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Основна школа „ Жарко Зрењанин “  je  у  складу са Зaконом о основaма система 

образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом ОШ 

,,Жарко Зрењанин '' урадила  Анекс I  Школског програма 2017- 2021.  за школску  

2018/2019. годину.  

 

 

1. Сврха Анекса I Школског програма 2017-2021. за школску 2018/2019. 

годину. 

 
     Имплементација садржаја у вези са :      

-   новим Законом о основама система образовања и васитања, 

-  Правилником о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програмом наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања,  

-  Правилником о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и  

наставним програмом  за пети разред основног образовања и васпитања, 

 - Правилником о изменама  и допуни Правилника о наставном програму за шести 

разред основногобразовања и васпитања (Информатика и рачунарстви, Техника и 

технологија, Физичко и здравствено васпитање), 

-  Правилником о изменама  и допуни Правилника о наставном програму за шести 

разред основног образовања и васпитања (Цртање, сликање и вајање, Чувари 

природе,Свакодневни живот у прошлости), 

- Правилником о изменама  и допуни Правилника о наставном програму за седми 

разред основног образовања и васпитања (Информатика и рачунарстви)  

- Измене и допуне дела садржаја који су у Школском програму 2017-2021 : Цртање, 

сликање и вајање за 5. разред, допунске и додатне наставе из Биологије, додатне 

наставе из Математике, допунске наставе из Шпанског језика и Енглеског језика за 5. 

разред, образовни стандарди за за 6, 7. и 8.разред за први и други страни језик), 

Музичка секција за 6. и 7. разред, Хор и оркестар за 8. разред 

 

 

2. Полазне основе Анекса I за школску 2018/2019. годину 
 

   Основе за израду Анекса I чине: 

-  Закон о основама система образивања и васпитања васпитања (Службени гласник РС,   

број 88/17) 

-  Закон о основном образовању и васпитање( Службени гласник РС бр. 55/13 и бр. 

101/2017 ) 

-  Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања 

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

(Службени гласник РС- Просветни гласник бр. 10/2017) 

-  Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и  

наставном програму  за пети разред основног образовања и васпитања  

( Службени гласник РС- Просветни гласник, бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010- др. правилник, 

3/2011-др. правилник, 1/2013, 4/2013, 11/20016, 6/2017. и  8/2017 ) 

- Правиник о измени Правилника о наставном плану за други циклус основног 

образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 

васпитања (Службени гласник РС- Просветни гласник бр. 8/2017)   
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- Правилник о изменама  и допуни Правилника о наставном програму за шести разред 

основног образовања и васпитања ( Службени гласник РС- Просветни гласник бр. 

3/2018)   

 

 

3. Општи принципи образовања и васпитања 

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

1) једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на 

социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације; 

2) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике 

учења, наставе и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама детета и 

ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа; 

3) поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање 

људског достојанства; образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално 

одговорној установи у којој се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест о 

културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним 

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

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

4) висок квалитет образовања и васпитања за све; квалитетно и уравнотежено 

образовање и васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене науке, 

примена достигнућа научних дисциплина важних за процес образовања и васпитања и 

прилагођених узрасним и личним образовним потребама сваког детета, ученика и 

одраслог; 

5) целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у 

различитим облицима образовних активности током живота, са циљем сталног 

унапређивања потребних личних, грађанских, друштвених и радних компетенција; 

6) образовање и васпитање засновано на компетенцијама у складу са стратешким и 

функционалним оквиром за планирање и остваривање процеса образовања и 

васпитања, чиме се стварају услови и пружа подршка за развој свих компетенција; 

7) професионалну етику и компетентност која подразумева високу стручност 

наставника, васпитача, стручних сарадника, директора и секретара, стални 

професионални развој и висок ниво професионалне одговорности и етичности; 

8) хоризонталну и вертикалну проходност којом се осигурава могућност да ученици и 

одрасли током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и 

могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална 

проходност); 

9) демократичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања у 

стварању и спровођењу образовних политика, поштујући потребе и права уз обавезе и 

одговорности; 

10) аутономија установе кроз планирање и остваривање одговарајућих активности, 

програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања 

поштујући специфичности установе и локалне средине. 

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: 

1) сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског 

заступника, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, 

локалном заједницом и широм друштвеном средином; 

2) подршци преласка детета, односно ученика у следећи ниво образовања и васпитања 

и остваривању континуитета у образовању и васпитању; 
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3) идентификацији, праћењу и подстицању ученика и одраслих са изузетним 

способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на 

сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и 

васпитања и установама; 

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

осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања и васпитања у установама, а лица смештена у установе социјалне 

заштите, деца, ученици и одрасли са здравственим проблемима остварују право на 

образовање за време смештаја у установи и током болничког и кућног лечења; 

5) смањењу стопе напуштања система образовања и васпитања, посебно лица из 

социјално угрожених категорија становништва и неразвијених подручја, лица са 

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

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

инклузивног и интеркултуралног образовања и васпитања; 

6) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка 

личном развоју појединца и напредовању у образовном и професионалном смислу; 

7) остваривању права на образовање и укључивањем у систем образовања и васпитања 

на различитим узрастима и нивоима, без угрожавања других права детета и других 

људских права; 

8) сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања 

и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у 

циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

 

 

4. Циљеви основног образовања и васпитања 
 

Основни циљеви образовања и васпитања су: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика 

и одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према 

насиљу; 

3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна 

укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које 

се мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

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

интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних 

компетенција и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама 

тржишта рада и развојем савремене науке и технологије; 

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења; 
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11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

12) развијање позитивних људских вредности; 

13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима 

и неговање другарства и пријатељства; 

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном 

друштву; 

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

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег 

језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и 

смањеним напуштањем школовања; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

 

 

5. Исходи образовања и васпитања 
 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да 

зна, разуме и да је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег 

нивоа образовања и васпитања. 

Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање 

образовања и васпитања. 

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 

1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној 

форми; 

2) прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; 

3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности 

од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања; 

4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 

6) зна како да учи; 

7) уме да разликује чињенице од интерпретација; 

8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у 

свакодневним ситуацијама; 

9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне 

технологије; 

10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 

11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, 

поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у 

растућој разноликости друштава и решавању сукоба; 

12) покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички 

приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха; 
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13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који 

доприносе личној афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности; 

14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних 

проблема разуме да нису изоловани; 

15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног 

изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, 

књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

           Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-

васпитним процесом на свим нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, начине 

и садржаје рада. 

 

 

 6. Кључне компетенције за целоживотно учење 

 
 Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и 

ставова који су потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у 

друштвени живот и запошљавање. 

             Кључне компетенције за целоживотно учење су: 

1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, 

мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми; 

2) комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, 

мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми укључујући 

вештине посредовања сумирањем, тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге 

начине, као и интеркултурално разумевање; 

3) математичке, научне и технолошке компетенције:основно нумеричко резоновање, 

разумевање света природе, способност примене знања и технологије за људске потребе 

(медицина, транспорт, комуникације и др.); 

4) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и 

комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију; 

5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, 

управљање временом и информацијама, способност да се превазиђу препреке како би 

се успешно учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина 

у различитим ситуацијама, индивидуално и/или у групи; 

6) друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно 

учествује у друштвеном и радном животу и да се ангажују у активном и демократском 

учешћу, посебно у све разноврснијим заједницама; 

7) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију 

кроз креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и 

управљање пројектима; 

8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај 

креативних идеја, искустава и емоција у различитим медијима – музика, књижевност, 

плес, ликовна уметност и друго.  

 

 

7. Опште међупредметне компетенције 

 
             Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним 

компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова 
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релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну 

примену. 

           Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, 

развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и 

контекстима при 

решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично 

остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине 

основу за целоживотно учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и 

васпитања у Републици Србији су: 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција. 

 

 

8. Циљеви  образовања и васпитања су: 

 
– 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; 

– развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

– развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија; 

– 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; 

– развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање 

током целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе; 

– развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања 

свог мишљења; 

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

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

технике и технологије; 

– развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

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

пријатељства; 

– развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, 
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права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, 

слободе, поштења и личне одговорности; 

– 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; 

– развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 
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Наставни план за први разред основног образовања и васпитања 

 
 

А. Обавезни наставни 

предмети 

Недељни 

фонд 

часова  

Годишњи  

фонд  

часова  

  

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 1 36 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко васпитање и 

здравствено васпитање 

3 108 

 Укупно А 19 684 

 
Б. Изборни  

програми 

Недељни 

фонд 

часова  

Годишњи  

фонд  

часова  

 

1. Грађанско васпитање 1 36 

2. 

Верска настава  

( православни 

катихизис) 

1 36 

3. 

Верска настава 

исламска 

( Алмудин ) 

1 36 

Укупно Б 2 72 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни 

наставни предмети, изборни програми и активности 
 

 

Облик  

образовно-васпитног 

рада 

 

Недељни  

фонд  

часова 

Годишњи  

фонд  

часова  

1.   Редовна настава 20 720 

2. Пројектна настава 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Настава у природи 7 - 10 дана годишње 

 
Остали облици  

образовно-васпитног 

рада 

Недељни  

фонд  

часова 

Годишњи  

фонд  

часова  

1.   Час одељењског старешине 36  

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 
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Ваннаставне 

активност 

Недељни 

фонд часова 

 по одељењу 

Годишњи фонд 

часова  

по одељењу 

 

Укупно 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.  

 

144 

п
р

в
и

 
р

аз
р

ед
 Маштам и стварам 1    36 - -  

Ау, што је школа згодна  1  1 - 36 - 36 

Креативне маштарије   1  - - 36 - 
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                    СРПСКИ ЈЕЗИК  

                    

     Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради 

правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се 

оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и 

културе српског народа и развијање интеркултуралности. 

 

Начин реализације 

 

МЕТОДЕ 

монолошко-дијалошка, стваралачка, разговор, графички радови, текстуална, метода читања, метода 

писања 

 

ОБЛИЦИ РАДА 

 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 
Буквар, Радна свеска, Читанка, наставни листови, компјутер и телевизор  

 

 

Област/ 

садржај 
Број 

Часова 

Време 

реали- 

зације 

Образовни 

стандарди 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Исходи 

Начин праћења  

и 

вредновања 

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

Почетно  

читање и  

писање 

 

Претходно 

испитивање 

 

Припрема за 

100 IX-I 1СЈ.1.3.2.   

1СЈ.1.3.2. 

1CJ.1.3.5. 

 

 

 

 

Посматра, уочава, 

 повезује, слуша,  

открива, 

разликује, 

 упоређује, вежба  

изговор, вежба 

моторику руке; 

увежбава 

Испитује 

способности 

ученика: 

причање, 

препричавање 

познавањe слова, 

познавање 

читања и писања, 

По завршетку 

разреда у 

ченик ће бити у 

стању да: 

– разликује 

изговорени глас и 

 написано слово; 

изговорене и 

Проверавање 

степена  

савладаности  

технике читања 

 и разумевања 

прочитаног  

 

ПОЧЕТНО 

Процењује  

разумевање 

захтева; 

слуша, 

посматра 

ученичке 

активности; 
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читање и 

писање 

Почетно 

читање и 

писање 

Усавршавање 

читања и 

писања 

 

 

графички  

правилно и 

естетски  

лепо писање, 

увежбава  

и усавршава 

гласно  

читање и читање 

у себи; 

 посматра, 

уочава, 

 повезује, слуша,  

открива, 

разликује, 

упоређује, вежба 

изговор 

пише и 

преписује, 

усавршава 

моторику  

руке, развија 

вештину 

коришћења 

радног  

материјала, усваја  

знање коришћења  

знакова 

интерпункције 

спретност у 

руковању 

прибором за 

писање и цртање; 

прилагођава 

садржаје, методе 

и облике рада 

могућностима и 

потребама 

ученика. 

Подстиче 

вежбање читања 

код куће; прати 

писање-облик 

слова, увезивање 

размак; прати 

писање диктата; 

преписивање; 

ствара 

подстицајну 

атмосферу за рад 

на  часу 

 написане речи и 

реченице; 

 – влада основном 

техником читања 

 и писања 

ћириличког текста;  

– разуме оно што 

прочита;  

– активно слуша и 

разуме садржај 

књижевноуметничког 

текста који  

му се чита; 

 – препозна песму, 

причу и драмски  

текст; 

 – одреди главни 

догађај, 

 време (редослед 

догађаја) и место 

дешавања  

у вези са прочитаним 

текстом;  

– одреди главни 

догађај, време 

 (редослед догађаја) и 

место 

 дешавања у вези са 

 прочитаним текстом; 

ЧИТАЊЕ 

-правилан 

изговар сви 

гласова  

 -правилно везује 

гласове у речи 

(шчитава); 

 чита повезујући 

речи у реченице; 

 чита краће 

текстове са 

разумевањем 

 

 ПОЧЕТНО 

ПИСАЊЕ 
(штампана и 

писана слова) 

 везује гласове за 

слова; 

 правилно пише 

слова и повезује 

их у речи; 

 одваја речи 

приликом писања 

  

Процењује 

разумевање  

различитих 

техника;  

 

Прати, посматра, 

бележи и  

прилагођава рад 

на часу  

образовно-

наспитним 

потребама  

 сваког  

ученика 

Процењује 

ефикаснос 

 управљања 

процесом 

 учења . 

Користи  

поступке 

вредновања 

 који су у 

функцији  

даљег учења; 

прати 

атмосферу 

 на часу 
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       – уочи ликове и 

прави разлику  

између њихових 

позитивних и 

 негативних особина; 

 – изрази своје 

мишљење о  

понашању ликова у 

књижевном делу;  

– препозна загонетку 

и разуме њено 

значење; – препозна 

басну и  

разуме њено 

значење; 

 – разликује слово, 

реч и реченицу; 

правилно изговори и 

напише кратку  

и потпуну реченицу 

једноставне  

структуре са 

одговарајућом 

 интонацијом, 

односно 

 интерпункцијским 

знаком 

 на крају; 

 – правилно употреби 

велико слово;  

– учтиво учествује у 

вођеном и  

слободном  

разговору; 

 – обликује усмену 

  

Језик 

Граматика 

Правопис 

Ортоепија 

  15 

 

 IX-

VI 

 

1CJ.1.3.3. 

1СЈ.1.3.4.  

1СЈ.1.4.3.  

 

Увежбава 

правилно 

усмену и писмену  

комуникацију,  

усваја граматичке  

норме и језичка  

правила, слуша, 

говори, уочава, 

повезује, 

записује,  

разликује, 

упоређује 

чита текст, 

задаје, одабира, 

презентује, 

предвиђа изазове 

и 

потешкоће, 

похваљује, 

мотивише 

 

 

-- -с   

 Самостално пише 

једноставним и 

потпуним 

реченицама - 

велико слово на 

почетку реченице 

и у писању имена 

и презимена и 

тачка на крају 

реченице, 

правилно 

изговара све 

гласове 

 

  

 

 

 

 

 



16 

 

поруку служећи 

 се  одговарајућим 

речима; 

– усмено препричава; 

усмено  

прича  према 

слици/сликама и о 

 доживљајима;  

– усмено описује 

ствари из  

непосредног  

окружења;  

– бира и користи 

одговарајуће 

 речи у говору; 

 на правилан начин 

користи нове 

 речи у свакодневном 

говору; 

 – напамет говори 

краће књижевне 

текстове; учествује у 

сценском извођењу 

 текста; 

 – пажљиво и 

културно слуша 

саговорнике;  

– слуша, разуме и 

парафразира  

поруку; – слуша 

интерпретативно 

читање и казивање     

књижевних текстова  

ради разумевања и   

доживљавања; – 
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примењује основна 

правописна правила; 

пише читко и уредно; 

– писмено одговара 

на постављена 

питања;– спаја више 

реченица у краћу 

целину;  

– пише реченице по 

диктату примењујући  

основна правописна 

правила; – гласно 

чита, правилно и са 

разумевањем;  

– тихо чита (у себи) 

са разумевањем  

прочитаног; – 

проналази 

информације  

експлицитно изнете у 

тексту 

Књижев-

ност 

Читање и 

тумачење 

текста; 

књижевни 

појмови 

 

 30  IX-

VI 

 

1СЈ.1.2.1. 

1CJ.1.2.2. 

1СЈ.1.2.6. 

1СЈ.1.2.8. 

1СЈ.1.5.3. 

1CJ.2.2.3 

1CJ.2.2.9. 

1CJ.2.5.3 

1CJ.3.2.7. 

1CJ.3.5.1. 

Чита, доживљава, 

описује, 

препричава, 

тумачи, 

закључује, 

 прича 

Читата 

текс,наводи нове 

појмове, пружа 

повратне 

информације, 

похваљује, 

мотивише 

 3.К     Уочава наслов, 

име аутора, 

садржај и 

илустрације у 

књизи; 

 уочава главне 

ликове, 

просторне и 

временске 

односе; 

 запажа основна 

емоционална 

стања и поступке 

ликова; 
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 уочава особине 

ликова 

 

Језичка 

култура 

Усмено и  

писмено 

изражавање 

 

 

 

 

 

  35 IX-

VI 

 

1CJ.0.1.1.  

1CJ. 0.1.2.  

1CJ. 0.1.6 

1CJ. 1.3.7.  

1СЈ. 1.3.8.  

1СЈ. 1.3.9. 

1CJ. 1CJ. 

2.2.1. 1CJ. 

2.3.6. 1CJ. 

2.3.8.  

1CJ. 3.3.1.  

Увежбава 

правилно 

усмену и 

писмену  

комуникацију,  

усваја граматичке  

норме и језичка  

правила, слуша, 

 говори, уочава,  

повезује, 

записује,  

разликује,  

упоређује. 

