и 

заштиту природе и смисао за унапређивање културе живљења; 

 развијају свест да ће знања користити у даљој професионалној оријентацији и 

унапређивању опште културе. 

 развијају стваралачки однос према околини и веће компетенције визуелног 

мишљења; 

 развијају осетљивост за проблеме у коришћењу ликовно-техничких средстава. 

 

Садржај програма 

  
редни 

број 

наставне 

теме 

 

НАСТАВНА ТЕМА/ 

ОБЛАСТ 

 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

број  

часова 

по 

теми 

број часова за  

обраду остале 

типове 

часова 

1.  

 

Цртање 

IX,X, XI, XII 

 12 4 8 

Тачка, линија, смер 3 

 

1 2 

Слободан ритам маса и волумена, 

бојених мрља, линија, светлина 

2 1 1 

Компоновање основних 

тродимензионалних облика 

3 1 2 

Компоновање више ритмичких 

целина у простору 

3 

 

1 2 

Естетско процењивање 

 

1 0 1 

2. Вајање 

XII, I, II, III 

 

 12 5 7 

Тактилне вредности поврчина и 

облика 

 

2 1 1 
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Чврста и мека форма  

 

2 1 1 

Моделовање геометријских и 

неправилних форми 

 

2 1 1 

Конвексна и конкавна форма 

 

Односи маса и волумена 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

Вајање, естетска анализа 

 

2 0 2 

3. Сликање 

IV, V, VI 

 12 6 6 

Хроматски и ахроматски скуп 2 1 1 

Интензивне(јаке, чисте) боје и боје 

ослабљеног интензитета(замућене 

боје) 

2 1 1 

Топле и хладне боје 2 1 1 

Визуелно споразумевање 3 1 2 

Пантомима, говор тела 1 1 0 

Амбијент-сценски простор 

 

1 1 0 

Амбијент-сценски простор- 

 естетска анализа 

1 0 1 

  Укупно 36 15 21 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава идеје и креативност 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног ликовног изражавања 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењује и оцењује ниво и квалитет радова 

 преноси културне вредности 

 формира правилан поглед на свет и систем вредности 

 развија карактер ученика и црте личности 

 

Активности ученика 

 посматрање  

 опажање 

 учешће у дискусији 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 изражавање својих мисли, осећања и закључака 
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 анализа и синтеза опаженог  

 стварање 

 вежбање 

 усвајање знања 

 понављање 

 израда и презентовање самосталних и практичних радова 
 

Методе и технике рада 

 монолошка  

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 мет. посматрања 

 илуистаративна 

 демонстартивна 

 метод. писаних радова 

 мет. практичних активности 

 истаживачка 

Технике које ће ученици користити: 

 асоцијативна техника 

 симболизација и упрошћавање 

 brain storming 

 контрастирање 

 когнитивно мишљење 

 

Оцењивање 

Вредновање квалитета практичних и писаних радова спроводи се организовано и у 

континуитету. 

У поступку вредновања радова, наставник посебно прати развој сваког ученика, 

његов рад, залагање, интересовање, став, умешност и креативност. Наставник бројчано 

оцењује све активности ученика на полеђини сваког рада а оцене бележи у своју свеску из 

које уписује оцену у дневник. Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по 

нивоима и садржајима, али у складу са процењеним могућностима ученика, наставник 

може да, за различите резултате да исте оцене, и обрнуто 

 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски 

сензибилитет за: арабеску, пропорције, композицију и простор, обједињавање 

покрета игре и звука, фотографију и перформанс 

 упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и 

колективно преобликовање одређеног простора 
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 се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним сценским изразом, звуком и 

покретом 

 упознају  вредности споменика културе и  своју културну баштину.  

 

Садржај програма  

 
 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 
обраду остале 

типове 
часова 

1. Цртање  Пропорције  

 Пропорције  

 Компоновање величина у простору 

 Конпоновање и степеновање облика 

у  простору 

 Арабеска  

 Арабеска  

 Естетска анализа 

 

12 8 4 

2. Сликање  Равнотежа облика и боје у простору  

 Контраст, светлина, површина и 

облика у одређеном простору 

 Сродност ликовних вредности у 

одређеном простору 

12 8 4 

3. Вајање  Обликковање маса и волумена 

додавањем и одузимањем 

 Орнаменти 

 Вајарски материјали, одливање        

( негатив и позитив) 

 Вајање- гипс и одговарајућа 

средства  и материјали 

 Естетска анализа 

12 8 4 

УКУПНО 36 24 12 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава идеје и креативност 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног ликовног изражавања 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењује и оцењује ниво и квалитет радова 

 преноси културне вредности 

 формира правилан поглед на свет и систем вредности 

 развија карактер ученика и црте личности 
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Активности ученика 

 посматрање  

 опажање 

 учешће у дискусији 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 изражавање својих мисли, осећања и закључака 

 анализа и синтеза опаженог  

 стварање 

 вежбање 

 усвајање знања 

 понављање 

 израда и презентовање самосталних и практичних радова 
 

Методе и технике рада 

 монолошка  

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 мет. посматрања 

 илуистаративна 

 демонстартивна 

 метод. писаних радова 

 мет. практичних активности 

 истаживачка 

Технике које ће ученици користити: 

 асоцијативна техника 

 симболизација и упрошћавање 

 brain storming 

 контрастирање 

 когнитивно мишљење 

 

Оцењивање 

Вредновање квалитета практичних и писаних радова спроводи се организовано и у 

континуитету. 