Подстиче, 

чита ученичке  

задатке, 

задаје задатке у 

 складу са  

могућностима 

ученика, 

прилагођава 

захтеве, 

разговара са  

ученицима, 

подстиче 

 ученике на  

учење 

ЈЕ - дословно понавља 

краће садржаје, 

одгоодговара на 

питања пуном 

реченицом, 

самостално, уз 

подстицај, 

препричава краће 

садржаје 

(текстове, цртане 

филмове, 

позоришне 

представе)  

самостално,  уз 

подстицај прича о 

догађајима (из 

непосредног 

окружања и 

према низу 

слика), 

самостално, уз 

подстицај, 

описује предмете 

и бића по битним 

обележјима. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

                    

      Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем функционалних знања о 

језичком  систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и 

стекне  позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

 

Начин реализације 

 

Област/ 

садржај 

Број 

часова 

Време 

реали-

зације 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Исходи 

Начин праћења  и 

вредновања 

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

Школа 9 IX-X Ученици посматрају,   

слушају песмице и 

приче,  

певају, глуме, 

симулирају  

ситуације, броје,  

постављају питања,  

одговарају, играју  

тимске игре, слушају и 

цртају/заокружују/ 

показују/спајају, сецкају,  

боје и лепе сличице,  

Наставник 

мотивише 

 ученике за рад; 

 подстиче сарадњу и 

самосталност 

 у раду, креативно и  

критичко мишљење; 

 пружа подршку;  

прати и евидентира  

рад и напредовање 

 ученика. 

По завршетку 

разреда  

ученици ће битиу 

стању да: 

- поздраве и 

отпоздраве 

примењујући 

најједноставнија 

језичка средства; 

- разумеју и 

примењују  

устаљена правила 

Посматрање 

 и,  праћење, усмена 

провера кроз играње 

улога, симулације у 

паровима и  

групи 

Процена мотивиса- 

ности ученика,  

бележење 

 реакција  

ученика на  

активности, 

усклађивање актив- 

ности према  

потребама 

 и интересовањима 

одељења,  

процена 

МЕТОДЕ 

монолошко-дијалошка, стваралачка, разговор, графички радови, текстуална, метода читања, 

метода писања 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 
Уџбеник, радна свеска, Приручник за наставнике, ЦД уз уџбеник, 

Софтвер за интерактивну белу таблу, Флеш картице (слике појмова и приче у сликама) 
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раде мини пројекте. учтиве комуникације 

- препознају и 

именују  

предмете из 

непосредног 

окружења; 

- разумеју позив и 

реагују на њега; 

- упуте позив на 

заједничку 

активност; 

- разумеју 

једноставне исказе 

који се односе на 

количине;  

поставе питања и 

саопште количине 

једноставним 

језичким средствима; 

- разумеју и реагују 

на кратке налоге; 

- упуте кратке 

налоге; 

 редовности у 

испуњавању 

 школских и 

 домаћих 

 задатака. 

Ја и моји 

другови 

 

 

9 XI Ученици 

посматрају,  

слушају песмице и 

приче, певају, 

глуме, симулирају 

ситуације, броје, 

постављају 

питања, 

одговарају, играју 

тимске игре, 

слушају и 

цртају/заокружују/ 

Наставник 

мотивише ученике 

за рад; подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, креативно / 

критичко 

мишљење; пружа 

подршку; прати и 

евидентира рад и 

напредовање 

ученика 

По завршетку 

разреда ученици ће 

бити у стању да: 

-представе себе и 

свог друга; 

-поздраве и 

отпоздраве 

примењујући 

једноставна језичка 

средства; 

- зна да наброји 

активности које 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

Процена 

мотивисаности 

ученика, бележење 

реакција ученика 

на активности, 

усклађивање 

активности према 

потребама и 

интересовањима 

одељења, процена 

редовности у 

испуњавању 



21 

 

показују/спајају, 

сецкају, боје и 

лепе сличице, раде 

мини пројекте 

обавља са својим 

другом; 

-разумеју јасно 

постављена 

једноставна питања 

личне природе и 

одговоре на њих; 

- разумеју и користе 

формалне и 

неформалне поздраве 

и поштују устаљена 

правила учтивости 

оцењивања. школских и 

домаћих задатака 

Породица и 

блиско 

окружење 

9 XI-XII Ученици слушају 

песмице и приче, 

певају, глуме, 

симулирају 

ситуације, играју 

тимске игре, 

слушају и 

цртају/заокружују/ 

показују/спајају, 

сецкају, боје и 

лепе сличице, раде 

мини пројекте 

Наставник 

мотивише ученике 

за рад; подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, креативно / 

критичко 

мишљење; пружа 

подршку; прати и 

евидентира рад и 

напредовање 

ученика 

 По завршетку 

разреда ученици ће 

бити у стању да: 

- представе своју ужу 

породицу,  

- траже и дају 

информације о себи и 

другима 

- траже и дају 

информације о 

поседовању и 

непоседовању 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

Посматрање и 

праћење, бележење 

реакција ученика 

на активности, 

усклађивање 

активности према 

потребама и 

интересовањима 

одељења 

Празници 9 XII-I-

IV 

Ученици слушају 

песмице и приче, 

певају, глуме, 

симулирају 

ситуације, играју 

тимске игре, 

слушају и 

цртају/заокружују/ 

показују/спајају, 

сецкају, боје и 

Наставник 

мотивише ученике 

за рад; подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, креативно / 

критичко 

мишљење; пружа 

подршку; прати и 

евидентира рад и 

По завршетку 

разреда ученици ће 

бити у стању да: 

- препознају и 

именују појмове који 

се односе на 

празнике и прославе; 

- разумеју 

једноставно исказане 

честитке и одговоре 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

Процена 

мотивисаности 

ученика, бележење 

реакција ученика 

на активности, 

усклађивање 

активности према 

потребама и 

интересовањима 

одељења, процена 
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лепе сличице, раде 

мини пројекте 

напредовање 

ученика 

на њих; 

- упуте једноставне 

честитке; 

- разумеју и одговоре 

на питања која се 

односе на количине; 

поставе питања која 

се односе на 

количине;    

- разумеју 

једноставне исказе 

којима се изражава 

поседовање / 

непоседовање и 

реагују на њих 

- постављају 

једноставна питања 

личне природе; 

- уоче сличности и 

разлике у начину 

прославе рођендана, 

Божића и Ускрса; 

- изводе рођенданске, 

божићне и ускршње 

песме и рецитације 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

редовности у 

испуњавању 

школских и 

домаћих задатак 

Мој дом 9 I-II Ученици слушају 

песмице и приче, 

певају, глуме, 

симулирају 

ситуације, играју 

тимске игре,  

слушају и 

цртају/заокружују/

показују/спајају, 

сецкају, боје и 

Наставник 

мотивише ученике 

за рад; подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, креативно / 

критичко 

мишљење; пружа 

подршку; прати и 

евидентира рад и 

По завршетку 

разреда ученици ће 

бити у стању да: 

- препознају и 

именују п 

просторије и 

намештај у кући, 

-траже и дају 

информације о 

активностима које се 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

Процена 

мотивисаности 

ученика, бележење 

реакција ученика 

на активности, 

усклађивање 

активности према 

потребама и 

интересовањима 

одељења, процена 
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лепе сличице, раде 

мини пројекте 

напредовање 

ученика 

утим просторијама 

обављају 

- разумеју и одговоре 

на питања која се 

односе на количине; 

- траже и дају 

информације о 

поседовању и 

непоседовању 

различите технике 

формативног 

оцењивања 

редовности у 

испуњавању 

школских и 

домаћих задатака 

Исхрана 9 III-IV Ученици слушају 

песмице и приче, 

певају, глуме, 

симулирају 

ситуације, играју 

тимске игре,  

слушају и 

цртају/заокружују/

показују/спајају, 

сецкају, боје и 

лепе сличице, раде 

мини пројекте 

Наставник 

мотивише ученике 

за рад; подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, креативно / 

критичко 

мишљење; пружа 

подршку; прати и 

евидентира рад и 

напредовање 

ученика 

По завршетку 

разреда ученици ће 

бити у стању да: 

- препознају и 

именују појмове који 

се односе на тему; 

- препознају и 

именују предмете из 

непосредног 

окружења; 

- разумеју једноставн 

описе предмета;  

- разумеју и одговоре 

на питања која се 

односе на количине; 

поставе питања која 

се односе на 

количине;  

- разумеју и реагују 

на једноставне савете 

и упозорења; 

- упуте кратке савете 

и упозорења;  

- поштују правила 

учтиве 

комуникације-

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

оцењивања 

Процена 

мотивисаности 

ученика, бележење 

реакција ученика 

на активности, 

усклађивање 

активности према 

потребама и 

интересовањима 

одељења, процена 

редовности у 

испуњавању 

школских и 

домаћих задатака 
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адекватно реаговање 

на савете и 

упозорења 

Остало 9 V-VI Ученици слушају 

песмице и приче, 

певају, глуме, 

симулирају 

ситуације, играју 

тимске игре, 

слушају и 

цртају/заокружују/

показују/спајају, 

сецкају, боје и 

лепе сличице, раде 

мини пројекте 

Наставник 

мотивише ученике 

за рад; подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, креативно / 

критичко 

мишљење; пружа 

подршку; прати и 

евидентира рад и 

напредовање 

ученика 

По завршетку 

разреда ученици ће 

бити  у стању да: 

- препознају и 

именују појмове који 

се односе на тему; 

- разумеју 

једноставне исказе за 

изражавање 

допадања/недопадањ

а и реагују на њих; 

- траже мишљење и 

изражавају допадање 

/недопадање 

једноставним 

језичким средствима; 

- разумеју исказе 

везане за појаве – 

научне чињенице и 

реагују на њих; 

- исказују научне 

чињенице 

најједноставнијим 

језичким средствима; 

- разумеју свакоднев. 

исказе који се односе 

на изражавање 

осећања; 

- изразе своја 

осећања 

једноставним 

језичким средствима; 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

оцењивања 

Процена 

мотивисаности 

ученика, бележење 

реакција ученика 

на активности, 

усклађивање 

активности према 

потребама и 

интересовањима 

одељења, процена 

редовности у 

испуњавању 

школских и 

домаћих задатака 
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                          МАТЕМАТИКА 

 

                         Циљ  учења предмета математика је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије 

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

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

развој математичких појмова. 

Начин реализације 

 

МЕТОДЕ 
разговор, дијалог, рад са текстом и рад, илустрација цртежима и на паноу, демонстарција 

односа, овладавање  техникама рационалног учења 

ОБЛИЦИ РАДА фронтални, индивидуални, групни, тандем 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

 су текстуална (штампани и писани текстови), визуелна (зидне слике, дијаграми, цртежи, 

симболи), мануелна(рачунаљка, позициона рачунаљка), модели (тела, фигуре),  

дидактички материјали (картончићи са задацима, апликације, жетони), савремена  

рачунарска технологија (одговарајући софтвери са математичким играма, презентације). 

 

Област 

/садржај 

Број 

Часов

а 

Време 

реали- 

зације 

Образовни 

стандарди 
Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Исходи 

 

Начин праћења и  

вредновања  

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

Предмети у 

простору и 

односи 

међу њима 

Линија и 

област 

Класифи- 

кација 

Предмет 

30   IX-X 

 

 

 

1МА.1.2.1. 

1МА.2.2.1. 

Посматра,  

уочава,  

открива,  

разликује, 

упоређује, 

препознаје, 

упознаје и црта 

линију, тачку и 

дуж, увежбава 

правилно 

оришћење лењира. 

Процењује 

предзнање ученика 

из предшколског 

доба о облицима, 

телима и њиховом 

међусобном 

односу у простору, 

развија 

способности 

правилног 

посматрања и 

опажања 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

− одреди међусобни 

положај предмета и 

бића и њихов 

положај у односу на 

тло; 

− упореди предмете и 

бића по величини; 

− уочи и именује 

геометријске облике 

Начини  

праћења и 

вредновања 

постигнућа 

 ученика се  

односе на  

комплетне 

 наставне  

садржаје. 

 
ПОСМАТРАЊЕ 

посматра се 

однос ученика 

Направити  

паралелу  

између  

планираног и 

оствареног, 

проценити да  

ли су метода и  

облик рада  

ефикасни.  

Записати шта је 

било успешно, 

 а на чему је  
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одређених облика 

и односа међу 

њима, учи ученике 

да препознају, 

разликују и 

правилно именују 

облике и њиховое 

међусобне односе,  

-олакшава 

ученицима 

одређивање 

положаја предмета 

у односу на себе 

или предметаа 

према другим 

предметима,-

оспособљава 

ученике да 

препознају линије 

на телима, 

правилно их 

именују, 

-оспособљавају 

ученике да 

посматрањем и 

цртањем упознају 

тачку и дуж истичу 

умешност 

руковања 

лењиром.  

предмета из 

непосредне околине; 

− именује 

геометријска тела и 

фигуре; 

− групише предмете 

и бића са 

заједничким 

својством; 

− сложи/разложи 

фигуру која се 

састоји од познатих 

облика; 

− разликује: криву, 

праву, изломљену, 

затворену и отворену 

линију; 

− црта праву линију 

и дуж помоћу 

лењира; 

− преслика тачке и 

фигуре у квадратној 

мрежи на основу 

задатог упутства. 

 према предмету, 

друговима, раду у 

групи или при 

индивидуалном  

раду, задатку  

који добије, начин 

руковања  

прибором,  

вештином  

изражавања и 

 баратања  

терминима као и 

применом истих у 

новим 

 ситуацијама и 

задацима, 

 разумевање и 

примена  

наученог.  
ИСПИТИВАЊЕ 

усмено и   

писмено 

ТЕСТИРАЊЕ  

 процена  

ученикових 

постигнућа у  

току наставе у 

односу на  

постављене 

 стандарде.   

потребно 

 порадити или  

шта променити 

Уочити  

шта је било 

успешно на  

часу, шта је 

могуће и даље 

користити.         
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Природни 

бројеви  

до 100  

(десетица, 

бројеви 11-

20,  бројеви 

21-100) 

 

144 X-VI 1МА.1.1.1 

1МА.2.1.1 

1МА.2.1.3 

1МА.3.1.1 

1МА.3.1.2.  

Уочава разне 

примере скупова, 

припадање 

елемената скупу и 

упоређује скупове 

Броји, чита, 

записује, 

упоређује, сабира 

и одузима, 

закључује,  

-Упознаје ученике 

са бројевима прве 

десетице, као 

првог блока у 

скупу природних 

бројева, 

-пребројавање 

елемената 

различитих 

скупова и усвајање 

термина и појмова 

везаних за бројеве, 

-упућује ученике у 

рачунске 

операције 

сабирање и 

одузимање, 

-користи 

предзнања ученика 

за лакше и брже 

савладавање новог 

градива,  

- Формирање појма 

бројевног низа и 

место броја у 

бројевном низу  

кроз активност 

пребројавања 

објеката и бића 

(конкретних или 

сликовних 

представа), 

бројања унапред и 

уназад, 

секвенцијално, у 

− броји унапред и 

уназад и са 

прескоком; 

− прочита, запише, 

упореди и уреди 

бројеве прве стотине 

и прикаже их на 

бројевној правој; 

− користи редне 

бројеве; 

− разликује парне и 

непарне бројеве, 

одреди највећи и 

најмањи број, 

претходника и 

следбеника; 

− користи појмове: 

сабирак, збир, 

умањеник, 

умањилац, разлика; 

− сабира и одузима 

два једноцифрена 

броја не записујући 

поступак; 

− сабира и одузима 

до 100 без прелаза 

преко десетице; 

растави број на 

сабирке и примени 

замену места и 

здруживање сабирака 

ради лакшег 

рачунања; 

реши текстуални 

задатак са једном 
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датим 

интервалима, 

визуелизацијом на 

бројевној правој.- 

Кроз практичне 

активности треба 

упознати ученике 

са концептом 

мерења, без 

увођења 

стандардних 

јединица мере. Ове 

активности 

обухватају мерење 

предмета истом 

јединицом мере 

(нпр. сламком, 

спајалицом, 

корацима) и 

мерење једног 

предмета 

коришћењем 

различитих 

јединица мере. 

Ученици треба да: 

измере задате 

дужине 

надовезивањем и 

пребројавањем 

јединичних мера, 

прикажу резултате 

мерења (табелом 

или дијаграмом) и 
упореде дужине. 

операцијом 
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Мерење и 

мере 

Динар и 

пара 

Метар 

6     VI 1МА.1.4.1.

1МА.2.4.1. 

 

− разликује новчане 

апоене до 100 динара 

и упореди њихову 

вредност;  − уочи 

правило и одреди 

следећи члан 

започетог низа; 

− прочита и користи 

податке са 

једноставнијег 

стубичног и 

сликовног дијаграма 

или табеле;− измери 

дужину задатом, 

нестандардном 

јединицом мере; 

− преслика тачке и 

фигуре у квадратној 

мрежи на основу 

задатог упутства− 

разликује новчане 

апоене до 100 динара 

и упореди њихову 

вредност; 

− уочи правило и 

одреди следећи члан 

започетог низа;− 

прочита и користи 

податке са 

једноставнијег 

стубичног и 

сликовног дијаграма 

или табеле;−  
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                       СВЕТ ОКО НАС 

 

Циљ јесте да деца упознају себе, своје окружење, развију способности за одговоран живот у њему. 

 

 Начин реализације 

 

МЕТОДЕ 
разговор, дијалог, рад са текстом и рад, илустрација цртежима и фотографијама, демонстрација односа и 

ситуација,практични радови,експерименти, овладавање  техникама рационалног учења. 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 
уџбеник, радна свеска, приручник; енциклопедије, научни часописи, атласи, дневна штампа;  

природни предмети; препарати; збирке;  модели, макете и рељефи; слике, фотографије и албуми;  

апликације; текстови; графофолије; слике, планови и карте  

 

Област/ 

садржај 

Број 

часова 

Време 

реали- 

зације 
Образовни стандарди 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Исходи 

Начин праћења 

и вредновања  

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

Ја и  

други 

9 IX-X 1СОН.1.5.11СОН.1.5.2. 

 
Посматрање 

са усмереном 

и 

концентрисаном 

пажњом 

описивање; 

 вербално  и 

ликовно 

изражавање, 

процењивање; 

самостално 

одмеравање; 

груписање; 

Уочавање, 

примена и 

уважавање 

окружења 

у којем 

ученици 

живе 

директно 

је у вези 

са уочавањем 

искустава 

и знања 

ученика; 

− препозна и 

искаже радост, 

страх, тугу и бес 

уважавајући себе 

и друге; 

− правовремено и 

примерено 

ситуацији искаже 

своје основне 

животне потребе 

за храном, водом 

и одласком у 

тоалет; 

Праћење  

напредовања 

 ученика током  

наставе и учења, 

регистровање  

података и  

запажања о раду  

и постигнућима  

ученика, 

 саопштавање 

повратних  

информација  

ученицима и 

Направити 

 паралелу  

између  

планираног и 

оствареног,  

проценити да  

ли су метода и  

облик рада које 

 смо одабрали 

 били 

ефикасни.  

Записати   

шта је било  
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 уочавање 

сличности 

и различитости 

ради 

класификовања; 

праћење; 

посматрање, 

запажања 

промена; 

бележење; 

записивање; 

графичко, 

симболичко, 

електронско 

бележење 

опажања; 

практиковање 

 у настави, 

свакодневном 

животу 

и спонтаној 

игри и раду; 

експерименти- 

сање; 

намерно 

модификоване 

активности; 

огледи које 

изводи сам 

ученик; 

истраживање; 

 испитивање 

својстава 

и особина, веза 

и узрочно- 

омогућавање 

да ученици 

доживе 

и разумеју 

сложеност, 

разноликост 

и међусобну 

повезаност 

свих 

чинилаца 

који делују 

у њиховом 

природном и 

друштвеном 

окружењу; 

-упознавање 

са основним 

елементима 

здравља и 

безбедности; 

-развој 

интелектуал 

них, 

психофизич- 

ких, 

когнитивно- 

конативних 

и социјално- 

афективних 

сфера 

личности 

ученика; 

Ученике 

оспособљава- 

ти да 

− се понаша тако 

да уважава 

различитости 

својих вршњака и 

других људи; 

 њиховим 

 родитељима о 

напредовању и  

развојним  

потребама 

ученика, 

вредновање  

квалитета и  

ефикасности  

процеса наставе  

и учења. 

успешно, а на  

чему је  

потребно 

порадити или  

шта променити. 

 Уочити  

шта је било  

успешно на  

часу и шта је 

могуће и даље 

користити. 

Породични 

дом,  

школа 

 42 X 

   

    

1СОН.2.511СОН.2.5.2  

 

− придржава се 

договорених 

правила 

понашања у 

школи и прихвата 

последице ако их 

прекрши; 

− сарађује са 

вршњацима у 

заједничким 

активностима; 

 

Критеријуми за 

оцењивање 

успеха ученика 

из наставног 

предмета су: 

врста, обим и 

ниво знања, 

умења, вештина 

и ангажовање 

ученика у 

наставном 

процесу 

Здравље и 

безбедност 

10  I-II 

 

1СОН.1.5.4. 

1СОН.1.5.5. 

 

− одржава личну 

хигијену и 

адекватно се одева 

у циљу очувања 

здравља; 

− чува своју, 

школску и 

имовину других; 

− прати 

инструкције 

одраслих у 

опасним 

 Поштујемо 

личност 

ученика,  

подстичемо 

учениково 

самопоуздање и 

његов осећај 

напредовања,  

подстичемо 

ученика на 

активно и 

креативно 
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последичних 

односа; 

сакупљање; 

прављење 

колекција, 

збирки, албума 

из природног 

и друштвеног 

окружења; 

 стварање, 

креативна 

продукција; 

 играње: 

дидактичке, 

едукативне 

и спонтане 

игре; 

Активности 

у оквиру мини 

пројекта 

 осмишљавање 

и реализација. 

самостално 

истражују 

и анализирају 

природне 

и друштвене 

појаве 

и процесе; 

коришћење 

аутентичних 

природних 

и друштвених 

извора, 

као 

најверодостој- 

нијих 

показатеља 

стварности, 

појава 

и процеса 

у конкретном 

непосредном 

окружењу, 

као и 

дидактичких 

материјала 

који 

одражавају 

посебности 

датог 

окружења 

у коме 

ученици 

живе. 

ситуацијама: 

поплава, 

земљотрес, пожар; 

− својим речима 

опише пример 

неке опасне 

ситуације из свог 

непосредног 

окружења; 

− примењује 

правила безбедног 

понашања на путу 

од куће до школе 

приликом кретања 

улицом са и без 

тротоара и 

преласка улице; 

 

исаказивање 

свог знања, 

-омогућавамо 

ученику да 

напредује 

својим 

индивидуалним 

темпом, 

оспособљавамо 

га за самоучење, 

самопроцену 

свог знања и 

процену знања 

других ученика. 
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Оријентација 

у простору и 

времену 

11   II- 

IV 

 

1СОН.1.4.1.СОН.1.4.2 

. 

 

 

     

Човек ствара   1СОН.1.1.1. 

1СОН.1.3.4. 

1СОН.1.3.5. 

Разноврс- 

ност 

природе 

  1СОН.1.1.2. 

1СОН.1.1.3. 

1СОН.1.1.4. 

1СОН.1.1.5. 

1СОН.1.1.6. 

1СОН.2.1.2. 

1СОН2.1.4. 

1СОН.2.1.5. 

1СОН.2.1.6. 

1СОН.2.2.4. 

1СОН.3.1.1. 

1СОН.3.1.2. 

  − учествује у 

извођењу 

једноставних 

огледа којима 

испитује природне 

феномене; 

− разликује 

природу од 

производа 

људског рада на 

примерима из 

непосредног 

окружења; 

− препознаје 

облике 

појављивања воде 

у непосредном 

окружењу: 

потоци, реке, баре, 

језера; 

изглед земљишта 

у непосредном 

окружењу: 
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равница, брдо, 

планина; 

− идентификује 

биљке и животиње 

из непосредног 

окружења на 

основу њиховог 

спољашњег 

изгледа; 

− уочава 

разноврсност 

биљака и 

животиња на 

основу 

спољашњег 

изгледа; 

− препознаје 

главу, труп, руке и 

ноге као и делове 

тела и њихову 

улогу у његовом 

свакодневном 

животу; улогу 

чула вида, слуха, 

мириса, укуса и 

додира у његовом 

свакодневном 

функционисању и 

сазнавању 

окружења; 

− штеди воду и 

одлаже отпад на 

предвиђена места; 

− не угрожава 

биљке и животиње  
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MУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

              Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз 

индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и 

духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa 

 

Начин реализације 

МЕТОДЕ 

разговор, дијалог, рад са текстом, илустрација цртежима и фотографијама, 

демонстрација музичких остварења, демонстрација касетофоном и ЦД плејером, 

практични радови. 

ОБЛИЦИ РАДА фронтални, групни, тандемски и индивидуални.  

НАСТАВНА СРЕДСТВА Уџбеник за музичку културу, ЦД, свеска, дрвене боје. 

 

 

Област/ 

Садржај 

Број 

часова 

Време 

реали- 

зације 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Исходи 

Начин праћења и 

вредновања  

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

 

Извођење 

музике 

Певање и 

свирање 

 

6 

 

  IX-V 

 

Слуша, пева, 

понавља, 

игра,свира, 

препознаје, прави 

инструменте 

Упознаје 

ученикове 

способности и 

интересовања. 

Мотивише ученике 

за слушање 

– објасни својим 

речима утиске о 

слушаном делу, 

особине тона, 

доживљај прегласне 

музике и њеног 

На овом узрасту 

се процењује и 

вреднује  

однос према 

 раду, сарадња  

са друговима, 

Направити 

паралелу  

између  

планираног и 

оствареног,  

проценити да  

− повезује 

резултате учења и 

рада са уложеним 

трудом. 
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музике. 

Учи ученике да 

процене квалитет  

музике коју 

слушају. 

Покрет ученика 

усклађује са 

ритмом  мелодије. 

Учи ученике 

новим песмицама.  

На овом узрасту 

свирање углавном 

подразумева 

праћење ритма. 

Прави са 

ученицима 

једноставне 

ритмичке 

инструменте. 
 

утицаја на тело и 

зашто је тишина 

важна; 

– разликује одабране 

звукове и тонове, 

певање/свирање; 

хор/један певач/група 

певача; 

оркестар/један 

свирач/група 

свирача, боју 

различитих певачких 

гласова и 

инструмената и 

музичке изражајне 

елементе; 

– препозна музички 

почетак и крај и 

понављање теме или 

карактеристичног 

мотива у слушаном 

делу; 

– повезује музичко 

дело у односу на 

њему блиске 

ситуације, врсту 

гласа и боју 

инструмента са 

карактером дела; 

– поштује договорена 

правила понашања 

при слушању музике; 

– користи самостално 

или уз помоћ 

одраслих, доступне 

 жеља, да се у 

 складу са 

способностима 

покаже највише 

 што може.   

ли су метода и  

облик 

 рада које смо  

одабрали били 

ефикасни.  

Записати себи  

шта је било  

успешно, а на  

чему је  

потребно 

 порадити или  

шта променити  

у раду. Уочити  

шта је било  

успешно на  

часу, а шта је 

 могуће и даље 

користити.         
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носиоце звука; 

– изговара у ритму уз 

покрет бројалице; 

– пева по слуху 

песме различитог 

садржаја и 

расположења; 

– пева по слуху уз 

покрет народне 

песме, музичке игре; 

– примењује 

правилан начин 

певања и договорена 

правила понашања у 

групном певању и 

свирању; 

– свира по слуху 

звучне ономатопеје и 

илустрације, 

ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, 

једноставне 

аранжмане, свирачке 

деонице у музичким 

играма; 

– повезује почетне 

тонове песама-

модела и 

једноставних 

наменских песама са 

бојама, ритам са 

графичким приказом; 

– објашњава својим 

речима доживљај 

свог и туђег 
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извођења; 

– учествује у 

школским 

приредбама и 

манифестацијама; 

– направи дечје 

ритмичке 

инструменте; 

– ствара звучне 

ефекте, покрете уз 

музику, мању 

ритмичку целину 

помоћу различитих 

извора звука, 

ритмичку пратњу за 

бројалице, песме и 

музичке игре помоћу 

различитих извора 

звука, музичко 

питање и одговор на 

ритмичким 

удараљкама, 

једноставну мелодију 

на краћи задати 

текст; 

– изабере према 

литерарном садржају 

одговарајући 

музички садржај. 
Слушање 

музике 

 

10 

 

  IX-

VI 

Слуша, 

доживљава, игра, 

црта, препознаје 

Учи ученике да 

оно што чују и 

доживе слушајући 

представе 

цртежом. Да се 

музика може 

– објасни својим 

речима утиске о 

слушаном делу, 

особине тона, 

доживљај прегласне 

музике и њеног 
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дочарати и 

покретом. 

Неопходно је 

развити 

концентрацију на 

часу. Помоћи  им 

да препознају 

музичка дела која 

слушају. 

утицаја на тело и 

зашто је тишина 

важна; 

– разликује одабране 

звукове и тонове, 

певање/свирање; 

хор/један певач/група 

певача; 

оркестар/један 

свирач/група 

свирача, боју 

различитих певачких 

гласова и 

инструмената и 

музичке изражајне 

елементе; 

– препозна музички 

почетак и крај и 

понављање теме или 

карактеристичног 

мотива у слушаном 

делу; 

– повезује музичко 

дело у односу на 

њему блиске 

ситуације, врсту 

гласа и боју 

инструмента са 

карактером дела; 

– поштује договорена 

правила понашања 

при слушању музике; 

– користи самостално 

или уз помоћ 

одраслих, доступне 
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носиоце звука; 

– изговара у ритму уз 

покрет бројалице; 

– пева по слуху 

песме различитог 

садржаја и 

расположења; 

– пева по слуху уз 

покрет народне 

песме, музичке игре; 

– примењује 

правилан начин 

певања и договорена 

правила понашања у 

групном певању и 

свирању; 

– свира по слуху 

звучне ономатопеје и 

илустрације, 

ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, 

једноставне 

аранжмане, свирачке 

деонице у музичким 

играма; 

– повезује почетне 

тонове песама-

модела и 

једноставних 

наменских песама са 

бојама, ритам са 

графичким приказом; 

– објашњава својим 

речима доживљај 

свог и туђег 
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извођења; 

– учествује у 

школским 

приредбама и 

манифестацијама; 

– направи дечје 

ритмичке 

инструменте; 

– ствара звучне 

ефекте, покрете уз 

музику, мању 

ритмичку целину 

помоћу различитих 

извора звука, 

ритмичку пратњу за 

бројалице, песме и 

музичке игре помоћу 

различитих извора 

звука, музичко 

питање и одговор на 

ритмичким 

удараљкама, 

једноставну мелодију 

на краћи задати 

текст; 

– изабере према 

литерарном садржају 

одговарајући 

музички садржај. 
Стварање 

музике 

8   IX-

VI 

 

 

Опонаша,  

импровизује 

креира, пева,  

прави 

Помаже у 

импровизацији 

мелодије, 

мотивише за 

креирање нове 

мелодије и 

објасни својим 

речима утиске о 

слушаном делу, 

особине тона, 

доживљај прегласне 

музике и њеног 
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покрета. Подстиче 

на опонашање 
звукова које чује.  

утицаја на тело и 

зашто је тишина 

важна; 

– разликује одабране 

звукове и тонове, 

певање/свирање; 

хор/један певач/група 

певача;оркестар/ 

један свирач/група 

свирача, боју 

различитих певачких 

гласова и инструме- 

ната и музичке 

изражајне елементе; 

– препозна музички 

почетак и крај и 

понављање теме или 

карактеристичног 

мотива у слушаном 

делу; 

– повезује музичко 

дело у односу на 

њему блиске 

ситуације, врсту 

гласа и боју 

инструмента са 

карактером дела; 

– поштује договорена 

правила понашања 

при слушању музике; 

– користи самостално 

или уз помоћ 

одраслих, доступне 

носиоце звука; 

– изговара у ритму уз 
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покрет бројалице; 

– пева по слуху 

песме различитог 

садржаја и 

расположења; 

– пева по слуху уз 

покрет народне 

песме, музичке игре; 

– примењује 

правилан начин 

певања и договорена 

правила понашања у 

групном певању и 

свирању; 

– свира по слуху 

звучне ономатопеје и 

илустрације, 

ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, 

једноставне 

аранжмане, свирачке 

деонице у музичким 

играма; 

– повезује почетне 

тонове песама-

модела и 

једноставних 

наменских песама са 

бојама, ритам са 

графичким приказом; 

– објашњава својим 

речима доживљај 

свог и туђег 

извођења– учествује 

у школским 
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приредбама и 

манифестацијама; 

– направи дечје 

ритмичке 

инструменте; 

ствара звучне ефекте, 

покрете уз музику, 

мању ритмичку 

целину помоћу 

различитих извора 

звука, ритмичку 

пратњу за бројалице, 

песме и музичке игре 

помоћу различитих 

извора звука, 

музичко питање и 

одговор на 

ритмичким 

удараљкама, 

једноставну мелодију 

на краћи задати 

текст; 

– изабере према 

литерарном садржају 

одговарајући 

музички садржај. 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

                Циљ учења предмета Ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке 

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

уметничком наслеђу свог и других народа. 

Начин реализације 
 

МЕТОДЕ 
разговор,дијалог, рад са текстом и рад, илустрација цртежима и фотографијама,демонстрација 

односа и ситуација, практични радови. 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

Текстуална: штампани и писани текстови Визуелна: предмети, фотографије, дијаслике, цртежи, 

карте, шеме, дијаграми, симболи идт. Аудитивна: шумови у природи, музички и тонски ефекти, 

звучни ефекти итд. Аудио-визуелна: дијафилм са текстом, музиком и звуцима, филмови,  

ТВ емисије, видео касете, школска телевизија, настава уз помоћ рачунара, видеопројектора и др.  

Мануелна: предмети, материјали 

 

Област/ 

Садржај 

Број 

часо- 

ва 

Време 

реали

за- 

ције 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Исходи 

Начин праћења и  

вредновања  

постигнућа 

ученика 

Самопроцана 

рада 

наставника 

 

Ликовна 

култура 

и окружење 

36 

 

  IX-

VI 

 

 

 

 Упућивање 

ученика на 

уочавање предмета 

у свакодневној 

употреби а које су 

обликовали 

уметници, 

скретање пажње да 

свако може да има 

другачији естетски 

доживљај, 

развијање 

– опише, својим 

речима, визуелне 

карактеристике по 

којима препознаје 

облике и простор; 

– пореди своје утиске 

и утиске других о 

уметничким делима, 

изгледу 

објеката/предмета и 

облицима из природе 

и окружења; 

Ликовна култура је 

предмет који 

захтева праћење и 

вредновање  труда 

и односа према 

предмету и  

колективу,  

поштовању  

договора и  

покушају да на 

најбољи могући 

начин ученик 

Неопходно је 

направити 

 паралелу  

између  

планираног и 

оствареног, 

проценити да  

ли су метода и  

облик 

 рада које смо  

одабрали били 

ефикасни.  
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интересовања, 

радозналости и 

естетичке 

вредности за 

уметност и 

културу.  

– одреди, самостално 

и у сарадњи са 

другима, положај 

облика у простору и 

у равни; 

– црта на различитим 

подлогама и 

форматима папира; 

– користи материјал 

и прибор у складу са 

инструкцијама; 

– обликује 

једноставне фигуре 

од меког материјала; 

– одабере, 

самостално, начин 

спајања најмање два 

материјала; 

– преведе 

једноставне појмове 

и информације у 
ликовни рад; 

– изрази, 

материјалом и 

техником по избору, 

своје замисли, 

доживљаје, утиске, 

сећања и опажања; 

– преобликује, сам 

или у сарадњи са 

другима, употребне 

предмете мењајући 

им намену; 

– изрази познате 

појмове мимиком и 

прикаже свој  

естетски 

доживљај. 

Записати себи  

шта је било  

успешно, а на  

чему је  

потребно 

 порадити или  

шта 

 променити у 

раду. Уочити  

шта је било  

успешно на  

часу, а шта је 

 могуће и даље 

користити.         

Односи у 

видном 

пољу 

уско, широко, 

светло, тамно, 

обојено, безбојно, 

једнобојно, 

шарено, меко, 

тврдо, глатко, 

храпаво, обло, 

рогљасто). 

Положај облика у 

простору и у 

равни (горе, доле, 

између, испод, у, 

на, испред, иза, 

усправно, 

положено, косо, 

лево, десно). 

Кретање. Покретн

и и непокретни 

облици. Кретање 

бића и машина. 

Смер кретања 

Указати им на 

перспективу, 

односно да су 

предети који су 

удаљени од нас 

визуелно мањи од 

оних који  су нам 

ближи, повезати са 

математиком и 

односима међу 

облицима, 

скренути им 

пажњу на часу 

физичког на 

положаје тела које 

заузимају и 

могућности 

ппредстављања 

иастих на 

ликовном раду. 
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облика (налево, 

надесно, нагоре и 

надоле). 

Безбедност 

у саобраћају – 

илузија величине 

покретних и 

непокретних 

објеката у односу 

на удаљеност од 

посматрача. 