У поступку вредновања радова, наставник посебно прати развој сваког ученика, 

његов рад, залагање, интересовање, став, умешност и креативност. Наставник бројчано 

оцењује све активности ученика на полеђини сваког рада а оцене бележи у своју свеску из 

које уписује оцену у дневник. Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по 

нивоима и садржајима, али у складу са процењеним могућностима ученика, наставник 

може да, за различите резултате да исте оцене, и обрнуто 

 

 

Осми разред 
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Оперативни задаци 

 

 

Садржаји програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1 Цртање 

 

IX, X, XI, V 

 

 Контраст, јединство и доминанта у 

простору 

 

2 

1 1 

 Слободно компоновање и 

фантастика 

 

2 

1 1 

 Фотомонтажа 2 1 1 

 Амблем 2 1 1 

 Текстура, материјализација 

 

2 1 1 

2. Вајање 

 

X, XII, I, II 

 

 Визуелна метафорика(амблем, 

тродимензионално обликовање) 

2 1 1 

 Контраст, јединство и доминанта у 

простору 

10 1 9 

3. Сликање 

II, III, IV 

 

 

 

 Енформел 2 1 1 

 Ритмичко хармонијска комопзиција 

чисте боје и форме 

  2 

 

1 1 

 Систем низања тачака боје и  

облика и волумена према одређеној 

шеми 

2 1 1 

 Визуелна метафорика (Површинско 

обликовање) 

2 1 1 

 Слободно компоновање и 

фантастика  

4 1 3 

УКУПНО 34 12 22 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује и усмерава идеје и креативност 

 упознаје ученике са методама и техникама успешног ликовног изражавања 

 преноси теоријска и практична знања 

 процењује и оцењује ниво и квалитет радова 

 преноси културне вредности 

 формира правилан поглед на свет и систем вредности 

 развија карактер ученика и црте личности 
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Активности ученика 

 посматрање  

 опажање 

 учешће у дискусији 

 откривање и увиђање законитости и процеса 

 изражавање својих мисли, осећања и закључака 

 анализа и синтеза опаженог  

 стварање 

 вежбање 

 усвајање знања 

 понављање 

 израда и презентовање самосталних и практичних радова 
 

Методе и технике рада 

 монолошка  

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 мет. посматрања 

 илуистаративна 

 демонстартивна 

 метод. писаних радова 

 мет. практичних активности 

 истаживачка 

Технике које ће ученици користити: 

 асоцијативна техника 

 симболизација и упрошћавање 

 brain storming 

 контрастирање 

 когнитивно мишљење 

 

Оцењивање 

Вредновање квалитета практичних и писаних радова спроводи се организовано и у 

континуитету. 

У поступку вредновања радова, наставник посебно прати развој сваког ученика, 

његов рад, залагање, интересовање, став, умешност и креативност. Наставник бројчано 

оцењује све активности ученика на полеђини сваког рада а оцене бележи у своју свеску из 

које уписује оцену у дневник. Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по 

нивоима и садржајима, али у складу са процењеним могућностима ученика, наставник 

може да, за различите резултате да исте оцене, и обрнуто. 
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ  
 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе изборног предмета свакодневни живот у прошлости јесте да се осигура 

да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и 

задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и 

дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 

садржаје, као и да прошире знањa из области опште културе, да се оспособе кроз 

упознавање са начином живота људи у прошлости боље разумеју свет и време у коме живе 

и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са 

специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у 

контексту „другог” да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст 

разуђене и сложене садашњости. 

Задаци наставе изборног предмета свакодневни живот у прошлости су стварање 

разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе овог 

изборног предмета сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета) 

буду у пуној мери реализовани 

Кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног 

живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, игре, забава, становање, 

одевање… ученици уочавају њихову условљеност историјским процесима и догађајима. 

Концепција наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним 

елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Европе и света, с намером да се 

уоче њихови заједнички именитељи и упознају различитости које постоје у датом 

историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик живи. 

Подстицањем радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању овог 

предмета, ученици треба да се оспособе да формирају јаснију представу о прошлим 

временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања историјске грађе, као и да 

развију критички однос према тој грађи и другим остацима прошлих времена. 
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Пети разред 

 

Оперативни задаци 

Оперативни задаци:  

 разумевање појма свакодневни живот; 

  разумевање појма прошлост;  

 разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости;  

 усвајање и продубљивање знања о разликама између свакодневног живота данас и у 

прошлости;  

 идентификовање актуелних дечјих игара (врсте и њихова функција);  

 упознавање с дечјим играма у прошлости (врсте и њихова функција);  

 идентификовање сличности и разлика између игара некад и сад;  

 разумевање значаја игре у развоју појединца и друштва;  

 упознавање са свакодневним животом људи у праисторији;  

 упознавање са свакодневним животом народа Старог истока;  

 упознавање са свакодневним животом старих Грка;  

 упознавање са свакодневним животом старих Римљана;  

 подстицање ученика на самостални истраживачки рад; развијање способности 

повезивања знања из различитих области;  

 подстицање креативности. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 

часова 

1. Увод 

 

септембар 

 Прошлост и значај проучавања 

прошлости  

 Време (хронологија, орјентација у 

времену) 

 Појам и значај проучавања 

свакодневног живота у прошлости 

3 3  

2. Игре у прошлости 

 

октобар 

 Појам и феномен игре 

 Дечје игре у садашњости и 

прошлости 

 Традиционалне игре у Србији 

 Олимпијске игре у античкој Грчкој 

4 4  

3. Свакодневни животу 

праисторији и старом 

веку 

 

Новембар 

 

 

 

 Начин исхране и становање у 
праисторији 

 Употребни предмети, одевање и 
накит у праисторији 

 Изуми и веровања у праисторији 
 Најзанимљивији археолошки налази 

и локалитети у праисторији 
 Начин исхране и становање у 

старом Египту и Месопотамији 

29 29  
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Децембар 

 

 

 

Јануар 

 

 

Фебруар 

 

 

 

Март 

 

 

 

Април  

 

 

 

Мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јуни 

 

 