Светлост и 

сенка. Природни и 

вештачки извори 

осветљења.Промен

а осветљености у 

току дана. Изглед 

облика и сенке у 

зависности од 

осветљења. 

покретом тела, без 

звука; 

– повеже одабрану 

установу културе са 

њеном наменом; 

– поштује договоре и 

правила понашања и 

облачења приликом 

посете установама 

културе. 

 

Обликова- 

ње 

  

 

 

Материјал и 

прибор. Поступци 

правилног и 

безбедног 

руковања и 

одржавања 

материјала, 

прибора и радне 

површине, значај 

одржавања 

хигијене и 

безбедног 

руковања 

прибором. 

Развијање фине 

моторике прстију, 

подстицати на 

обликовање и 

преобликовање 

Предмета  

непосредној 

околиини, 

развијање маште и 

креативности. 
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Обликовање 

скулптуре. Облик

овање меких 

материјала 

поступком 

додавања. Спајање 

разноврсних 

материјала. 

Обликовање 

цртежа. Врсте 

линија (отворена, 

затворена, права, 

крива, светла, 

тамна, широка, 

уска, дугачка, 

кратка, 

непрекинута, 

испрекидана, 

груба, нежна, 

спирална, 

таласаста, 

степенаста...). 

Изражајна својства 

линија у односу на 

материјал и 

прибор. 

Обликовање 

слике. Боја 

природних облика 

и боја облика које 

је створио човек. 

Изражајна својства 

боје у односу на 

материјал и 

прибор. 
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Преобликовање. 

Предмети и 

материјал погодни 

за преобликовање 

(оштећени 

предмети, 

амбалажа, остаци 

тканина...). 

Различите 

информације као 

мотивација за 

стваралачки 

рад.Природа и 

непосредно 

окружење; машта 

и стварни догађаји; 

приче, песме и 

текстови из књига 

и часописа за децу 

и уџбеника, 

уметничка дела... 

Споразуме- 

вање 

 

 

 

 
Читање 

визуелних 

информација. Илу

страција у дечјим 

књигама и 

уџбеницима. 

Стрип. Цртани и 

анимирани филм –

 традиционално 

урађени 

(слободоручно 

обликовани или 

нацртани ликови) 

и савремени 

Развој разумевања 

цртежа, симбола, 

лепшег рукописа, 

уочавање значаја  

ликовне културе за 

свскодневни живот 

и комуникацију. 
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(урађени у 

апликативном 

програму). Прича 

у цртаном и 

анимираном 

филму. Изглед 

места и ликова. 

Знак. Графички 

знак (ноте, слова и 

цифре), гестовни и 

звучни знак. Лепо 

писање. Украсна 

слова. 

Традиција. Празн

ици и украшавање. 

Невербално 

изражавање. Пант

омима, игре, 

перформанс. 

 

                  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

                  Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и 

знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у 

савременим условима живота и рада 

 

Начин реализације 
 

МЕТОДЕ разговор, дијалог,  демонстрација покрета 

ОБЛИЦИ РАДА фронтални, групни, тандемски и индивидуални 

НАСТАВНА СРЕДСТВА лопте,вијаче, шведске клупе, рипстол, струњаче, реквизити за полигон 
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Област/ 

садржај 

Број 

часов

а 

Време 

реали- 

зације 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Исходи 

Начин праћење  и 

вредновања 

постигнућа 

ученика 

Самопроцана 

рада 

наставника 

 

Ходање 

 и трчање 

 

 IX - 

VI 

 

 

Хода, трчи,  

вежба 

-Упознаје ученике 

са циљевима и 

садржајима 

програма 

-упознаје их са 

правилима рада 

утврђује  њихово 

претходно 

искуство и снима 

иницијално стање 

-редовно прати рад 

и залагање ученика 

на часу 

-води рачуна о 

индивидуализациј

и и 

индивидуалном 

приступу ученику 

 

-неговање 

позитивне климе у 

одељењу 

Омогућава 

подстицајну 

средину за рад  

-охрабрује, помаже 

и подстиче 

ученике 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

– примени 

једноставнe, 

двоставне 

општеприпремне 

вежбе (вежбе 

обликовања); 

    – правилно изведе 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања; 

 – комбинује и 

користи усвојене 

моторичке вештине у 

игри и у 

свакодневном 

животу; 

    – одржава 

равнотежу у 

различитим 

кретањима;  

– разликује правилно 

од неправилног 

држања тела и 

правилно држи тело; 

 – примењује 

Правилно држи 

тело, хода уз 

правилно држање 

тела и са радом 

руку, креће се у 

кратким и дугим 

корацима и у 

различитом ритму, 

правилно поставља 

стопала, трчи уз 

правилно 

постављање 

стопала и уз 

правилан рад руку, 

трчи са подизањем 

колена, са 

забацивањем 

потколенице, са 

укрштањем ногу,  

Зна да изводи 

поскоке у месту, у 

кретању, зна да 

изводи скок удаљ, 

скок увис, 

прескаче кратку и 

дугу вијачу, 

учествује у играма 

укојима се користе 

Активности 

ученика показују 

да је циљ часа 

остварен;   

процењује 

трежину 

активности; 

.. 

Прилагођава рад 

на часу  

образовно-

наспитним 

потребама  

ученика; 

 

ефикасно 

управља 

 процесом 

 учења на 

 часу; 

ствара 

 подстицајну 

атмосферу 

 за рад. 

 

 

 

 

Скакања и  

прескакање  

 

 IX –VI 

 

 

Хода, трчи, скаче, 

 прескаче, вежба 

Бацања и  

хватања 

 

 IV –V Хода, трчи, скаче,  

прескаче, баца, 

хвата, вежба 
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-Уводи 

терминологију 

вежби и упознати  

ученике са 

утицајем 

примењених вежби 

на организам. 

-Подстиче ученике 

на самостално 

вежбање. 

-Упознаје ученика 

са правилима 

понашања која 

важе у просторима 

за физичко 

вежбање како у 

школи, тако и ван 

ње. 

- Истиче 

неопходност 

поштовања 

правила понашања 

током вежбања. 

објашњава основна 

правила 

елементарних 

игара  Развија 

свест о потреби 

поштовања 

правила игара, као 

и последицама 

њиховог 

непоштовања 

-Негује 

правилну технику 

дисања приликом 

вежбања;  

– изведе кретања, 

вежбе и кратке 

саставе уз музичку 

пратњу;  

    – игра дечји и 

народни плес;  

    – користи 

основну 
терминологију 

вежбања; 

 –поштује правила 

понашања на 

просторима за 

вежбање; 

 – поштује мере 

безбедности током 

вежбања; – 

одговорно се односи 

према објектима, 

справама и 

реквизитима у 

просторима за 

вежбање; 

 – поштује правила 

игре; 

 – навија фер и бодри 

учеснике у игри; 

 – уредно одлаже 

своје ствари пре и 

након вежбања; 

 – наведе делове 

свога тела и препозна 

различити облици 

скакања и 

прескакања 

Зна да баца 

лоптице из места и 

у циљ, баца 

лоптицу увис и  

хвата, з води лопту 

у месту, учествује 

у играма у којима 

се користе 

различити облици 

бацања и хватања 

Хода уз правилно 

држање тела са 

правилно 

постављеним 

стопалима и са 

различитим 

положајем руку, 

учествује у играма 

у којима 

комбинација 
ходања и трчања 

на шведској клупи 

Изводи ритмичке 

вежбе уз музичку 

пратњу 

Препознаје,,и 

исправно именује 

делове свога тела,  

Води бригу о 

личној хигијени, 

зна основне 

принципе здравог 
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Пузања, 

вишења,  

упори   и 

 пењања 

 

 

 

Вежбе на 

тлу 

 

 

  

IX –VI 

 

 

 

 

 

 

X-III 

 

 

 

 

 

 

Хода, трчи, пење 

се,  

провлачи се,виси,  

колут напред и 

назад,  

свећа, скаче ,  

прескаче 

    

такмичарски дух и 

прихватање победе 

и пораза на 

социјалноприхват- 

љив начин. 

-Подстиче 

поштовање своје и 

противничке екипе 

и награђује сваки 

леп потез и 

поступак учесника 

у игри. 

-Прати рад 

ученика, 

указује и исправља 

грешке. 

 

 

 

 

 

 

њихову улогу; 

 – уочи промену у 

расту код себе и 

других; 

 – уочи разлику 

између здравог и 

болесног стања;  

– примењује 

здравствено-

хигијенске мере пре, 

у току и након 

вежбања;  

– одржава личну 

хигијену; 

 – учествује у 

одржавању простора 

у коме живи и 

борави; 

 – схвати значај 

коришћења воћа у 

исхрани;  

– правилно се 

понаша за столом 

живота  

и правилне 

исхране. 
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Вежбе  

равнотеже 

 

 

 

 

 

Вежбе 

 реквизи- 

тима 

 

 

 

 

 

 

Плес 

ритмика 

 

 

 

 

 

Култура   

вежбања и  

играња 

 

 

Полигони 

 

 

 

 

 

 

II- IV 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

 

 

XI-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI- VI 

 

 

 

 

 

Поваљка на 

леђима и на 

стомаку 

 

 

 

 Хода, трчи, 

вежба 

 

 

 

 

 

Хода,трчи, скаче 

прескаче ,баца, 

хвата,диже, носи, 

 Вежба 

 

 

 

 

Хода ,скаче игра , 

 вежба 

 

 

 

 

Вежба безбедно.  

Чува своје и туђе  

ствари. 

Навија фер.  
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Здравстве- 

но 

васпитање 

 

 

 

IX-VI 

Упознаје своје 

тело. 

Брине се о 

здрављу. 

Води рачуна о 

личној   

хигијени и 

хигијена простора  

у коме живи. 

Води рачуна  

оправилној 

исхрани. 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и 

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

принципе, процедуре и вредности демократског друштва.. 

 

 Начин реализације 
  

МЕТОДЕ 
Учиће се искуствено, интеракцијски, у игровном контексту, и подстицаће се сазнајна мотивација 

ученика  

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, групни, тандемски и индивидуални  

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 
свеске, хамер папир, картице, дрвене боје. 
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Област/ 

садржај 

Број 

часова 
Време 

реали-

зације 
Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Исходи 

Начин праћења и 

 вредновања  

постигнућа 

ученика 

Самопроцана 

рада 

наставника 

 

Олакшавање 

процеса 

адаптације 

на школску 

средину и 

подстицање 

социјалне 

интеграције 

2 

 

XI -Разговара, слуша,  

-закључује, -осећа, 

-црта, 

-дискутује, 

-упознаје се, 

-игра се, 

-примењује 

стечена знања. 

-Чита текст, 

-Води дискусију, 

-Наводи ученике 

на закључак, 

-Истиче нове 

појмове, 

-Прати и вреднује, 

-Усмерава 

интеракцију међу 

ученицима, 

-Похваљује, 

-Пружа потпуне и 

разумљиве 

повратне 

информације, 

-Координише рад, 

 

подстиче, 

мотивише, 

прилагођава. 

 

– наведе у чему је 

успешан и у чему 

жели да напредује; 

– уочава међусобне 

разлике и сличности 

са другим ученицима 

у одељењу; 

– понаша се на начин 

који не угрожава 

потребе, права и 

осећања других; 

– препозна код себе и 

других основна 

осећања; 

– препознаје примере 

поштовања и кршења 

права детета у свом 

окружењу, причама, 

филмовима; 

– преиспитује своје 

поступке и прихвата 

да не мора увек да 

буде у праву; 

– тражи помоћ у 

ситуацијама кршења 

својих и туђих права; 

– разликује добру и 

лошу комуникацију у 

сопственом искуству, 

ближем окружењу, 

Посматрање   

подразумева 

праћење  

понашања у току 

часа, изградњу 

става према  

себи и другима, 

реаговање на нове 

ситуације и  

симулације 

несвакидашњих 

(али могућих) 

ситуација.   

Праћење и  

сигнализирање  

детету, али и 

родитељима на 

прихватање или 

неприхватање нове 

средине и обавеза. 

Уочавање 

исказивања својих 

осећања, 

прихватања  

различитих 

ставова и 

мишљења. 

Указивање 

на потребу 

развијања 

Значајно је 

упоредити 

планирано са  

оствареним. Од 

ученика тражити у 

разговору да 

искажу каква је 

осећања 

 у њима пробудио 

овај час, да ли им 

је пријао и да  ли 

осећају да су 

нешто ново 

научили. Ако то 

што су научили и 

 примене,  

онда је час успео, 

ако не 

тада тржимо нове 

 начине рада. 

Подстицање 

развоја 

сазнања о 

себи, 

осећањима и 

потребама, 

свести о 

личном 

идентитету 

и 

особености, 

самопошто- 

вању и 

самопоузда-

њу 

8 IX- XI 

 

разговара, -слуша,  

-закључује, -осећа, 

-црта, 

-дискутује, 

-препознаје своја 

осећања и потребе,  

-игра се, 

-решава проблем. 
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књижевним делима, 

филмовима; 

– комуницира 

слушајући 

саговорника и тражи 

објашњење онога 

што не разуме; 

– слободно износи 

мишљење, образлаже 

идеје, даје предлоге и 

прихвата да други 

могу имати другачије 

мишљење; 

– сарађује и преузима 

различите улоге у 

групи/тиму; 

– договара се и 

одлучује у доношењу 

одељењских правила 

и да се понаша у 

складу са њима; 

– својим речима 

образложи 

неопходност правила 

која регулишу живот 

у заједници; 

– препозна добре 

стране свог одељења 

и оно што би требало 

променити/побољша

ти; 

– заједно са 

вршњацима и 

наставником 

учествује у решавању 

самопоштовања и 

самопоуздања.  

Посматрање се 

односи 

на све садржаје 

овог предмета.   



58 

 

проблема у одељењу; 

– учествује у изради 

плана једноставне 

акције; 

– са другим 

ученицима изводи и 

документује 

једноставну акцију; 

– доприноси 

промоцији акције; 

– на једноставан 

начин вреднује 

изведену акцију. 

Изражавање 

осећања; 

проширива

ње знања и 

умења за 

решавање 

индивиду- 

алних 

проблема, 

учење 

техника за 

превладава-

ње  

емоционалн

их стања 

10 

 

XI-XI 

 

-разговара,  

-слуша,  

-закључује, 

 -осећа,  

-користи 

вежбе  

опуштања и 

кретања, 

-игра асоцијације.  

 

    

Подстицање 

групног 

рада, 

договарања 

и сарадње 

2      I -разговара, 

 -слуша,  

-закључује, 

 -осећа, 

-сарађује, 

 -црта. 
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Подстицање 

социјалног 

сазнања, 

разумева- 

ња и 

прихватања 

разлика. 

3 II -разговара, 

 -слуша,  

-закључује,  

-осећа,  

-сарађује, 

-договара  

се,  

-црта. 

  

Учење 

видова 

самопотврде 

без агресив-

ности уз 

уважавање 

других 

5 II-IV -Разговара, 

 -слуша,  

-закључује,  

-осећа,  

-сарађује, 

-договара  

се,  

  

Развијање 

комуника- 

тивне 

способности 

и конструк- 

тиног 

разрешав- 

ања сукоба 

са 

вршњацима 

и одраслима 

4      V -Разговара, 

 -слуша,  

-закључује,  

-осећа, 

-имитира,  

-сарађује, 

-договара  

се,  

 

  

Упознавање 

са дечјим 

правима и 

подстицање 

и 

оспособља- 

вање 

ученика за 

активну 

   2     VI -Разговара, 

 -слуша,  

-закључује,  

-црта, 

-дискутује, 

-препознаје 

-примењује  

-решава проблем, 

-процењеује 

  



60 

 

партици- 

пацију у 

животу 

школе.   

Евалуација 

-презентује. 

 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

 

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

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

технологија. Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за 

лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу тако и у процесу учења. У складу је са 

општим исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и социјалног развоја ученика. 

Потреба за увођењем пројектне наставе, већ у првом разреду основне школе, почива на савременим схватањима детета, наставе, 

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

информација и активности. Применом оваквог облика рада долази до повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера, учења 

примењивањем, развоја процедуралних знања, коришћења информационих технологија као и комбиновања конвергентног (логичког) и 

дивергентног (стваралачког) мишљења. Пројектна настава има елементе проблемске и истраживачке наставе али се у овом облику рада 

поред централног захтева, који се односи на тражење решења односно процес сарадње, који је изнад самог резултата у решавању 

проблема. 

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

наставних предмета у првом разреду. Ослонци планирања и организације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и њихове 

природне радозналости са којом долазе у први разред; коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика; укључивање свих 

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

комуникационих технологија. Зато овај облик рада омогућава да наставни предмети буду смислено међусобно повезани као и доведени 

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

знања, вештина и искустава и мотивација ученика. 

                 Пројектна настава је драгоцени облик рада јер од ученика захтева бројне активности, међу којима су: самостално 

проналажење информација; способност решавања проблема; самостално учење; рад у групи, сарадњу; критички однос према властитом 
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и туђем раду; доношење одлука; аргументовање; усвајање другачијих, нових начина рада; планирање; поштовање рокова и преузимање 

одговорности. 

              С обзиром на узраст ученика првог разреда и чињеницу да је то њихов први сусрет са оваквим начином рада, примерено је 

да се реализују пројектни задаци где је наставник главни организатор активности, а самосталност ученика се испољава у сегментима 

пројекта где је то могуће. Наставник пружа подршку свим ученичким активностима у току пројекта, а у првом разреду често и помоћ. 

Повремене тешкоће у комуникацији и сарадњи су очекиване јер се ради о ученицима који су у фази адаптације на школу и о групи која 

се тек формира. Култивисање сарадње и начина на који се комуницира у групи су увек важни циљеви пројектне наставе, а у првом 

разреду су, може се рећи, и приоритетни jeр доприносе јачању одељењске кохезије. Такође, током реализације оваквог облика рада 

наставник има могућност да добро упозна ученике, њихове јаче и слабије стране и да осмисли процес индивидуализације за оне којима 

је то потребно. 

Пројектну наставу треба  да садржи све потребне кораке: 

– дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи; 

– планирање активности које одговарају теми пројекта, односно циљу пројекта, подела  активности, избор материјала и метода 

рада, дефинисање места и динамике рада; 

– реализацију планираних активности; 

– приказ добијених резултата и продуката пројекта; 

– вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева и исхода, указивање на  успехе и тешкоће у току реализације 

пројекта). 

При планирању наставник треба да дефинише тип пројекта, да одреди његов циљ, очекиване исходе, област којом се бави пројекат 

и повезаност са наставним предметима, његове садржаје, активности ученика, потребна средства, динамику рада по фазама и све што је 

потребно за успешно спровођење пројектне наставе. Како је наведено, за први разред, најпримеренији је полуструктурирани тип 

пројекта где наставник даје ограничен избор тема, у великој мери дефинише методологију рада и сам одређује које ће материјале дати 

ученицима, а које ће они сами пронаћи. Све садржаје треба реализовати кроз различито тематско повезивање у игри или 

функционалној активности која задовољава интересовање и потребе детета на млађем школском узрасту. 

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

буде сведена на употребу најједноставнијих алата и упознавање са коришћењем интернета. На крају првог разреда ученик би требао да 

буде у стању да: 
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– правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, користи одговарајуће алатке овог  програма, сачува свој цртеж и 

искључи рачунар. 

– користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника 

– правилно седи при раду за рачунаром 

– зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних   уређаја 

Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да добијене продукте учине видљивим и представе их 

другима. Бројни су начини да се то постигне (представе, изложбе, кратки филм, текст у новинама, наступ на локалној телевизији, 

представљање за родитеље...), а њихов квалитет није приоритет. 

                 Учитељи ће у својим оперативним плановима дефинисати циљеве одабраног пројекта, исходе, актовности,  методе, 

облике рада, наставна средста и начин презентовања. 

Час одељењског старешине 

 
 

TEME Планирани 

број часова 

Врeмe 

реализације 

(месец) 

Шкoлa 2 IX 

Moja пoрoдицa 2 IX, X  

Сaoбрaћaj  2 IX, X, II-IV 

Другaрствo 4 X, IV, VI 

Здрaвљe 9 X, XII 

Сазнање о себи и другима 3 X, III 

Oчувaњe живoтнe срeдинe 2 X, XI, XII 

Oргaнизaциja дaнa 2 X, III-V 

Прaзници 3 XII, I, IV 
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Исхрaнa 3 IX, I, VI 

Aктуeлни прoблeми и 

интeрeсoвaњa 

4 IX - VI 

 

 

 

Допунска настава 

                     СРПСКИ ЈЕЗИК И МАТЕМАТИКА 

 

Циљ је постизање задовољавајућих резултата из одређних области које ученици нису савладала на часовима редовне 

наставе коришћењем специфичних облике рада, метода и  наставних средстава 

 

Српски језик                                                                                                                                             Математика 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 
Методе Облици 

рада 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 
Методе Облици 

рада 

Основе читања и  

исања – припрема за 

читање и писање 

2 интерактивна, 

разговор, 

метода 

читања  

и писања 

индивидуални, 

групни, 

 тандем,  

фронтални 

Предмети у простору и 

односи међу њима 

2 посматрање, 

графичко 

представљање, 

разговор, 

цртање и 

писање 

индивидуални, 

групни,  

тандем, 

фронтални Почетно читање и 

писање 

4 Линија и област 2 

Усавршавање читања и 

писања. 

6 Природни бројеви до 

100 

12 

Језик 3 Мерење и мере 2 

Књижевност 3     

УКУПНО 18   УКУПНО 18   
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

МАШТАМ И СТВАРАМ 

 
Основна идеја је неговање, подстицање и развијање природне дечије радозналости и тражење одговора на питања ШТА, КАКО И 

ЗАШТО. Циљ је и да ученици развијају машту, стваралачко размишљање и своју креативност. 

 

 

ОБЛАСТИ  Бр. часова  Начин реализације 

Играмо се 10 Учествује у групним играма, сарађује са  вршњацима. 

Цртамо, стварамо, маштамо  10 Црта животиње, играчке, прави различите облике, учествује у изради паноа. 

Причамо, гледамо, опажамо 10 Прича омиљене приче, гледа цртане филмове, описује природне појаве. 

Глумимо, певамо, плешемо  6 Глуми, рецитује,пева омиљене песме и учествује у разним ритмичким играма 

УКУПНО                                            36 

 

 „AУ, ШТО ЈЕ ШКОЛА ЗГОДНА“    
Циљеви:  Пружање задовољства у заједничком раду и игри; креативно изражавање; јачање колективног духа и стицање свести о сарадњи ; 

развијање здравог такмичарског духа.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОБЛАСТИ 

Бр. 

часова  

Начин реализације 

1. Друштвене – елементарне игре 13 Организовање активности у учионици и  на спортском 

терену, припрема материјала за рад, разговор са ученицима, 

припрема и планирање активности у току одређеног 

временског периода, давање упутстава за рад, пружање 

помоћи у раду и анализа рада. 

2. Спортске игре 7 

3. Стварамо 11 

4. Ми бирамо 2 

5. Сазнајемо 3 

УКУПНО 36 
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КРЕАТИВНЕ МАШТАРИЈЕ  

 

Циљ: Развијање љубави према визуелној уметности (драма, покрет изражајно говорење, писање, сликање, вајање)  

 

 

 

ОБЛАСТИ 

Бр. 

часова  

Начин реализације 

1. Невербална комуникација-вежбе мимике 

и гестикулације  

7 Учешће на школским приредбама,наступи у месним 

 заједницама  Доља  и Зелено поље, 

 сарадња са Геронтолошким  центром 2. Изражајно читање и казивање  7 

3. Рецитовање и драматизација  7 

4. Креативно писање  7 

5. Сликање и обликовање материјала  8 

УКУПНО 36 
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II РАЗРЕД 
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НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 

                      Циљ Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање 

материјалне и духовне трдицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу.Овладавање декоративним елементима 

главних фолклорних празника везаних за годишњи циклус.  

 

Задаци 
-Упознавање са играма које су се некада играле, песмама које су се певале, причама које су се некада причале. 

- Упознавање ученика са разним обичајним радњама које су се одигравале приликом неких важних послова у пољу: жетва, берба 

кукуруза, берба грожђа. Упознавање са народним обичајима везаним за празнике (крсне славе, поворке, бадњак, Божић, Богојављање, 

Свети Сава, Ускрс, Ђурђевдан, биље и биљобери...) 

- Упознавање ученика са значајем и традицијом мешења хлеба у нашим крајевима; мешење и украшавање славског колача, мешење 

божићних хлебова, василица и младенчића.  

-Упознавање са значајем разноврсног биља почев од веровања у њихове магијске моћи па до рецептуре о лековитости. Упознавање са 

ручним радовима наших бака. Упознавање са народном ношњом, одећом, обућом, фризурама, украсима и накитом из давне прошлости. 

 

Начин реализације програмских садржаја 

 

МЕТОДЕ 
 

 разговор, дијалог, рад на тексту, демонстрација музичких остварења  

ОБЛИЦИ РАДА 
 

фронтални, индивидуални, групни, тандем 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

реализације 
                 Активности ученика Исходи 

Приче из прошлости      4 IX 

 

Истражује, сазнаје, закључује, 

 упоређује, црта, слика, боји 

Препознају приче, бајке, песме и легенде из прошлости.  

Научили су основне елементе дечјег фолклора (игре као и  

кратке текстуалне форме 

Радови и празници      4 X 

 

Истражује, сазнаје, закључује,  

упоређује, црта, слика, боји 

Ученици знају које су то обичајно-обредне радње везане за 

сезонске послове, као и обичаје и обреде везане за основне и 

опште празнике (славски колач, гостопримство, Бадње вече, 

положајник, светосавске приредбе, фарбање ускршњих јаја, 

ђурђевдански венчићи...). 

Познаје игре, песме и приче из прошлости, начин одевања и 

услове живота 

Крсне славе и зимски 

празници 

    16 XI-II  Истражује, сазнаје, закључује,  

упоређује, црта, слика, боји 

Знају обичаје и обреде везане за крсне славе и зимске  

празнике. 

Пролећно биље и 

празници 

      8 III-IV 

 

Истражује, сазнаје, закључује,  

упоређује, црта, слика, боји 

Стекли су елементарна знања о главним народним мотивима 

(биљке и хлеб). 

Ручни радови и одећа у 

прошлости 

      4   V-VI Истражује, сазнаје, закључује,  

упоређује, црта, слика, боји, 

практични радови 

Умеју да препознају ручне  радове. Препознају народне  

ношње, нарочито оне које потичу из локалне средине.  

Укупно       36    
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V РАЗРЕД 
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Наставни план за пети разред основног образовања и васпитања 

 
 

А. Обавезни наставни 

предмети 

Недељни 

фонд 

часова  

Годишњи  

фонд  

часова  

  

1. Српски језик и књижевност 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Историја 1 36 

4. Географија  1 36 

5. Биологија 2 72 

6. Математика 4 144 

7. Информатика и рачунарство 1 36 

8. Техника и технологија 2 72 

9. Ликовна култура 2 72 

10. Музичка култура 2 72 

11. Физичко васпитање и здравствено 

васпитање 

2 72+54 

 Укупно А 24 918 

 

Б. Изборни  

програми 

Недељни 

фонд 

часова  

Годишњи  

фонд  

часова  

 

1. Грађанско васпитање 1 36 

2. Верска настава  ( православни катихизис) 1 36 

2. Верска настава исламска ( Алмудин ) 1 36 

3.  Други страни језик - шпански језик 2 72 

Укупно Б 3 108 
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            Облици образовно-васпитног рада којима се остварују редовни и изборни наставни предмети 

 

 

Облик  

образовно-васпитног 

рада 

 

Недељни  

фонд  

часова 

Годишњи  

фонд  

часова  

1.   Редовна настава 27 1026 

2. Слободне наставне активности: 

Свакодневни живот у прошлости 

Цртање, сликање и вајање 

Хор и оркестар 

1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

  

Остали облици  

образовно-васпитног 

рада 

Недељни  

фонд  

часова 

Годишњи  

фонд  

часова  

1.   Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 

3. Екскурзија 1-2  дана годишње 
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   СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

       Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски 

језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним законитостима српског 

књижевног језика, да стиче основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета; 

да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно 

знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и 

уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се 

одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и 

значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав 

према српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да 

повезује садржаје предметних области. 

  

Начин реализације 
 

                        НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор, рад на тексту,тематска дискусија, писани радови  

ученика, писане  вежбе, говорне вежбе; илустративно-демонстративне: илустрација схемом, уметничким предметима  фотографијом;          

   демонстрација компјутером 

                      ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, тандем, смислено учење, стваралачко и логичко учење, програмирана и  

     полупрограмирана настава 

                    НАСТАВНА СРЕДСТАВА: плакати, презентације, наставни листови, иницијални тестови и тестови за тематско проверавање  

        знања,  филм, документарне емисије, тонски записи, снимци позоришних представа 
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Област 

/садржај 

Број 

часова 

Време 

реали-

зације 

Образони 

стандарди 
Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Исходи 

Начин праћење 

и 

вредновање 

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

Језик 

Граматика 

Правопис  

Ортоепија 

 

70 IX-VI CJ.1.3.4.  

СЈ.1.3.7.  

СЈ.1.3.8.  

CJ.1.3.9.  

CJ.2.3.3 

CJ.2.3.7.  

СЈ.2.3.8.  

CJ.3.3.4.  

CJ.3.3.6. 

Уочавање, 

препознавање, 

објашњавање,   

сазнавање,  

дефинисање;  

анализирање, 

 закључивање, 

графичко  

приказивање,  

 сазнавање, 

 сагледавање,  

илустровање,  

примењивање, 

навођење  

нових примера, 

разликовање 

гласова;  

исправљање 

 правописних 

грешака; 

примењивање 

правописне 

норме; 

преузимање 

одговорности за 

за заједничка  

постигнућа, 

управљање 

процесом учења, 

Упознаје са циље- 

вима 

и садржајима 

програма, прави- 

лима рада и 

критеријумима 

оцењивања; 

снима иницијал- 

но стање; 

наводи на закљу- 

чке, истиче нове 

појмове, прилаго- 

ђава, подстиче  

развој мишљења и 

 разумевања, учи 

систематичности 

и повезивање  

граматичких и  

правописних  

правила; 

снима говор уче- 

ника и примењује 

вежбе за правилан 

изговор гласова, 

индивидуализује 

присту ученику, 

суметивно 

 оцењивање 

 

По завршеној 

теми/области 

ученик ће бити у 

стању да: 

– разликује 

променљиве речи од 

непроменљивих 

– разликује 

категорије рода, 

броја, падежа речи 

које имају 

деклинацију 

– разликује основне 

функције и значења 

падежа 

– употребљава 

падежне облике у 

складу са нормом 

– употребљава 

глаголске облике у 

складу са нормом 

– разликује основне 

реченичне чланове 

(у типичним 

случајевима) 

– доследно 

примењује 

правописну норму у 

употреби великог 

иницијална 

тестирања, 

праћење 

напредовања и 

упућивање, 

усмеравање, 

прегледање, 

идентифико- 

вање 

напретка у 

учењу, 

бележење 

запажања о 

активностима 

на часу, 

ниво усвојености 

техника 

учења, 

редовност у 

изради домаћих 

задатак и њихов 

садржај 

 

 

 

 

Процењује 

подучавање на 

основу питања 

ученика, 

запажања о току 

часа, 

мотивацији и 

активностима 

ученика, 

постигнућима, 

разумевање 

инструкција, 

питања и 

задатака; 

анкетирање, 

процењивање 

нивоа 

остварености 

образовних 

стандарда и 

исхода; 

статистика на 

тематским 

проверама знања, 

упоређивање 

ученичких 

постигнућа са 

претходним, 

процењује 
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увежбавање 

репродуковање и  

усвајање 

акцентованог  

говора 

говорење напамет 

слова; састављеног 

и растављеног 

писања речи; 

интерпункцијских 

знакова 

– користи правопис 

(школско издање) 

– правилно изговара 

речи водећи рачуна 

о месту акцента и 

интонацији 

реченице 

– говори јасно 

поштујући 

књижевнојезичку 

норму 

– течно и разговетно 

чита наглас 

књижевне и 

неуметничке 

текстове 

– напамет говори 

одабране књижевне 

текстове или 

одломке 

примењене 

стратегије  

учења 

 

 

 

Књижев- 

ност 

лирика,  

епика, 

драма; 

научнопо- 

пуларни 

текстови; 

књижевно- 

теоријски 
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IX-VI CJ.1.4.2.  

CJ.1.4.3.  

CJ.1.4.4.  

CJ.1.4.5. 

CJ.1.4.6.  

CJ.1.4.7.  

CJ.2.4.2.  

CJ.2.4.5. 

CJ.2.4.7.  

CJ.3.4.1. 

Читање, 

разумевање, 

 слушање; 

препознавање  

и обележавање 

форми казивања;  

препознавање и 

тумачење  

особина лика; 

одређивање 

чита, подстиче 

дискусију, 

мотивише, 

координише 

рад у групама, 

охрабрује и  

подстиче 

самостално 

закључивање, 

подстиче ученике  

По завршеној 

теми/области 

ученик ће бити у 

стању да: 

– разликује 

књижевни и 

некњижевни текст; 

упоређује одлике 

фикционалне и 

нефикционалне 
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појмови; 

функцио- 

нални 

појмови 

CJ.3.4.3. 

CJ.3.4.4.  

CJ.3.4.7.  

 сижеа и 

елемената  

фабуле; уочавање 

 и повезивање 

 мотива, теме, 

фабуле;  

разликовање,  

обележавање 

 и тумачење 

стилских 

 фигура; 

 образлагање 

сопственог 

 мишљења, 

критички 

вреднује  

и образлаже; 

бирање начина 

презентовања; 

активно 

учествовање у 

групном 

раду; 

повезивање знања 

из 

различитух 

предмета, 

решавање 

проблемских 

 питања 

на читање, 

похваљује, 

развија 

критичко 

мишљење и 

закључивање; 

негује сарадничке 

односе; 

сумативно 

оцењивање, 

упућује на 

разлику   

у књижевном  

поступку 

књижевности 

– чита са 

разумевањем и 

опише свој 

доживљај 

различитих врста 

књижевних дела 

– чита са 

разумевањем 

одабране примере 

осталих типова 

текстова 

– одреди род 

књижевног дела и 

књижевну врсту 

– разликује 

карактеристике 

народне од 

карактеристика 

уметничке 

књижевности 

– разликује 

реалистичну прозу и 

прозу засновану на 

натприродној 

мотивацији 

– анализира 

елементе 

композиције лирске 

песме (строфа, 

стих); епског дела у 

стиху и у прози 

(делови фабуле – 

поглавље, епизода; 

стих); драмског дела 
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(чин, сцена, појава) 

– разликује појам 

песника и појам 

лирског субјекта; 

појам приповедача у 

односу на писца 

– разликује облике 

казивања 

– увиђа звучне, 

визуелне, тактилне, 

олфакторне 

елементе песничке 

слике 

– одреди стилске 

фигуре и разуме 

њихову улогу у 

књижевно-

уметничком тексту 

– процени основни 

тон певања, 

приповедања или 

драмске радње 

(шаљив, ведар, 

тужан и сл.) 

– развија 

имагинацијски 

богате асоцијације 

на основу тема и 

мотива књижевних 

дела 

– одреди тему и 

главне и споредне 

мотиве 

– анализира 

узрочно-последично 
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низање мотива 

– илуструје особине 

ликова примерима 

из текста 

– вреднује поступке 

ликова и 

аргументовано 

износи ставове 

– илуструје 

веровања, обичаје, 

начин живота и 

догађаје у 

прошлости описане 

у књижевним 

делима 

– уважава 

националне 

вредности и негује 

српску 

културноисторијску 

баштину 

– наведе примере 

личне добити од 

читања 

– напредује у 

стицању читалачких 

компетенција 

– упореди 

књижевно и 

филмско дело, 

позоришну 

представу и драмски 

текст 
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Језичка 

култура 

основни 

облици 

усменог и 

писменог  

изражавања; 

домаћи  

задаци; 

писмени 

задаци 

 

40 IX-VI CJ.1.1.4.  

CJ.1.1.5. 

CJ.1.1.6.  

CJ.1.2.1 

CJ.1.2.2. 

СЈ.1.2.4. 

СЈ.1.2.7 

СЈ.1.2.8.  

СЈ.2.2.1. 

СЈ.2.2.2.  