 Одевање и употребни предмети у 
старом Египту и Месопотамији 

 Породични односи и друштвени 
живот у старом Египту и 
Месопотамији 

 Образовање у старом Египту и 
Месопотамији 

 Обавезе становништва 
 Лечење у старом Египту и 

Месопотамији 
 Изуми у старом Египту и 

Месопотамији 
 Веровања у старом Египту и 

Месопотамији 
 Најзанимљивији археолошки налази 

и локалитети у старом Египту и 
Месопотамији 

 Становање и начин исхране код 
старих Грка 

 Одевање и употребни предмети у 
старој Грчкој 

 Друштвени живот и породични 
односи у старој Грчкој 

 Образовање у старој Грчкој 
 Веровања старих Грка 
 Најзанимљивији археолошки налази 

и локалитети старе Грчке 
 Становање и начин исхране  у 

старом Риму 
 Лечење у старом Риму 
 Одевање, употребни предмети и 

накит у старом Риму 
 Друштвени и породични односи у 

старом Риму 
 Образовање у старом Риму 
 Римска војска 
 Веровања и ритуални обреди у 

старом Риму 
 Најзанимљивији археолошки налази 

и локалитети старог Рима 

УКУПНО 36 36  

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује процес учења 

 процењује и оцењује квалитер и ниво усвојених знања 

 развија позитивне културне вредности код ученика 

 омогућава практичну примену знања 
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 утиче на формирање афирмативног погледа на свет 

 упознеје ученике са основним појмовима људске цивилизације 

 поспешује интересовање ученика за новим сазнањима 

 развија самосталан рад код ученика 

 

Aктивности ученика 

 пажљиво прати наставу 

 усвајање знања 

 опажање наставних садржаја 

 откривање и увиђање законитости развитка људског друштва 

 изражавање својих закључака 

 учешће у дискусији 

 показује резултате самосталног рада 

 пита наставника за нејасне појмове 

 

Оцењивање 

 Оцењивање је континуирани процес. 

 Оцењивањен се утврђује степен усвојености знања, умења, вештина, однос према 

учењу, испуњавање одређених норми. 

 Оцењује се: активност ученика 

 Начин оцењивања: разговор 

 Оцењивање је јавно и образлаже се сваки одговор и оцена ученику, а по потреби и 

родитељу. 

 Оцењивање је бројчано. 

 Критеријуми оцењивања су: активност и редовност на часовима 

 

Методе и технике рада 

 монолошка 

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 илустративна 

 демонстативна 

 аналитичка 

 

 

Шести разред 

 

Оперативни задаци 

 разумевање појма свакодневни живот; 

 разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости; 

 усвајање и продубљивање знања о разликама између свакодневног живота данас и у 

прошлости; 

 упознавање са улогом и значајем грбова и застава; 
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 упознавање са улогом и значајем грбова и застава у прошлости српског народа; 

 упознавање са свакодневним животом у средњем веку; 

 упознавање са свакодневним животом српског народа у средњем веку; 

 подстицање ученика на самостални истраживачки рад; 

 развијање способности повезивања знања из различитих области. 

 

Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 

остале 

типове 
часова 

1. Увод 

Септембар  
 Појам свакодневног живота 

 Значај проучавања свакодневног 

живота у прошлости 

2 2 0 

2. Грбови и заставе некад и 

сад 

 

Октобар  

 Појам грба и заставе као симбола и 

хералдике као науке 

 Улога и значај грбова и застава у 

садашњости 

 Грбови и заставе у прошлости 

српског народа 

4 4 0 

3. Свакодневни живот у 

средњем веку 

 

Новембар 

 

 

 

 

 

Децембар  

 

 

 

 

Јануар  

 

 

 

 

 

Фебруар  

 

 

 

Март  

 

 Начин исхране у средњовековној 

Европи 

 Одевање у средњовековној Европи 

 Породични односи у 

средњовековној Европи 

 Становање у средњовековној 

Европи 

 Живот у граду у средњовековној 

Европи 

 Средњовековни замак у Европи 

 Живот у селу у средњовековној 

Европи 

 Властелин на свом имању у 

средњовековној Европи 

 Образовање у средњовековној 

Европи 

 Живот у средњовековном 

манастиру 

 Војска у средњовековној Европи 

 Витешка каријера у средњовековној 

Европи 

 Витешки турнири и друге 

такмичарске игре 

 Друштвени живот у средњовековној 

Европи 

30 30 0 
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Април  

 

 

 

 

 

 

 

Мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

јуни 

 Употребни предмети у 

средњовековној Европи 

 Страхови средњовековног 

становништва 

 Лечење у средњовековној Европи 

 Путовање и трговина у 

средњовековној Европи 

 Начин исхране у српским земљама 

средњег века 

 Одевање у српским земљама 

средњег века 

 Становање у српским земљама 

средњег века 

 Лечење у српским земљама средњег 

века 

 Животни циклус у српским 

земљама средњег века 

 Српска средњовековна породица  

 Образовање у српским земљама 

средњег века 

 Друштвени живот у српским 

земљама средњег века 

 Насеља у српским земљама средњег 

века 

 Живот на селу у српским земљама 

средњег века 

 Војска у српским земљама средњег 

века 

 Путовање и трговина у српским 

земљама средњег века 

УКУПНО 36 36 0 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује процес учења 

 процењује и оцењује квалитер и ниво усвојених знања 

 развија позитивне културне вредности код ученика 

 омогућава практичну примену знања 

 утиче на формирање афирмативног погледа на свет 

 упознеје ученике са основним појмовима људске цивилизације 

 поспешује интересовање ученика за новим сазнањима 

 развија самосталан рад код ученика 
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Aктивности ученика 

 пажљиво прати наставу 

 усвајање знања 

 опажање наставних садржаја 

 откривање и увиђање законитости развитка људског друштва 

 изражавање својих закључака 

 учешће у дискусији 

 показује резултате самосталног рада 

 пита наставника за нејасне појмове 

 

Оцењивање 

 Оцењивање је континуирани процес. 

 Оцењивањен се утврђује степен усвојености знања, умења, вештина, однос према 

учењу, испуњавање одређених норми. 