СЈ.2.2.5 

усмено излагање, 

читање, писање, 

разликовање, 

 сналажење,  

коришћење 

садржаја  

и индекса 

 појмова, 

издвајање 

 информација; 

састављање 

експозиторног, 

наративног и  

дескриптивног 

текста; 

 коришћење 

Правописа  

српскога језика 

МС;  

примењује 

правописна  

правила, 

самовреднује и 

вреднује усмено и 

писмено 

изражавање, 

повезивање знања 

из 

различитих 

предмета 

усмерава 

интеракције, 

пружа јасне и 

потпуне  

повратне 

информције, 

подстиче, 

мотивише, 

учи ученике 

самовредновању 

усменог и 

писменог 

изражавања, 

похваљује, 

учи ученике 

правилима 

добронамерног 

и подстицајног 

критиковања  

писменог и 

усменог 

изражавања; 

сумативно 

оцењивање 

– користи различите 

облике казивања: 

дескрипцију 

(портрет и пејзаж), 

приповедање у 1. и 

3. лицу, дијалог 

– издваја делове 

текста (наслов, 

пасусе) и организује 

га у смисаоне 

целине (уводни, 

средишњи и 

завршни део текста) 

– саставља говорени 

или писани текст о 

доживљају 

књижевног дела и 

на теме из 

свакодневног 

живота и света 

маште 

– проналази 

експлицитно и 

имлицитно 

садржане 

информације у 

једноставнијем 

књижевном и 

некњижевном 

тексту 
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                           ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

               Циљ наставе енглеског језика јесте да ученици овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе 

учења страног језика. Циљ наставе енглеског језика јесте да ученици развијају сазнајне и интелектуалне способности,своје 

хуманистичке, моралне и естетске ставове, да стичу позитиван однос према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, да стичу свест 

и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Ученик треба да усвоји основна знања из енглеског језика која ће му 

омогућити да се у једноставној усменој и писменој комуникацији споразумева са 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. 

 

Начин реализације, праћење и вредновање 
 

                        НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, дијалог, рад са текстом,решавање проблема, технике рационалног учења потрага  

           за информацијама  из различитих извора (Интернет, дечији часописи, аудио материјал), решавање мање или више сложених  

           задатака са јасним поступком и циљем 

                        ОБЛИЦИ: индивидуални рад, колективни рад, рад у пару, групни рад 

                        НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник и радна свеска 'English Plus’, наставни листићи, графофолије, компјутер,  

           звучни записи (ЦД) 

 

Област/ 

садржај 

Број 

часова 

Време 

реали- 

зације 

Образовни 

стандарди 

Активности 

ученика 

 

Активности 

наставника 

 

Исходи 

Начин праћења и 

вредновања 

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

Поздрављање и 

представља- 

ње себе и  

других и 

   

 

5 

 

 

IX 

 

 ПСТ 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.10. 

слушање,  

одговарање,  

понављање,  

кратко  

Упознаје ученике 

са циљевима и 

садржајима 

програма, 

Разуме краће текстове  

који се односе  на  

поздрављање,  

представљање  

Формативно и 

сумативно. 

Сумативно 

оцењивање 

Анкете о 

разумевању 

градива  

разумевање 
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тражење/ 

давање  

основних  

информација о  

себи и  

другима у  

ширем  

друштвеном  

контексту  

1.1.11. 

1.1.12. 

1.1.16. 

1.1.18. 

1.2.4. 

2.1.14. 

2.1.20. 

2.2.1. 

2.3.2. 

3.1.2. 

3.1.16. 

3.3.2 

 

изражавање,  

постављање  

питања,  

описивање,  

писање, читање 

правилима рада, 

критеријумима 

оцењивања. 

подстиче, помаже, 

мотивише, 

прилагођава, 

задаје, усмерава, 

чита текст, 

координира, 

појашњава и прати 

рад и залагање 

ученика на часу, 

води  рачуна о 

индивидуализациј

и и приступу 

ученику, 

подстиче код 

ученика развој 

мишљења и 

разумевања, 

има менторску 

улогу, 

негује позитивну 

климу у одељењу, 

обезбеђује 

подстицајну 

средину за рад и 

учење, 

охрабрује, помаже 

и подстиче 

ученике на учење, 

наводи их да сами 

изводе закључке, 

инсистира на 

систематичности у 

и тражење/давање 

 информација личне  

природе; зна да 

поздрави и 

отпоздрави, 

представи  

себе и другог;  

зна да постави и  

одговори на 

једноставнија питања 

личне природе;   

зна да у неколико   

везаних  исказа 

саопшти  

информације о себи и 

другима 

 

реализоваће се 

кроз 

усмени одговор 

(читање, 

конверзацију,  

дијалог) 

и     писмени 

одговор (тест, 

писмени задатак). 

Предвиђена је 

израда два 

писмена задатка 

у току школске 

године,  

једног диктата и 

два теста. 

Формативно 

оцењивање 

реализоваће се  

кроз праћење 

активности 

ученика током  

часа и његове  

укључености у  

активности на 

часу, праћење 

пажње и  

усредсређености 

ученика на ток  

рада, праћење 

редовне израде  

 домаћих задатака     

и  поседовања 

прибора  

потребног за рад. 

инструкција  

датих током  

часа (писмених 

и усмених) 

вредновање кроз 

статистичку 

обраду резултата 

писмених  

провера 

(тестова, диктата,  

писменог рада) 
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раду и поштовању 

принципа и 

правила рада као 

и практичној 

примени стечених 

знања, 

оцењивањем 

мотивише ученике 

за учење, 

процењује ниво 

постигнућа 

ученика, 

идентификује  

напредак у учењу 

и постигнућима 

ученика, 

константно 

подстиче ученике 

да опажају, 

примењују, 

препознају, 

упоређују, изводе 

закључке,  

повезују знања са 

другим областима 

и другим 

предметима, 

решавају проблеме 

ипрактично 

примењују 

научено; 

самовреднује свој 

рад и планира 

новине, измене и 

допуне тамо где 

 

Описивање 

карактерис- 

тика живих  

бића,  

предмета,  

појава и 

места 

 

 

6 

 

 

X 

ПСТ 

1.1.12. 

1.1.16. 

1.2.2. 

2.1.12. 

2.1.13. 

2.1.14. 

2.1.18. 

2.2.3. 

2.3.1. 

3.1.8. 

3.1.17 

 

слушање, 

 одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање,  

читање 

Разуме једноставнији  

опис особа, биљака,  

животиња, предмета,  

појава или места; зна 

да упореди и опише 

карактеристике 

живих 

 бића, предмета,  

појава и места 

 

  

Позив и  

реаговање 

 на  

позив за  

учешће  

у  

заједничкој 

активности  

 

6 

 

IV 

ПСТ 

1.1.4. 

1.1.8. 

1.1.22. 

1.2.3. 

2.1.1. 

2.1.8. 

2.1.23. 

2.2.2. 

3.1.3. 

3.1.10. 

3.1.14. 

3.1.19. 

3.3.3. 

слушање,  

одговарање,  

понављање,  

кратко  

изражавање,  

постављање  

питања,  

описивање,  

писање,  

читање 

Разуме једноставније 

предлоге и зна да  

одговори на  

њих; зна да упути  

једноставан предлог;  

зна да пружи  

одговарајући изговор  

или  оправдање 

 

  

Изражавање 

молби, 

захтева, 

обавештења, 

извињења, и 

захвалности 

4 XI ПСТ 

1.1.6. 

1.1.7. 

1.1.15. 

1.1.20. 

2.1.1. 

2.1.13. 

2.1.21. 

2.1.25. 

слушање,  

одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање, читање 

Разуме једноставне  

молбе и  захтеве и  

реагује на њих;  

зна да упути 

једноставне  

молбе и захтеве; зна 

да  

затражи и пружи 

  



85 

 

2.2.4. 

3.1.2. 

2.1.20. 

3.2.2. 

увиди да је 

потребно. 

кратко обавештење; 

зна да се  

захвали и извини; зна 

да  

саопшти кратку 

поруку 

 (телефонски 

разговор,  

дијалог уживо, СМС,  

писмо,  имејл) којом 

се  

захваљује 

 

Разумевање 

и давање 

упутстава 

 

4 

 

II 

ПСТ 

1.1.1. 

1.1.3. 

1.1.8. 

1.1.22. 

1.2.3. 

2.1.4. 

2.1.8. 

2.1.15. 

2.1.24. 

2.3.3. 

3.1.1. 

3.1.7. 

3.1.20. 

3.1.26. 

3.1.30. 

слушање 

одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање, читање 

 Разуме и следи  

једноставнија 

упутства у  

вези са уобичајенијим 

ситуацијама из 

свакодневног живота 

са визуелном 

подршком  или без 

ње;  

зна да да једноставна 

упутства (како се  

нешто користи/прави, 

да  

напише рецепт и сл.) 

  

Описивање 

и честитање 

празника, 

рођендана и 

значајних 

догађаја, 

честитање 

на успеху и 

2 XII,  

IV 

ПСТ 

1.1.1. 

1.1.22. 

1.2.4. 

1.3.1. 

2.1.2. 

2.1.25. 

2.2.2. 

слушање, 

 одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање, читање 

 Разуме честитку и 

може да одговори на 

њу; зна да упути 

пригодну честитку; 

зна да опише начин 

прославе рођендана, 

празника и важних 
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изражавање 
жаљења 

 

2.2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

3.1.5. 

3.1.20. 

3.3.3. 

3.3.6. 

3.3.8. 

догађаја 

Описивање 

догађаја и 

способности 

у 
садашњости 

 

 

8 

 

XII, I 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.7. 

1.1.17. 

1.1.22. 

1.2.3. 

1.2.4. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2.1.7. 

2.1.14. 

2.1.15. 

2.1.19. 

2.2.1. 

2.3.1. 

3.1.4. 

3.1.8. 

3.1.9. 

3.1.10. 

3.1.20. 

3.2.2. 

слушање, 

 одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање,  

читање 

Разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују сталне,  

уобичајене и тренутне 

радње и способности;  

зна да размени  

информације  

које се односе на дату 

комуникативну  

ситуацију; зна да 

опише  

сталне, уобичајене и 

тренутне догађаје/ 

активности  

и способности  

користећи неколико  

везаних исказа 

  

Описивање 

догађаја и 

способности 

у 
прошлости 

 

 

8 

 

III, IV 

ПСТ 

1.1.1. 

1.1.9. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.3.3. 

1.3.4. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.15. 

слушање,  

одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање,  

читање 

 Разуме краће текстове 

у  

којима се описују  

догађаји и 

способности у 

прошлости; зна да 

 размени информације  

у вези са догађајем у 

прошлости; зна да 

  



87 

 

2.1.23. 

2.1.26. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.3.7. 

3.1.4. 

3.1.9. 

3.1.16. 

3.1.20. 

3.1.25. 

3.3.2. 

3.3.8. 

3.3.9. 

опише неколико 

краћих,  везаних  

исказа, догађај у  

прошлости; зна да 

опише  

неки  историјски 

догађај,  историјску  

личност и сл. 

 

Исказивање 

жеља, 

планова и 

намера 

 

 

4 

 

 

V, VI 

ПСТ 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.8. 

1.1.13. 

1.2.1. 

1.2.2. 

2.1.3. 

2.1.8. 

2.1.15. 

2.1.17. 

2.1.25. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.3.4. 

3.1.2. 

3.1.5. 

3.1.8. 

3.1.11. 

3.1.17. 

3.1.21. 

3.1.29. 

3.2.4 

слушање,  

одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање, читање 

 Разуме жеље, планове 

и  

намере и  реагује на  

њих; зна да размени 

једноставне исказе у 

вези  

са својим и туђим  

жељама, плановима и  

намерама; зна да  

саопшти шта он/она 

или  

неко други  жели,  

планира, намерава. 

 

  

Исказивање 

потреба и 

 

2 

 

V 

ПСТ 

1.1.1. 
слушање,  

одговарање,  

 Разуме и реагује на 

свакодневне изразе у 
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осећања 1.1.2. 

1.1.5. 

1.1.8. 

1.1.13. 

1.1.17. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.4. 

2.1.1. 

2.1.7. 

2.1.15. 

2.2.1. 

2.2.3. 

3.1.1. 

3.1.11. 

3.1.21. 

3.2.1. 

3.2.2. 

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање,  

читање 

вези са непосредним 

и конкретним 

потребама и 

осећањима; зна да 

изрази основне 

потребе и осећања. 

 

Исказивање 

просторних 

односа и 

величина 

 

3 

 

XII 

ПСТ 

1.1.2. 

1.1.7. 

1.1.21. 

1.2.1. 

1.3.1. 

1.3.2. 

2.1.2. 

2.1.8. 

2.1.13. 

2.1.27. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.3.5. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.17. 

3.1.20. 

3.1.30. 

3.3.5. 

3.3.7. 

слушање, 

 одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање,  

читање 

 Разуме једноставнија 

питања и зна да 

одговори на  

њих; разуме 

обавештења  

о простору и величинама;  

зна да опише 

просторне  

односе и величине 

једноставним  

исказима. 
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Исказивање 

времена 

(хронолошк

ог и 

метеоролош

ког) 

 

2 

 

V 

ПСТ 

1.1.2. 

1.1.9. 

1.1.11. 

1.1.13. 

1.1.16. 

1.2.4. 

2.1.4. 

2.1.13. 

2.1.24. 

2.2.2. 

2.3.6. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.21. 

3.1.27. 

слушање,  

одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање,  

читање 

 Разуме, тражи  

и даје једноставнија 

обавештења о  

хронолошком 

времену и 

метеоролошким 

приликама; зна да 

опише 

дневни/недељни  

распоред активности. 

  

Изрицање 

дозвола, 

забрана, 

правила 

понашања и 
обавеза 

 

 

3 

 

I,II 

ПСТ 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.18. 

1.1.21. 

1.2.3. 

1.3.1. 

2.1.1. 

2.1.11. 

2.2.2. 

2.2.4. 

3.1.2. 

3.1.12. 

3.1.15. 

3.1.21. 

слушање,  

одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање, читање  

 Разуме и реагује на 

једноставније 

забране,  

своје и туђе обавезе; 

зна да размени 

информације  

које се односе на 

забране и  

правила понашања у  

школи и на јавном 

месту;  

зна да представи  

правила понашања,  

забране, као и своје и  

туђе обавезе. 

  

Изражавање 

припадања и 
поседовања 

 

 

3 

 

IX 

ПСТ 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.13. 

1.1.18. 

слушање,  

одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

 Разуме и формулише 

једноставније изразе  

који се односе  

на поседовање и 

припадност;  

зна да пита и каже шта 

  



90 

 

1.1.20. 

2.1.2. 

2.1.9. 

2.1.14. 

2.1.21. 

2.2.2. 

2.3.3. 

3.1.2. 

3.1.10. 

писање, читање  неко има/ нема и  

чије је нешто. 

Изражавање 

интересова

ња, 

допадања и 

недопадања 

 

 

4 

 

IX 

ПСТ 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.9. 

1.1.11. 

1.1.13. 

1.1.20. 

1.2.2. 

2.1.16. 

2.1.18. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.3.3. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.18. 

3.2.2. 

слушање,  

одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање, читање 

 Разуме и реагује на 

једноставније исказе 

који  

се односе на 

описивање 

интересовања, хобија  

и изражавање 

допадања и 

недопадања;  

зна да опише своја и 

туђа интересовања и 

хобије и  

изрази допадање и 

недопадање. 

 

  

Изражавање 

мишљења 

(слагања и 

неслагања) 

 

 

4 

 

X 

ПСТ 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.9. 

1.1.13. 

1.1.20. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.4. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.5. 

2.1.10. 

слушање,  

одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање, читање 

 Разуме и формулише 

једноставније исказе 

којима  

се тражи мишљење, 

изражава  

слагање/ 

неслагање. 
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2.1.13. 

2.1.16. 

2.2.1. 

2.2.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.18. 

Изражавање 

количине, 

бројева и 

цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

ПСТ 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.16. 

1.1.21. 

1.3.1. 

2.1.4. 

2.1.13. 

2.1.27. 

2.3.4. 

3.1.4. 

3.1.13. 

3.1.21. 

 

слушање,  

одговарање,  

понављање,  

кратко изражавање,  

постављање  

питања, описивање,  

писање, читање 

 Разуме једноставније 

изразе који се односе 

на количину нечега; 

зна да пита и каже 

колико нечега 

има/нема; зна да на 

једноставан начин 

затражи артикле у 

продавници 

једноставним 

изразима за количину, 

наручи јело и/или 

пиће у ресторану и 

пита/каже/израчуна 

колико нешто кошта; 

зна да састави списак 

за куповину- 

намирнице и 

количина намирница 

(све векне хлеба, 

пакет тестенине и 

сл.);  зна да изрази 

количину у мерама 

(100 гр шећера и сл.). 
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ИСТОРИЈА 

 

                        Циљ наставе и учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, 

стекне    основна   историјска  знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког 

мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и 

држави у којој живи. 

Начин реализације 
   НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор, рад на тексту,тематска дискусија, писани  

      радови ученика,илустративно-демонстративне: илустрација схемом , уметничким предметима  

     фотографијом; демонстрација компјутером 

                       ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, тандем, смислено учење,стваралачко и логичко учење, програмирана и  

     полупрограмирана настава 

                     НАСТАВНА СРЕДСТАВА: историјска карта, схеме, илустрације, документарни филмови, филмови, фотографије 

     видео и дигитални материјали, музејски експонати 

 

 

 

Област 

/садржај 

Број 

часо- 

ва 

Време 

rеали- 

зације 

Образовни 

стандарди 
Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Исходи 

Начин праћења и 

вредновања 

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

ОСНОВЕ 

ПРОУЧА- 

ВАЊА 

ПРОШЛО- 

СТИ 

Основни 

садржаји 

 

Појам 

прошлости 

и историја 

као наука о 

2 IX ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.2.  

ИС.1.1.3 

ИС.1.1.4.  

ИС.1.2.3.  

ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.4.  

ИС.2.1.6 

ИС.3.1.1. 

ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.6. 

ИС.1.2.  

Повезује 

прикупљања и 

анализује податаке 

и информације; 

постављања 

релевантних 

питања себи и 

другима; развија 

план решавања 

задатог проблема; 

предлаже нова 

решења; 

Упознаје са циље- 

вима 

и садржајима 

програма, прави- 

лима рада и 

критеријумима 

оцењивања; 

прати, 

даје повратне 

информације,  

усклађује циљеве  

учења и начин  

– разликује основне 

временске одреднице 

(годину, деценију, 

век, миленијум, еру); 

– лоцира одређену 

временску одредницу 
на временској ленти; 

– разликује начине 

рачунања времена у 

прошлости и 

иницијална 

провера, 

праћење 

активности 

и кооператив- 

ности,   

вршњачко 

оцењивање, 

тестови знања, 

усмено 

одговорарање, 

Сагледава 

јаке и слабе стране 

метода и 

стратегија учења, 

анализира 

начине 

вреновања 

постигнућа 

ученика 

 

Процењује да ли је 

начин оцењивања 
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прошлости 

људског 

друштва. 