 Оцењује се: активност ученика 

 Начин оцењивања: разговор 

 Оцењивање је јавно и образлаже се сваки одговор и оцена ученику, а по потреби и 

родитељу. 

 Оцењивање је бројчано. 

 Критеријуми оцењивања су: активност и редовност на настави 

 

Методе и технике рада 

 монолошка 

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 илустративна 

 демонстативна 

 аналитичка 

 

 

Седми  разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 разумеју појам свакодневни живот 

 разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

 усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у 

прошлости  

 усвоје и прошире знања о улози новца и банака у свакодневном животу људи некад и 

сад 

 употпуне знања о историји српског новца 

 стекну знања о свакодневном животу у новом веку 

 стекну знања о свакодневном животу Срба у новом веку 

 развијају истраживачку радозналост  
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 развијају способност повезивања знања из различитих области. 

 

Садржај програма 

 
 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. 
Увод  

септембар 

1.Уводни час – појам свакодневног  

живота 
1 1 0 

2. 

Новац и банке -  некад и 

сад 

Септембар 

Октобар  

2. појмови – нумизматика, новац и 

банка 
 +  

  3. Новац и банке у садашњости  +  

  4. Новац и банке у прошлости  +  

.  5. Новац у Србији некад и сад  +  

3. 

Свакодневни живот у 

Европи и свету од краја 15. 

до краја 19. века 

Новембар  

6. Начин исхране у новом веку  +  

  7. Одевање у новом веку  +  

  8. Породични односи у новом веку  +  

  
9. Становање у доба ренесансе и 

барока 
 +  

 Децембар  10. Становање у индустријско доба  +  

  
11. Живот у ренесансном и барокном 

граду 
 +  

  12. Живот у граду индустријског доба  +  

  13. Живот на селу  +  

  Јануар  
14. Образовање и васпитање новог 

века 
 +  

  15. Верски живот новог века  +  

  16. Војска новог века  +  

  
17. Класична музика и класично 

позориште 
 +  

 Фебруар  
18. Доколица и забавни живот новог 

века 
 +  

  19. Комуникације у индустријско доба  +  
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  20. Путовање и туризам  +  

  21. Однос према другом и различитом  +  

 Март  22. страхови становништва новог века  +  

  23. лечење у новом веку  +  

4. 

Свакодневни живот Срба 

од краја 15. до краја 19. 

века 

Април  

24. Начин исхране код Срба у новом 

веку 
 +  

  25. Одевање код Срба у новом веку  +  

  26. Становање код Срба у новом веку  +  

  
27. Живот у граду код Срба у новом 

веку 
 +  

   28. Трговина и занатство  +  

 Мај  
29. Живот на селу код Срба у новом 

веку 
 +  

  30. Породица код Срба у новом веку  +  

  31. Друштвени живот  +  

  32. Однос према другом и различитом  +  

  33. Образовање код Срба у новом веку  +  

  34. Војска код Срба у новом веку  +  

 Јуни  
35. Лечење и конуникације код Срба у 

новом веку 
 +  

  36. Систематизација садржаја  +  

УКУПНО 36 34 2 

 

Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује процес учења 

 процењује и оцењује квалитер и ниво усвојених знања 

 развија позитивне културне вредности код ученика 

 омогућава практичну примену знања 

 утиче на формирање афирмативног погледа на свет 

 упознеје ученике са основним појмовима људске цивилизације 

 поспешује интересовање ученика за новим сазнањима 

 развија самосталан рад код ученика 
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Aктивности ученика 

 пажљиво прати наставу 

 усвајање знања 

 опажање наставних садржаја 

 откривање и увиђање законитости развитка људског друштва 

 изражавање својих закључака 

 учешће у дискусији 

 показује резултате самосталног рада 

 пита наставника за нејасне појмове 

 

Оцењивање 

 Оцењивање је континуирани процес. 

 Оцењивањен се утврђује степен усвојености знања, умења, вештина, однос према 

учењу, испуњавање одређених норми. 

 Оцењује се: активност ученика 

 Начин оцењивања: разговор 

 Оцењивање је јавно и образлаже се сваки одговор и оцена ученику, а по потреби и 

родитељу. 

 Оцењивање је бројчано. 

 Критеријуми оцењивања су: интересовање и редовност на настави 

 

Методе и технике рада 

 монолошка 

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 илустративна 

 демонстативна 

 аналитичка 

 

 

Осми  разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 разумеју појам свакодневни живот 

 разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

 усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у 

прошлости  

 усвоје и разумеју основне елементе свакодневног живота у прошлости Србије, Европе 

и света са намером да се уоче њихови заједнички именитељи и препознају 

различитости које постоје у датом историјском контексту 

 развијају истраживачку радозналост  

 развијају способност повезивања знања из различитих области. 
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 Усвоје и прошире знања о улози фотографије, филма, радија и телевизије у 

свакодневном животу људи нњкад и сад 

 

Садржаји програма 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  
и време реализације 

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. Увод  

септембар 

1.Појам свакодневног живота и 

значај проучавања 

1  1 

2. Фотографија, филм, радио 

и телевизија некад и сад 

Септембар 

Октобар  

 

2. феномен фотографије, филма, 

радија и телевизије 

3. фотографија, филм, радио и 

телевизија у садашњости 

4. фотографија, филм, радио и 

телевизија у прошлости 

5. фотографија, филм, радио и 

телевизија у Србији некад и сад 

10 10  

3.  Свакодневни живот од 

краја 19. до краја 20. века 

 

Новембар  

 

 

Децембар  

 

 

Јануар  

 

 

Фебруар  

 

 

Март  

 

 

Април  

 

 

Мај  

 

 

 

Јун  

6,7. Начин исхране (Европа и Србија)  

8,9. Одевање (Европа и Србија) 

10.. породични односи (Европа и 

Србија) 

11,12.. становање (Европа и Србија) 

13,14. Живот у граду (Европа и 

Србија) 

15. индустрија, трговина и занатство  

16,17. Живот на селу (Европа и 

Србија) 

18,19. Образовање и васпитање 

(Европа и Србија) 

20. породица  

21,22. Верски живот (Европа и 

Србија) 

23,24. војска (Европа и Србија) 

25,26. забава (Европа и Србија) 

27,28. друштвени живот 

29,30. спорт (Европа и Србија) 

31. комуникације, путовања и 

туризам 

(Европа и Србија) 

32. односи и стереотипи према 

другом и различитом (Европа и 

Србија) 

33. брига о телу и здрављу 

34. Систематизација садржаја 

   

УКУПНО 34 32 2 
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Активности наставника 

 саопштава наставне садржаје 

 организује процес учења 

 процењује и оцењује квалитер и ниво усвојених знања 

 развија позитивне културне вредности код ученика 

 омогућава практичну примену знања 

 утиче на формирање афирмативног погледа на свет 

 упознеје ученике са основним појмовима људске цивилизације 

 поспешује интересовање ученика за новим сазнањима 

 развија самосталан рад код ученика 

 

Активности ученика 

 пажљиво прати наставу 

 редовно учи 

 усвајање знања 

 опажање наставних садржаја 

 понављање наставних садржаја 

 откривање и увиђање законитости развитка људског друштва 

 изражавање својих закључака 

 учешће у дискусији 

 показује резултате самосталног рада 

 пита наставника за нејасне појмове 

 

Оцењивање 

 Оцењивање је континуирани процес. 

 Оцењивањен се утврђује степен усвојености знања, умења, вештина, однос према 

учењу, испуњавање одређених норми. 

 Оцењује се: постигнућа ученика према предвиђеним стандардима за пети разред из 

историје 

 Начин оцењивања: усмено. 

 Оцењивање је јавно. 

 Оцењивање је бројчано. 

 Критеријуми оцењивања су: заинтересованост за рад и редовност похађања наставе 

 

Методе и технике рада 

 Монолошка 

 дијалошка 

 хеуристичка 

 дискусија 

 илустративна 

 демонстативна 

 аналитичка 
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ХОР И ОРКЕСТАР 
 

Циљ и задаци 

 

Општи циљ наставе овог изборног предмета је развијање интересовања за музичку 

уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. 
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Задаци: 

 неговање способности извођења музике (певање/свирање) 

 подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

 подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење,истраживање      

и стварање музике) 

 упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

 припремање програма за културну и јавну делатност школе 

 упознавање занимања музичке струке 

 

Пети разред 

 

Оперативни задаци 

 Ученици треба да:  

 Певају и свирају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, 

уметничке, дечје, староградске);  

 упознају основне појмове из музичке писмености  

 развијају стваралачке способности.  

 

Садржај програма 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 
часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Певање  Једногласно певање народних 

песама по слуху 

 Двогласно певање народних песама 

по слуху 

 Једногласно певање песама 

класичног жанра 

 

 Једногласно певање песама забавног 

и дечијег жанра 

14 8 6 

2. Свирање  Извођење ритма на ритмичким 

ударачким инструментима 

 Једногласно свирање народних 

песама на фрулицамам или 

металофонима 

 Двогласно свирање народних 

песамам на фрулицама или 

металофонима 

 Једногласно свирање на 

мелодијским и ритмичким 

удараљкама 

 Двогласно свирање једноставнијих 

композиција 

18 10 8 
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3. Музичко стваралаштво  Креирање ритмичких пратњи за 

песме 

 Импровизација дијалога на 

мелодијским удараљкама 

4 2 2 

УКУПНО 36 18 18 

 

Методе и технике рада 

Методе: Монолошка,дијалошка,текст-метода,илустративна(метода показивања) и 

метода практичних активности-извођење музике. 

Технике: Техника учења, техника памћења (симболизација и упрошћавање, 

асоцијативна техника). 

 

Активности наставника 

 

 Саопштава наставне садржаје 

 Организује и усмерава процес учења 

 Процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 Преноси културне вредности 

 Преноси теоријска и практична знања 

 Формира правилан поглед на свет 

 Развија карактер ученика и црте личности 

 Упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика  

 Усвајање знања  

 Понављање 

 Опажање 

 Вежбање 

 Стварање 

 Изражавање својих мисли,осећања,закључака 

 Анализирање нотног текста 

 Извођење музике 

 

Оцењивање 

Вредновање усвојеног знања и оцењивање ученика у настави музичке културе 

спроводи се организовано и у континуитету.У поступку вредновања знања,наставник 

посебно прати развој сваког ученика,његов рад,залагање,интересовање,став,умешност и 

креативност.Наставник бројчано оцењује све активности ученика,а оцене бележи у своју 

свеску а затим уноси у дневник. 

Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по нивоима и садржајима,али у 

складу са процењеним могућностима ученика,наставник може да,за различите резултате да 

исте оцене,и обрнуто. 
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Шести разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

 Певају и свирају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, 

уметничке, дечје, староградске);  

 упознају основне појмове из музичке писмености  

 развијају стваралачке способности.  
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Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 

часова 

1. Певање  Једногласно певање народних 

песама по слуху 

 Двогласно певање народних песама 

по слуху 

 Једногласно певање песама 

класичног жанра 

 Двогласно певање песама класичног 

жанра 

 Једногласно певање песама забавног 

жанра 

 Двогласно певање песама забавног 

жанра 

12 6 6 

2. Свирање  Извођење ритма на ритмичким 

ударачким инструментима 

 Једногласно свирање на 

мелодијским удараљкама 

 Двогласно свирање на мелодијским 

удараљкама 

 Вишегласно свирање на 

мелодијским удараљкама 

 Једногласно свирање на свим 

ударачким инструментима 

 Вишегласно свирање на свим 

ударачким инструментима 

20 10 10 

3. Музичко стваралаштво  Креирање ритмичких пратњи за 

песме 

 Импровизација дијалога на 

мелодијским удараљкама 

4 2 2 

УКУПНО 36 18 18 

 

Методе и технике рада 

Методе: Монолошка,дијалошка,текст-метода,илустративна(метода показивања) и 

метода практичних активности-извођење музике. 