Хронологија  

Подела 

прошлости 

и 

периодизац

ија историје. 

Историјски 

извори  

Проширени 

садржаји 

Сродне 

науке и 

помоћне 

историјске 

науке. 

Историја 

око 

нас.Историј-

ско наслеђе 

– тековине 

ИС.2.1. 

ИС.2.1.6. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3.  

ИС.3.1.6. 

смишљања нове 

примере; повезује 

садржаје у 

новецелине;поређе
ње 

по важности 

појединих 

чињеница и 

података; 

смишљањем 

аргумената; 

сарађује ;  

дискусикутује и 

разменењује 

мишљења 

 

оцењивања, 

комбинује разли- 

чите начине  

оцењивања, 

објашњава, 

постиче, 

мотивише, 

похваљује, 

припрема наставне 

матерујале и 

разговара  

о њима са 

ученицима, 

запажа, сарађује, 

индивидуализује 

приступ и прилаго- 

ђава садржаје, 

наводи их да сами 

изводе закључке, 

инсистира на 

систематичности у 

раду и поштовању 

принципа и 

правила рада као 

и практичној  

примени стечених  

знања, 

подстиче ученике 

да опажају, 

примењују, 

препознају, 

упоређују, изводе 

закључке,  

повезују знања са 

другим областима 

садашњости; 

– именује периоде 

прошлости и 

историјске периоде и 

наведе граничне 
догађаје; 

– разврста историјске 

изворе према 

њиховој основној 
подели; 

– повеже врсте 

историјских извора 

са установама у 

којима се чувају 

(архив, музеј, 
библиотека); 

инструмент за 

напредовање у 

учењу, 

ПРАИСТО- 

РИЈА 

Основни 

садржаји 

Основне 

одлике 

праисторије  

Подела 

праисторије  

Проширени 

садржаји 

Најважнији 

4 IX-X ИС1.1.1. 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.8. 

Повезује, 

прикупља и 

анализује податаке 

и информације; 

поставља 

релевантна питања 

себи и другима; 

развија план 

решавања задатог 

проблема; 

предлаже нова 

решења; 

– наведи главне 

проналаске и опише 

њихов утицај на 

начин живота људи у 

праисторији; 

– разликује основне 

одлике каменог и 
металног доба; 
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праисториј- 

ски 

локалитети 

у Европи и 

Србији 

(Ласко, 

Алтамира, 

Лепенски 

Вир, 

Винча...) 

смишљања нове 

примере; повезује 

садржаје у нове 

целине ;упоређје 

по важности 

поједине чињенице 

и податаке; 

смишљање 

аргумената; 

сарађује ;  

дискусикутује и 

разменењује 
мишљења 

и другим 

предметима 

решавају проблеме 

 

СТАРИ 

ИСТОК 

Основни 

садржаји 

Појам 

Старог 

истока 

Друштвени 

односи 

Основне 

одлике 

привреде и 

свакодневни 

живот 

Култура и 

историјско 

наслеђе 

народа 

Старог 

истока – 

религија 

10 X-XII ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.2.  

ИС.1.1.3 

ИС.1.1.4.  

ИС.1.2.3.  

ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.4.  

ИС.2.1.6 

ИС.3.1.1. 

ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.6. 

ИС.1.2.  

ИС.2.1. 

ИС.2.1.6. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3.  

ИС.3.1.6. 

Повезује 

прикупљања и 

анализује податаке 

и информације; 

постављање 

релевантних 

питања себи и 

другима; развија 

плана решавања 

задатог проблема; 

предлаже нова 

решења; смишља 

нове примере; 

повезује садржаје 

у нове целине 

;поређењем 

важности 

чињеница и 

података; 

смишљањем 

аргумената; 

сарађује ;  

 лоцира на 

историјској карти 

најважније 

цивилизације и 

државе Старог 

истока; 

– користећи 

историјску карту, 

доведе у везу 

особине рељефа и 

климе са настанком 

цивилизација Старог 

истока; 

– одреди место 

припадника 

друштвене групе на 

графичком приказу 

хијерархије 

заједнице; 

– пореди начин 

живота припадника 

различитих 
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(монотеизам 

и 

политеизам) 

писмо, 

књижевност

уметност, 

наука, 

цивилиза- 

цијске 

тековине  

Проширен

и садржаји 

Специфи- 

чности 

египатске 

религије. 

Специфично

сти религија 

цивилиза- 

ција 

Месопота- 

мије 

Основне 

одлике 

јудаизма. 

Најважније 

цивилиза- 

ције 

Далеког 

истока 

дискусикутује и 

разменењује 
мишљења 

 

друштвених слојева 

на Старом истоку; 

– наведе најважније 

одлике државног 

уређења 

цивилизација Старог 

истока; 

– идентификује 

основна обележја и 

значај религије у 

цивилизацијама 

Старог истока; 

– разликује врсте 

писама цивилизација 

Старог истока; 

– илуструје 

примерима важност 

утицаја привредних, 

научних и културних 

достигнућа народа 

Старог истока на 

савремени свет; 

– користећи дату 

информацију или 

ленту времена, 

смести историјску 

појаву, догађај и 

личност у 

одговарајући 

миленијум или век; 

– изложи, у усменом 

или писаном облику, 

историјске догађаје 

исправним 

хронолошким 
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редоследом; 

– прикупи и прикаже 

податке из 

различитих извора 

информација везаних 

за одређену 

историјску тему; 

– визуелне и 

текстуалне 

информације повеже 

са одговарајућим 

историјским 

периодом или 

цивилизацијом 

АНТИЧКА 

ГРЧКА 

Основни 

садржаји 

Појам 

античке 

Грчке 

Најстарији 

период 

грчке 

историје  

Грчки 

митови 

Колонизациј

а и основне 

одлике 

привреде. 

Полиси – 

Спарта и 

Атина  

10 I-III ИС1.1.1. 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.6. 

ИС.1.2.  

ИС.2.1. 

ИС.2.1.6. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3.  

ИС.3.1.6. 

Повезује 

прикупљања и 

анализује податаке 

и информације; 

постављања 

релевантних 

питања себи и 

другима; развија 

плана решавања 

задатог проблема; 

предлаже нова 

решења; 

смишљања нове 

примере; повезује 

садржаје у нове 

целине;поређењем 

важности 

појединих 

чињеница и 

података; 

смишљањем 

 – опише особености 

природних услова и 

географског 

положаја античке 

Грчке; 

– лоцира на 

историјској карти 

најважније 

цивилизације и 

државе античке 

Грчке; 

– приказује 

друштвену структуру 

и државно уређење 

грчких полиса на 

примеру Спарте и 

Атине; 

– пореди начин 

живота припадника 

различитих 

друштвених слојева у 
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Грчко-

персијски 

ратови. 

Пелопоне- 

ски рат – 

узроци и 

последице. 

Култура и 

свакодневни 

живот 

Хеленисти- 

чко доба и 

његова 

култура. 

Историјско 

наслеђе  

Проширен

и садржаји 

 

Пелопоне 

ски рат  

Најистакну- 

тије 

личности: 

Драконт, 

Перикле, 

Филип II, 

Аристотел, 

Aрхимед... 

Грчка 

митологија, 

пантеон. 

Седам 

светских 

чуда 

аргумената; 

сарадђује ;  

дискусикутује и 

разменењује 
мишљења 

 

античкој Грчкој; 

– идентификује 

узроке и последице 

грчко-персијских 

ратова и 

Пелопонеског рата; 

– истражи основна 

обележја и значај 

религије старих Грка; 

– разликује легенде и 

митове од 

историјских 

чињеница; 

– наведе значај и 

последице освајања 

Александра Великог; 

– илуструје 

примерима важност 

утицаја привредних, 

научних и културних 

достигнућа античке 

Грчке и 

хеленистичког доба 

на савремени свет; 

– користећи дату 

информацију или 

ленту времена, 

смести историјску 

појаву, догађај и 

личност из историје 

античке Грчке и 

хеленизма у 

одговарајући 

миленијум, век или 

деценију; 
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античког 

доба. 

– израчуна временску 

удаљеност између 

појединих догађаја; 

– користи основне 

историјске појмове; 

АНТИЧКИ 

РИМ 

Основни 

садржаји 

Појам 

античког 

Рима 

Оснивање 

Рима 

Структура 

друштва и 

уређење 

Римске 
републике. 

Ширење 

Римске 

државе  

Рим у доба 

царства – 

принципат и 

доминат. 

Култура и 

свакодневни 

живот 

Хришћанств

о – појава и 

ширење. 

Пад 

Западног 

10 III-VI ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.2.  

ИС.1.1.3 

ИС.1.1.4.  

ИС.1.2.3.  

ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.4.  

ИС.2.1.6 

ИС.3.1.1. 

ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.6. 

ИС.1.2.  

ИС.2.1. 

ИС.2.1.6. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3.  

ИС.3.1.6. 

Повезује 

прикупљања и 

анализује податаке 

и информације; 

постављања 

релевантних 

питања себи и 

другима; развија 

плана решавања 

задатог проблема; 

предлаже нова 

решења; 

смишљања нове 

примере; повезује 

садржаје у нове 

целине;поређењем 

важности 

појединих 

чињеница и 

података; 

смишљањем 

аргумената; 

сарадђује ;  

дискусикутује и 

разменењује 
мишљења 

 

 – лоцира на 

историјској карти 

простор настанка и 

ширења Римске 

државе; 

– наведе основне 

разлике између 

античке римске 

републике и царства; 

– разликује узроке од 

последица 

најзначајнијих 

догађаја у историји 

античког Рима; 

– истражи основна 

обележја и значај 

религије античког 

Рима; 

– илуструје 

примерима важност 

утицаја привредних, 

научних и културних 

достигнућа античког 

Рима на савремени 

свет; 

– пореди начин 

живота припадника 

различитих 

друштвених слојева у 

античком Риму; 
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римског 

царства  

Историјско 

наслеђе  

Проширени 

садржаји 

Етрурци 

Римска 

војска. 

Римски 

градови на 

територији 

Србије. 

Најистакну- 

тије 

личности 

Римски 

пантеон; 

Гладијаторс

ке борбе 

– наведе 

најзначајније 

последице настанка и 

ширења 

хришћанства; 

– лоцира на карти 

најважније римске 

локалитете на 

територији Србије; 

– користећи дату 

информацију или 

ленту времена, 

смести историјску 

појаву, догађај и 

личност из историје 

античког Рима у 

одговарајући 

миленијум, век или 

деценију. 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

  

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

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

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

 
         НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:  монолошка (предавање, описивање, приповедање, образлагање и објашњавање), дијалошка  

(разговор, дискусија), текстуална (писање, читање, рад на тексту), метод илустрације, метод демонстрације, истраживачки рад, 

решавање проблема  

      НАСТАВНА СРЕДСТВА: графофолије, наставни листови, рачунар, часописи,  географске карте,  фотографије, одабрани 

одобрени уџбеници и збирке,  паметна табла, видеопројектор, глобус, разне фотографије-цртежи 

 ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, рад у пару и индивидуални 

 

Област/ 

садржај 

Број 

часова 

Време 

реали-

зације 

Образовни 

стандарди 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Исходи 

Начин праћења 

и вредновање 

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

Човек и 

географија: 

Велика  

географска 

 открића, 

Однос човека  

према Земљи 

3 IX 

 

 

 

ГЕ. 1.1.1. 

ГЕ. 1.1.2. 

ГЕ. 1.1.3.. 

 

   Посматрање 

географске карте 

света,запажање, 

препознавање, 

сазнавање, 

дефинисање, 

именовање 

континената и 

океана. 

- Припрема, 

реализује и 

анализира 

наставни 

процес;  

- Презентује 

садржаје и води 

циљани 

разговор; 

- Упознаје 

ученике са 

наставним 

предметом и 

врши 

корелацију 

географије са 

досадашњим 

учењем и 

предметима у 

Ученик повезује 

постојећа знања о 

природи и друштву 

са географијом као 

науком; 

- повезује 

географска знања о 

свету са 

историјским 

развојем људског 

друштва и научно-

техничким 

прогресом; 

- на примерима 

показује значај 

учења географије за 

свакодневни живот 

човека; 

- разликује 

- Рад ученика на 

часу,  

- редовно 

доношење 

прибора,  

- редован рад 

домаћих 

задатака;  

- Усмена провера 

постигнућа 

ученика; 

- Писмена 

провера; 

Попуњавање 

неме карте 

- Праћењем 

резултата рада на 

часу, на 

писменим и 

усменим 

проверама,  

разговором са 

ученицима, путем 

упитника за 

процену часа;  

Проверава да 

ли  поставља 

јасне и оствариве 

циљеве;  

- Планира 

различите облике 

рада; 

- Планира 

употребу 
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нижим 

разредима; 

- Демонстрира 

на географској 

карти света 

положај 

континената; 

објашњава 

њихов распоред 

и називе; 

- Упознаје 

ученике са 

великим 

географским 

открићима, 

демонстрира на 

карти правце 

кретања 

морепловаца 

- Одговара на 

питања, 

поставља 

питања и 

помаже ученику 

да прецизира 

своје исказе; 

- Ствара 

проблемске 

ситуације, 

предочавањем 

чињеница у 

односу човека 

према планети 

Земљи 

одговорно од 

неодговорног 

понашања човека 

према природним 

ресурсима и 

опстанку живота на 

планети Земљи. 

одговарајућег 

дидактичког 

материјала и 

наставних 

средстава; 

- Ефикасно 

планира време у 

току часа. 

- Мотивише 

ученике 

одговарајућим 

активностима.  

- Ученике 

подстиче на 

размишљање.  

- Омогућава 

ученицима 

тимски рад и рад 

у пару.  

- Упућује 

ученике у 

коришћење 

додатне 

литературе 

(интернет, 

енциклопедије) 



102 

 

Васиона: 

Васионска 

тела, 

Сунчев систем, 

Месец  

4 IX, X 

 

ГЕ. 1.2.1 

ГЕ. 1.2.2 

ГЕ. 2.2.1 

ГЕ. 2.1.3 

ГЕ. 3.2.1 

 

Именовање 

васионских тела, 

препознавање 

кретања 

васионских тела и 

објашњавање 

последице 

њиховог кретања.   

- Дефинише 

активности 

ученика и 

програмске 

садржаје; 

- Демонстрира 

ученицима 

Сунчев систем и 

објашњава 

кретања 

васионских 

тела; 

- Упознаје их са 

различитим 

појавама и 

кретањима у 

космосу; 

- Активно 

подстиче 

ученике на 

размишљање, 

укључује их у 

разговор и 

подстиче да 

сами изводе 

закључке и 

постављају 

питања. 

Разликује појмове 

васиона, галаксија, 

Млечни пут, 

Сунчев систем, 

Земља; 

- објашњава и 

приказује структуру 

Сунчевог система и 

положај Земље у 

њему; 

- разликује небеска 

тела и наводи 

њихове 

карактеристике; 

- одређује положај 

Месеца у односу на 

Земљу и именује 

месечеве мене. 

- Рад ученика на 

часу,  

- редовно 

доношење 

прибора,  

- редован рад 

домаћих 

задатака;  

- Усмена провера 

постигнућа 

ученика; 

- Писмена 

провера; 

 

 

 

Проверава 

избор 

стратегија учења 

Планета 

Земља/Облик 

Земље и 

структуре 

њене 

површине: 

Облик Земље, 

2 X, XI ГЕ.1.2.3 

ГЕ. 2.2.2 

ГЕ. 3.2.2 

ГЕ. 1.2.1 

ГЕ. 1.2.2 

ГЕ. 2.2.1 

ГЕ. 2.1.3 

Сазнавање 

основних 

карактеристика 

Земљиних сфера, 

описивање и 

схватање 

њуђусобне 

- Објашњава и 

упознаје 

ученике са 

моделом Земље 

– гобусом; 

- Указује на 

просторну 

Помоћу глобуса 

описује облик 

Земље и наводи 

доказе о њеном 

облику; 

- помоћу карте 

описује распоред 

- Усмена провера 

постигнућа 

ученика 

демонстрирањем 

на географској 

карти и глобусу.  

- рад ученика на 
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распоред, воде 

и копна на 

Земљи,  

сила Земљине 

теже, глобус, 

екватор, 

полови. 

ГЕ. 3.2.1 

 

повезаности. 

Умеће читања 

географске карте 

и повезивања 

географских 

чињеница и 

извођење 

закључака. 

расподелу копна 

и мора; 

- Објашњава и 

дефинише 

појмове полова 

и екватора.  

- Упућује 

ученике да у 

немој карти 

уцртају називе 

континената и 

океана  

копна и воде на 

Земљи и наводи 

називе континената 

и океана; 

- примерима 

објашњава 

деловање Земљине 

теже на географски 

омотач; 

часу,  

- редовно 

доношење 

прибора,  

- редован рад 

домаћих 

задатака;  

- Писмена 

провера; 

Планета 

Земља/ 

Земљина 

кретања: 

Ротација Земље 

и њене 

последице; 

Револуција 

Земље и њене 

последице 

4 XI ГЕ. 3.2.1. 

ГЕ. 1.2.1. 

ГЕ. 1.2.2. 

ГЕ. 2.2.1. 

ГЕ. 2.1.3. 

ГЕ. 3.2.1. 

 

Именовање 

васионских тела, 

препознавање 

кретања 

васионских тела и 

објашњавање 

последице 

њиховог кретања.   