Технике: Техника учења, техника памћења (симболизација и упрошћавање 

,асоцијативна техника). 

 

Активности наставника 

 Саопштава наставне садржаје 

 Организује и усмерава процес учења 

 Процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 
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 Преноси културне вредности 

 Преноси теоријска и практична знања 

 Формира правилан поглед на свет 

 Развија карактер ученика и црте личности 

 Упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

Активности ученика 

 Усвајање знања  

 Понављање 

 Опажање 

 Вежбање 

 Стварање 

 Изражавање својих мисли,осећања,закључака 

 Анализирање нотног текста 

 Извођење музике 

 

Оцењивање 

Вредновање усвојеног знања и оцењивање ученика у настави музичке културе 

спроводи се организовано и у континуитету.У поступку вредновања знања,наставник 

посебно прати развој сваког ученика,његов рад,залагање,интересовање,став,умешност и 

креативност.Наставник бројчано оцењује све активности ученика,а оцене бележи у своју 

свеску а затим уноси у дневник. 

Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по нивоима и садржајима,али у 

складу са процењеним могућностима ученика,наставник може да,за различите резултате да 

исте оцене,и обрнуто. 

 

 

Седми разред 

 

Оперативни задаци 

 Певају и свирају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, 

уметничке, дечје, староградске);  

 упознају основне појмове из музичке писмености  

 развијају стваралачке способности.  

 

Садржај програма 

 

Ред. број 

наставне 
теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е / О Б Л А С Т И  

Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

1. Певање 

XI,XII,I 
 Двогласно певање државне химне 

 Двогласно певање Светосавске 

химне 

 Двогласно певање песама о Светом 

Сави 

 Двогласно певање песама забавног 

12 6 6 
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жанра 

 

2. Свирање 

 IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V 
 Извођење полифоних двогласних 

музичких примера 

 Вишегласно извођење музичких 

примера:Моцарта,Бетовена,Брамса, 

    Гречанинова 

20 10 10 

3. Музичко стваралаштво 

V,VI 
 Креирање ритмичких пратњи за 

песме 

 Креирање диманичких нијанси 

4 2 2 

УКУПНО 36 18 18 

 

Методе и технике рада 

Методе: Монолошка,дијалошка,текст-метода,илустративна(метода показивања) и 

метода практичних активности-извођење музике. 

Технике: Техника учења, техника памћења (симболизација и упрошћавање 

,асоцијативна техника). 

 

Активности наставника 

 Саопштава наставне садржаје 

 Организује и усмерава процес учења 

 Процењује и оцењује ниво и квалитет усвојености знања 

 Преноси културне вредности 

 Преноси теоријска и практична знања 

 Формира правилан поглед на свет 

 Развија карактер ученика и црте личности 

 Упознаје ученике са методама и техникама успешног учења 

 

Активности ученика 

 Усвајање знања  

 Понављање 

 Опажање 

 Вежбање 

 Стварање 

 Изражавање својих мисли,осећања,закључака 

 Анализирање нотног текста 

 Извођење музике 

 

Оцењивање 

Вредновање усвојеног знања и оцењивање ученика у настави музичке културе 

спроводи се организовано и у континуитету.У поступку вредновања знања,наставник 

посебно прати развој сваког ученика,његов рад,залагање,интересовање,став,умешност и 

креативност.Наставник бројчано оцењује све активности ученика,а оцене бележи у своју 

свеску а затим уноси у дневник. 
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Критеријуми оцењивања су прецизно дефинисани по нивоима и садржајима,али у 

складу са процењеним могућностима ученика,наставник може да,за различите резултате да 

исте оцене,и обрнуто. 

 

 

Начини остваривања програма  

 

У програму изборног предмета истакнуто место има активно музицирање (певање и 

свирање). Основи музичке писмености и музичко-теоретски појмови у оваквом приступу 

планирани су у функцији бољег разумевања музике. 

Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће 

ученика на часу. При томе треба обухватити сва подручја предвиђена за тај разред и 

комбиновати разне методе у настави. 

Настава изборног предмета оставрује се кроз: певање,свирање,основе музичке 

писмености и дечије музичко стваралаштво. 

 

Праћење и вредновање ученика  

Да би све остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у 

настави изборног предмета,неопходно је да наставник упозна и идентификује музичке 

способности сваког ученика. 

Праћење ученика у настави обухвата посебан развој сваког ученика,његов 

рад,залагање,интересовање,став,умешност,креативност и слично.Наставник прати развој 

личности у целини и објективно одређује степен на којем је ученик савладао програмске 

захтеве. 

Смисао праћења наставе изборног предмета треба сагледати тако да се сваком ученику 

омогући развој у оквиру васпитно-образовног рада. 
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ФАКУЛТАТИВНИ ДЕО ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Планови допунске и додатне наставе биће дати у Анексу школског програма 

 

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

 

Екскурзија се у основној школи обавља као  ваннаставни облик васпитног рада. 

Њена важност огледа се у специфичности културног и рекреативног рада. 

Циљ екскурзије је савлађивање дела наставног програма, непосредно упознавање 

појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 

привредних достигнућа. Чињеница је да ни најсавременија наставна технологија, као ни 

средства јавног информисања не остављају толико упечатљив утисак код ученика, колико 

оно што се непосредно, дубоко емотивно доживи на екскурзији. Осим специфичног 

усвајања градива и очигледне наставе, екскурзија омогућава боље упознавање ученика и 

наставника, што утиче на њихову даљу сарадњу.    

Задаци екскурзије су:  

 Да код ученика развије способност посматрања, опажања и уочавања одређених 

предмета, објеката и појава 

 Да допринесе продубљивању, проширивању и обогаћивању знања код ученика 

 Да развија љубав ученика према природи 

 Да развија смисао за лепо и изграђује естетске потребе и навике 

 Да допринесе јачању физичких способности и омогућује рекреацију и релаксацију 

ученика 

 Да допринесе бољем и свестранијем упознавању ученикове личности и успостављању 

ближих односа између ученика и наставника 

Генерацијски план екскурзија заснива се на узрасту ученика, његовим психо- 

физичким способностима, наставном плану и програму и упознавању наше земље. 

 

 

Пети  разред  

(1 дан) 

 

Дестинација 1 

Београд-Љубичево (ергела) - Виминацијум – Сребрно језеро -Београд 

 

На екскурзији ће бити реализовани садржаји из историје, географије, српског језика, 

ликовне културе, биологије. 

 Љубичево – ергела коју је основао кнез Михаило у знак сећања на своју мајку 

 Виминацијум- римски локалитет, облици рељефа, привреда, биљни свет 

 Сребрно језеро – вештачко језеро, облици рељефа, клима, биљни и животињски свет 
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Дестинација 2 

Београд – Текериш – Троноша – Тршић – Соко град – Манастир Соко – Београд 

 

На екскурзији ће бити реализовани садржаји из историје, географије, српског језика, 

ликовне културе, биологије. 

 Текериш – историјски догађаји из Првог светског рата 

 Троноша – манастир, културно-историјско наслеђе из 19 века 

 Тршић – родно место Вука Стефановића Караџића, књижевност, културно-историјско 

наслеђе из 19 века 

 Соко град – утврђење из средњег века код Љубовије, облици рељефа, клима, биљни и 

животињски свет 

 Манастир Соко – у близини Љубовије, нововековни манастир посвећен Св. Николају, 

културно-историјско наслеђе  

 

 

Шести разред  

(1 дан) 

 

Дестинација 1 

Београд – Ресавска пећина – Манасија – Водопад Лисине (Стрмостен) – Београд  

 

Наставни садржаји који  ће бити реализовани на екскурзији: из географије, српског 

језика, биологије, ликовне културе. 

 Ресавска пећина – крашки облици рељефа, клима, биљни и животињски свет 

 Манасија (задужбина деспота Стефана, фреске, мозаик) 

 Водопад Лисине (Стрмостен) – географски облици рељефа, екосистем текућих вода, 

клима, биљни и животињски свет  

 

Дестинација 2 

Београд – Текериш – Троноша – Тршић – Соко град – Манастир Соко – Београд 

 

На екскурзији ће бити реализовани садржаји из историје, географије, српског језика, 

ликовне културе, биологије. 

 Текериш – историјски догађаји из Првог светског рата 

 Троноша – манастир, културно-историјско наслеђе из 19 века 

 Тршић – родно место Вука Стефановића Караџића, књижевност, културно-историјско 

наслеђе из 19 века 

 Соко град – утврђење из средњег века код Љубовије, облици рељефа, клима, биљни и 

животињски свет 

 Манастир Соко – у близини Љубовије, нововековни манастир посвећен Св. Николају, 

културно-историјско наслеђе 

 

Дестинација 3 

Београд – ергела Зобнатица - Палић (зоо врт) – Суботица – дворац Дунђерски - Београд; 
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На екскурзији ће бити реализовани садржаји из историје, географије, српског језика, 

ликовне културе, биологије. 

 Ергела Зобнатица – туристичко рекреативни центар познат по узгоју коња и великој 

ергели 

 Палић – насеље равничарског типа, еолско језеро, клима, биљни и животињски свет, 

вештачко језеро, екосистем стајаћих вода 

 Суботица – насеље равничарског типа, Јован Ненад Црни српски цар који се појавио у 

историји и умешао у борбу за угарски престо, прогласио се за цара – обилазак спомен 

обележја,  

 Дворац Дунђерски -  подигао је познати војвођански велепоседник Богдан Дунђерски 

између Србобрана и Бечеја. У оквиру имања се налази и ергела која је једна од 

најпознатијих у овом делу Европе. 

 

 

Седми разред  

(1-2 дана) 

 

Дестинација 1 

Београд – Горњи Милановац – Таково - Манастир Боговађа  - Кућа војводе Мишића – Бања 

Врујци - Београд;   

 

На екскурзији ће бити реализовани садржаји из историје, географије, српског језика, 

ликовне културе, биологије. 

 Орашац - Марићева јаруга, место одлуке за почетак Првог српског устанка 

 Рисовачка пећина - крашки облици рељефа, клима, биљни и животињски свет, остаци 

праисторијског човека, праисторијско пећинско сликарство 

 Опленац - маузолеј Карађорђевића (икона, мозаик) 

 Таково - центар Другог српског устанка, црква, брвнара 

 Манастир Боговађа – културно-историјско наслеђе, фреско сликарство из 16. века, 

посвећен Св. Ђорђу, ктитор Петар Велимировић  

 

Дестинација 2 

Београд – Делиблатска пешчара - Вршац ( Владичански двор, Саборна црква, апотека на 

степеницама, манастир Месић, Миленијум, Пилотска академија )- Вршачка језера - 

Београд;  

 

На екскурзији ће бити реализовани садржаји из историје, географије, српског језика, 

ликовне културе, биологије. 

 Делиблатска пешчара – еолски облици рељефа, степски екосистем, клима, биљни и 

животињски свет 

 Вршац – равничарски збијени тип насеља,  

 Владичански двор – изграђен је као репрезентативни објекат за потребе банатских 

епископа. У приземљу двора се налази капела посвећена Св. Архангелима Махаилу и 

Гаврилу. Иконостас из 18. века 

 Саборна црква – православни храм сазидан 1785. године, у време владике Николе 

Димитријевића 
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 Манастир Месић – женски манастир, настао у 15. веку, фреско сликарство, културно-

историјско наслеђе 

 Миленијум – спортски центар 

 Пилотска академија – центар за образовање и обучавање пилота 

 Вршачка језера – вештачка по постанку, туристички центар јужног Баната, екосистем 

стајаћих вода, биљни и животињски свет, клима 

 

 

Осми разред  

2 дана 

 

Дестинација 1 

Београд – Златибор – Златар – Увац – Кокин брод – манастир Милешева – Београд 

 

На екскурзији ће бити реализовани садржаји из историје, географије, српског језика, 

ликовне културе, биологије, физике и техничког образовања. 

 Златибор - тектонски облик рељефа, шумски екосистем, клима, биљни и животињски 

свет, вештачко језеро, екосистем стајаћих вода 

 Златар - тектонски облик рељефа, шумски екосистем, клима, биљни и животињски 

свет 

 Увац - речни облици рељефа, екосистем текућих вода, клима, биљни и животињски 

свет 

 Кокин брод - Прва потпуно аутоматизована и даљински управљана хидроелектрана 

тадашње Југославије била је хидроелектрана Кокин Брод, вештачко језеро, екосистем 

стајаћих вода, клима, биљни и животињски свет 

 Манастир Милешева је српски средњевековни манастир. Налази се на шестом 

километру од Пријепоља на реци Милешевци. Задужбина је Краља Владислава 

Немањића 

 

Дестинација 2 

Београд – манастир Раваница - Ниш (Ћеле кула) – Нишка бања – Ђавоља варош – 

Крушевац – Лазарица - Београд 

 

На екскурзији ће бити реализовани садржаји из историје, географије, српског језика, 

ликовне културе, биологије. 

 Манастир Раваница -  (задужбина кнеза Лазара, уметност моравске школе) 

 Ниш – обилазак Ћеле куле, културно-историјски споменик ср.века, нишка тврђава, 

спортски центар Чаир 

 Ђавоља варош – ерозивни облици рељефа, природни споменик код Куршумлије, 

номинован за седам светских чуда, клима, биљни и животињски свет 

 Крушевац – остаци средњевековног града 

 Лазарица – црква посвећена кнезу Лазару 

 

Дестинација 3 

Београд- Овчарско-кабларска клисура – Манастир Благовештење – Шарган – Дрвенград – 

Златибор – Милешева – Увац – Кокин брод - Београд 



Основна школа „ТВРЂАВА“ 

Петроварадин, Штросмајерова 8; email: info@tvrdjava.edu.rs; www.tvrdjava.edu.rs; 

_______________________________________________________________________________

_ 

 

 495 

 

На екскурзији ће бити реализовани садржаји из историје, географије, српског језика, 

ликовне културе, биологије, физике и техничког образовања. 

 Овчарска клисура – тектонски облик рељефа, клима, биљни и животињски свет 

 Манастир Благовештење – манастир у Овчарско-кабларској клисури, из 16. века 

познат по фреско сликарству, културно-историјско наслеђе 

 Шарган – део пруге узаног колосека између Ужица и Вишеграда 

 Дрвенград – етно село код Мокре горе, облици у рељефу, клима, биљни и 

животињски свет, културно наслеђе 

 Златибор – тектонски облик рељефа, шумски екосистем, клима, биљни и животињски 

свет, вештачко језеро, екосистем стајаћих вода 

 Милешева - Манастир Милешева је српски средњевековни манастир. Налази се на 

шестом километру од Пријепоља на реци Милешевци. Задужбина је Краља 

Владислава Немањића 

 Увац – речни облици рељефа, екосистем текућих вода, клима, биљни и животињски 

свет 

 Кокин брод - Прва потпуно аутоматизована и даљински управљана хидроелектрана 

тадашње Југославије била је хидроелектрана Кокин Брод, вештачко језеро, екосистем 

стајаћих вода, клима, биљни и животињски свет 

 

Дестинација 4 

Београд – ергела Зобнатица - Палић (зоо врт) – ноћење (одредиште према расположивом 

смештају) – Суботица – дворац Дунђерски - Београд; 

 

На екскурзији ће бити реализовани садржаји из историје, географије, српског језика, 

ликовне културе, биологије. 

 Ергела Зобнатица – туристичко рекреативни центар познат по узгоју коња и великој 

ергели 

 Палић – насеље равничарског типа, еолско језеро, клима, биљни и животињски свет, 

вештачко језеро, екосистем стајаћих вода 

 Суботица – насеље равничарског типа, Јован Ненад Црни српски цар који се појавио у 

историји и умешао у борбу за угарски престо, прогласио се за цара – обилазак спомен 

обележја, спортски центар Дудова шума, Гимназија Светозар Марковић, градска кућа 

 Дворац Дунђерски -  подигао је познати војвођански велепоседник Богдан Дунђерски 

између Србобрана и Бечеја. У оквиру имања се налази и ергела која је једна од 

најпознатијих у овом делу Европе. 

 

Екскурзија обавезује све наставнике и све ученике (учеснике екскурзије) да се 

активно укључе у припрему и реализацију екскурзије. Припреме се врше на часовима 

редовне и додатне насатве и секција; ученици добијају додатну литературу за припреме и 

задатке које треба реализовати на путовању. 

Одељенски старешина мора обавити све организационе припреме. 

Директор именује стручног вођу пута и ангажује туристичку агенцију на основу 

понуда. Извештај о изведеној екскурзији састоји се од програма екскурзије и оцене о 

реализацији плана и програма и квалитету пружених услуга.  
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Ток екскурзије, реализацију циљева, садржаје и активности разматрају одељенска 

већа, стручна већа и Савет родитеља. Значајно је у извештају истаћи и пропусте у раду свих 

чинилаца у реализацији екскурзије. 

Екскурзију финансирају родитељи, а може се извести ако се пријави више од 80% 

ученика. 

По плану се могу изводити и зимовања и летовања у складу са Правилником о 

извођењу екскурзија, наставе у природи, зимовања и летовања. 

 

                                                                                                                      

ДАТУМ ДОНОШЕЊА       ДИРЕКТОР  

8.7.2015. године        Дина Ђилас 

                                                                                                                         