- Упознаје 

ученике са 

начинима 

кретања Земље,  

- демонстрира 

коришћењем 

глобуса 

ротацију 

- демонстрира 

коришћењем 

Сунчевог 

система 

револуцију;  

- Подстиче 

ученике да буду 

активни  и 

учествују у 

разовору; 

- Наводи их да 

изведу закључке 

о последицама 

Земљиних 

кретања   

Разликује и 

објашњава Земљина 

кретања и њихове 

последице; 

 

 

- повезује смер 

ротације са сменом 

дана и ноћи; 

- повезује нагнутост 

земљине осе са 

различитом 

осветљеношћу 

површине Земље; 

- повезује 

револуцију Земље 

са сменом 

годишњих доба на 

северној и јужној 

полулопти и 

појавом топлотних 

појасева; 

- рад ученика на 

часу,  

- редовно 

доношење 

прибора,  

- редован рад 

домаћих 

задатака;  

- Усмена провера 

постигнућа 

ученика; 

- Писмена 

провера; 
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Планета 

Земља/ 

Унутрашња 

грађа  

и рељеф 

Земље: 

Постанак и 

унутрашња 

грађа Земље, 

литосферне 

плоче, 

вулканизам и 

земљотреси, 

стене,  

раседање и 

набирање 

рељефа, 

обликовање 

 рељефа 

дејством 

спољашњих 

сила 

 

8 XII, I, II ГЕ.1.2.3. 

ГЕ. 2.2.2. 

ГЕ. 3.2.2. 

ГЕ. 2.1.3. 

ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ. 2.1.2.  

ГЕ. 3.1.1. 

 

Сазнавање и 

дефинисање 

нових појмова: 

литосфера, 

вулканизам, 

земљотреси, 

раседање и 

набирање 

рељефа. 

 

- Презентује 

ученицима уз 

помоћ 

фотографија, 

видео записа 

унутрашњу 

грађу Земље; 

- Упознаје  

ученике са 

појмовима 

унутрашњих и 

спољашњих 

сила и 

објашњава 

њихов утицај на 

рељеф; 

- Моделом 

вулкана 

објашњава 

ученицима 

његове делове и 

процес стварања 

ерупције. 

- Приказује 

ученицима 

фотографије 

највећих 

вулкана света; 

- Приказује 

ученицима 

анимацијом на 

интернету 

процес стварања 

планина; 

- Пружа 

Разликује деловање 

унутрашњих сила 

(сила Земљине 

теже, унутрашња 

топлота Земље); 

- разликује основне 

омотаче унутрашње 

грађе Земље; 

- наводи спољашње 

силе (ветар, вода) 

Земље; 

- помоћу карте и 

цртежа описује 

начине и последице 

кретања 

литосферних плоча 

(вулканизам, 

земљотреси, 

набирање и 

раседање); 

- разликује 

хипоцентар и 

епицентар и наводи 

трусне зоне у свету 

и у Србији; 

- наводи поступке 

које ће предузети за 

време земљотреса; 

- описује процес 

вулканске ерупције 

и њене последице; 

- помоћу 

фотографија или 

узорка стена 

разликује основне 

- рад ученика на 

часу,  

- редовно 

доношење 

прибора,  

- редован рад 

домаћих 

задатака;  

- Усмена провера 

постигнућа 

ученика; 

- Писмена 

провера; 
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постребну 

помоћ 

ученицима, 

мотивише и 

подстиче на 

активно 

размишљање; 

- Објашњава 

ученицима и 

даје упутства за 

уцртавање у 

немој карти 

зоне у свету са 

највише вулкана 

и земљотреса 

врсте стена, описује 

њихов настанак и 

наводи примере за 

њихово коришћење; 

- помоћу карте, 

цртежа и 

мултимедија 

објашњава настанак 

планина и низија и 

разликује 

надморску и 

релативну висину; 

- Разликује 

ерозивне и 

акумулативне 

процесе; 

- наводи примере 

деловања човека на 

промене у рељефу 

(бране, насипи, 

копови); 

Планета 

Земља/ 

Ваздушни 

омотач Земље: 

атмосфера,  

време и клима,  

човек и клима 

6 II, III,  ГЕ.1.2.3 

ГЕ. 2.2.2 

ГЕ. 3.2.2 

ГЕ. 2.1.3.  

Сазнавање и 

дефинисање 

нових појмова: 

атмосфера, 

климатски 

типови.  

- Припрема, 

реализује и 

анализира 

наставни 

процес;  

- Презентује 

садржаје и води 

циљани 

разговор; 

- Наводи 

ученике да 

понове 

претходно 

Описује структуру 

атмосфере; 

- наводи временске 

промене које се 

дешавају у 

тропосфери 

(ветрови, падавине, 

облаци, загревање 

ваздуха...); 

- разликује појам 

времена од појма 

клима; 

- наводи климатске 

- рад ученика на 

часу,  

- редовно 

доношење 

прибора,  

- редован рад 

домаћих 

задатака;  

- Усмена провера 

постигнућа 

ученика; 

- Писмена 

провера; 
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стечено градиво 

о клими и 

времену; 

- Са ученицима 

дефинише појам 

атмосфера; 

- Подстиче 

ученике на 

активност и 

учествовање у 

разговору на 

тему како човек 

утиче на климу 

- Дели ученике 

у различите 

групе и даје 

јасна упутства 

за даљи рад; 

елементе и чиниоце 

и основне типове 

климе; 

- графички 

представља и чита 

климатске елементе 

(климадијаграм) 

користећи ИКТ; 

- користи дневне 

метеоролошке 

извештаје из медија 

и планира своје 

активности у складу 

са њима; 

- наводи примере 

утицаја човека на 

загађење атмосфере 

и предвиђа 

последице таквог 

понашања; 

- наводи примере о 

утицају 

атмосферских 

непогода на човека 

(екстремне 

температуре и 

падавине, град, 

гром, олуја). 

 

 

Планета 

Земља/ 

Воде на 

Земљи: 

Светско море,  

Својства 

6 IV, V ГЕ. 1.2.3. 

ГЕ. 2.2.2. 

ГЕ. 3.2.2. 

ГЕ. 1.1.2. 

ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ. 2.1.2. 

  Посматрање 

географске карте 

света, запажање, 

препознавање, 

сазнавање, 

дефинисање, 

- Припрема, 

реализује и 

анализира 

наставни 

процес;  

- Презентује 

Уочава и разликује 

на географској 

карти океане, већа 

мора, заливе и 

мореузе; 

- наводи и описује 

- рад ученика на 

часу,  

- редовно 

доношење 

прибора,  

- редован рад 
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морске воде,  

Кретања 

морске воде,  

Воде на копну,  

Човек и вода 

 

ГЕ. 2.1.3. 

ГЕ. 3.1.1. 

именовање 

континената и 

океана. 

садржаје и води 

циљани 

разговор са 

ученицима; 

- Омогућује 

ученицима да 

примене 

стечено знање 

из претходног 

разреда на ново 

градиво, 

подстиче их да 

логички 

размишлјају и 

изводе закључке  

 

 

својства морске 

воде; елементе реке 

(извор, ушће, 

различити падови 

на речном току); 

- помоћу карте 

прави разлику 

између речне мреже 

и речног слива; 

- разликује типове 

језерских басена 

према начину 

постанка; 

- наводи узроке 

настанка поплава и 

бујица и објашњава 

последице њиховог 

дејства; 

- наводи поступке 

које ће предузети за 

време поплаве и 

након ње; 

- наводи примере 

утицаја човека на 

загађивање вода и 

предвиђа последице 

таквог понашања. 

домаћих 

задатака;  

- Усмена провера 

постигнућа 

ученика; 

- Писмена 

провера; 

 

 

Планета 

Земља/ 

Биљни и 

животињски 

свет на 

Земљи: 

Распростирање,  

Угроженост и 

3 V, VI ГЕ. 1.2.3 

ГЕ. 2.2.2 

ГЕ. 3.2.2 

ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ. 2.1.2. 

ГЕ. 2.1.3. 

ГЕ. 3.1.1. 

 

Чита географску 

карту, повезује, 

уочава просторну 

распрострањеност 

описује, наводи 

примере 

- Припрема, 

реализује и 

анализира 

наставни 

процес;  

- Презентује 

садржаје и води 

циљани 

Помоћу карте 

повезује климатске 

услове са 

распрострањеношћу 

живог света на 

Земљи; 

- помоћу карте 

наводи природне 

- рад ученика на 

часу,  

- редовно 

доношење 

прибора,  

- редован рад 

домаћих 

задатака;  
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                     БИОЛОГИЈА 

 

                    Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошких  

                           процеса  развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за  

                               одрживим развојем. 

  Начин реализације 
 

                  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне (монолошка,дијалошка), визуелна (рад на тексту, самостални радови ученика ) , 

 практична настава (истраживачки радови ученика, практичан рад , рад у лабораторији , демонстрација ) 

                            НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 

                            НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, модели,природњачке збирке и панои из билошког кабинета (модел ћелије, 

            хербаријумске збирке, инсектаријуми, збирке љуштура мекушаца, збирке перја и и јаја птица,фосилни остаци, плакати, ПП  

            презентације) 

               

 

заштита 

 

разговор са 

ученицима; 

- Омогућује 

ученицима да 

примене 

стечено знање 

из претходног 

разреда на ново 

градиво, 

подстиче их да 

логички 

размишлјају и 

изводе закључке 

зоне и 

карактеристичан 

живи свет у њима; 

- описује утицај 

човека на 

изумирање 

одређених биљних 

и животињских 

врста; 

- наводи примере за 

заштиту живог 

света на Земљи. 

- Усмена провера 

постигнућа 

ученика; 

- Писмена 

провера; 
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Област/ 

садржај 

Број 

часова 

Време 

реали-

зације 

Образовни 

стандарди 
Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

 

Исходи 

 

Начинп 

раћења  и 

вредновања 

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

Жива бића, нежива  

природа и биологија 

Особине живих бића: 

ћелијска грађа, 

исхрана, дисање, 

 излучивање, 

надражљи- 

вост, 

покретљи- 

вост, 

размножа 

вање, раст, 

развиће. 

Једноћелиj- 

ски и вишећелиј- 

ски  

организми. 

Исхрана, 

храна- 

 извор енергије и  

градивних супстанци за 

обављање свих 

 животних процеса. 

Дисање -размена 

 гасова у различитим 

срединама. 

Излучивање. 

Надражљи- 

вост. 

Покретљи- 

34 IX 

X 

XI 

XII 

 

 

 

БИ.1.1.1. 

БИ.1.1.2. 

БИ.1.1.4. 

БИ.1.2.1. 

БИ.1.2.5. 

БИ.1.2.6. 

БИ.1.6.1. 

БИ.1.6.3. 

БИ.1.6.4. 

слушање, 

препознавање, 

уочавање 

истраживање, 

рад у пару, 

посматрање, 

цртање, 

обележавање, 

самосталан  

рад 

-упознавање 

 ученика са  

циљевима и  

садржајем  

програма 

-снимање  

иницијалног 

стања 

-истицање 

 нових 

појмова 

-подстицање 

на развој 

мишљења 

и учење 

-истражује 

особине  

живих  бића по  

познатој 

 процедури  

и води рачуна 

о безбедности 

током рада 

-групише жива  

бића у  

5 царстава  

према њиховим 

 заједничким  

особинама 

-огледи-вежбе 

-дискусије -

експерименти 

-усмено 

испитивање 

-објективни тест 

са допуњавањем 

кратких 

одговора 

-повратне 

информације  

од ученика 

-бележење 

личних  

утисака са  

часова 
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вост- 

кретање. 

Размножа- 

вање- 

бесполоно и полно. 

Раст и развиће, 

дужина живота. 

Промене које  пролази током  

развића, 

пубертет и полна 

 зрелост. 

Јединство грађе  

функције као 

основа живота 

 

Живот у воденој и  

копненој средини 

-Живот у води-изглед,при- 

лагођености 

 на начин живота-речна 

шкољка, 

речни рак, 

шаран,штукалоквањ, 

дрезга или нека друга 

алга 

-Живот на копну- 

изглед, прилагођености на 

начин живота-човек,срна, 

пас, 

мачка, 

јазавац, 

слепи миш,сова ушара,коко-

шка, шумски 

мрав,стрижибуба,храст, 

смрча, 

11 I 

II 

 

БИ.1.1.3. 

БИ.1.2.3. 

БИ.1.2.4. 

БИ.1.2.7. 

БИ.2.2.3. 

БИ.1.4.4. 

БИ.2.4.7. 

  

-посматрање, 

уочавање, 

поређење, 

цртање, 

обележавање, 

слушање, 

набрајање 

-подстицање 

на развој 

мишљења и  

разумевања 

-омогућавање 

да ученици 

самостално 

изводе 

 закључке и  

повезују 

знања са  

другим  

областима 

-подстицање  

на учење 

-процена 

 нивоа 

 постигнућа 

оцењивањем 

-идентификује 

 основне  

прилагођености 

спољашње 

 грађе живих  

бића на услове 

животне 

средине, 

укључујући и о 

сновне односе  

исхране и 

 

распрострањење 

-једноставним  

цртежом 

 прикаже 

биолошке  

објекте које 

посматра и 

истражује и 

означи 

 кључне детаље 

-задаци са  

означавањем, 

контролне 

 вежбе 

-повратне 

информације  

од ученика 

-бележење 

личних  

утисака  

са часова 
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љубичица, 

хајдучка трава, 

камилица, ливадарка 

- Прилагође- 

ности на  

начин живота-жаба, 

комарац, 

вилин коњиц, 

чапља 

-Живот под земљом-

кртица,ровацкишна  

Глиста 

Наслеђивање и еволуција 

 

Преношење особина са 

родитеља на потомке. 

Разлико- 

вање родитеља од потомака. 

Разлике бесполног и полног 

размножавања у  

настанку варијабил- 

ности. 

Јединке унутар једне врсте се 

међусобно разликују-

варијабил- 

ност, 

узроци 

варијабилности:наслеђивање и 

утицај средине на развиће 

сваке јединке. 

Варијабил- 

ност организама унутар врсте 

је  

предуслов за еволуцију. 

7 III БИ.1.3.1. 

БИ.1.3.2. 

БИ.1.3.3. 

БИ.1.3.5 

БИ.1.3.6. 

БИ.2.3.1. 

БИ.2.3.3. 

БИ.2.3.4. 

БИ.2.3.5. 

БИ.2.3.6. 

БИ.1.6.1. 

БИ.1.6.3. 

БИ.1.6.4. 

-истражује, 

открива, 

слуша, 

користи ИКТ 

за прикупљање 

података, 

представља 

резултате 

 

 

-истицање 

нових 

појмова, 

пружање 

потпуних и 

разумљивих 

информација 

навођење на  

закључак, 

подстиче на 

тандемски 

рад, 

прати и 

вреднује 

-прикупља 

податке о 

варијабилности 

организама 

унутар 

 једне врсте, 

табеларно и  

графички их  

представља и  

изводи  

једноставне  

закључке 

-разликује 

наследне  

особине и 

особине  

које су резултат  

деловања 

средине  

на моделима из 

 свакодневног  

живота 

-поставља  

-задаци 

 вишеструког 

 избора, 

спаривање 

појмова 

-повратне 

информације  

од ученика 

-бележење 

личних  

утисака  

са часова 

-посматрање  

часова и учење 

од колега 
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једноставне 

претпоставке, 

огледом 

испитује 

 утицај 

срединских 

фактора на  

ненаследне  

особине живих 

бића и критички 

 сагледава 

резултате 

-користи 

доступну 

 ИКТ 

 и другу опрему 

у истраживању, 

обради  

података и  

приказу 

резултата 

Живот у екосистему 

 

Жива бића из непосре- 

дног окружења. 

Позитиван и негативан утицај 

људи на жива 

бића и животну средину. 

Заштита живих бића и животне 

средине. 

Пројекат очувања природе у 

мом крају. 

Дивље животиње као кућни 

љубимци- 

да или не. 

12 IV 

V 

БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. 

БИ.1.4.8. 

БИ.2.4.9. 

БИ.1.5.3. 

 

 

-развијање 

осећаја 

одговорности 

према 

животној 

средини, 

прикупљање 

података, 

осмишљавањ 

еколошких 

пројеката 

-координише 

рад,помаже у 

изради 

пројекта, 

прати и 

вреднује 

-доведе у везу 

 промене у  

спољашњој 

средини, 

укључујући 

 утицај човека, 

са 

губитком  

разноврсно- 

сти живих бића 

на  

Земљи 

-направи 

разлику 

 

-истраживачки 

пројекти 

-проблемски  

задаци 

-тест 

 

 

 

-повратне 

информације  

од ученика 

-бележење 

личних  

утисака  

са часова 

-посматрање  

часова и учење 

од колега 



113 

 

Значај врста за човека-

самоникло јестиво, 

лековито, 

отровно биље,живо- 

тиње као храна 

и могући преносиоци болести, 

отровне животиње. 

 између 

одговорног и  

неодговорног  

односа према  

живим  

бићима у  

непосредном 

 окружењу 

-предлаже 

акције 

 бриге о  

биљкама и  

животињама у 

непосредном 

 окружењу, 

учествује у 

њима, 

сарађује са  

осталим 

 учесницима и 

 решава 

конфликте 

 на ненасилан 

 начин 

-илуструје  

примерима  

деловање људи 

на 

 животну 

средину и 

процењује 

последице 

таквих  

дејстава 
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Човек и здравље 

Здрава исхрана и унос воде. 

Енергетски напици. 

Штетност дуванског дима и 

психоактивних 

супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и 

последице прераног 

ступања у сексуалне односе. 

8 V 

VI 

БИ.1.5.1. 

БИ.1.5.2. 

БИ.1.5.8. 

БИ.1.5.9. 

БИ.1.5.10. 

БИ.1.5.11. 

БИ 1.5.12. 

БИ.2.5.1. 

БИ.2.5.2. 

БИ.2.5.5. 

 

-развијање 

вештине 

комуникације, 

истраживања 

-самостално 

прикупљање 

информација, 

критичко 

процењивање 

рад у групи 

-истиче нове 

појмове, 

води 

дискусију, 

подстиче  на  

сарадњу 

 

-идентификује  

елементе 

 здравог начина  

живота и у  

односу на њих 

уме 

 да процени 

сопствене 

 животне навике 

и   

избегава 

ризична 

 понашања 

-вршњачко 

оцењивање, 

објективни  

тестови са  

допуњавањем 

кратким  

одговорима 

 

-повратне 

информације  

од ученика 

 

                          

 

                        MATEMATИКA 

 

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

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

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

основ за даљи развој математичких појмова. 
 

 Начин реализације 
 

                НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дискусија, практични рад, цртање, илустрација цртежима и на паноу, демонстрација односа, 

демонстрација компјутером, техникe рационалног учења. 

               ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, рад у пару и индивидуални. 

               НАСТАВНА СРЕДСТВА: табла, креда, магична табла, панои, софтвер (геогебра) 
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Област/ 

садржај 

Број 

часова 

Време 

реали-

зације 

Образовни 

стандарди 
Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

 

Исходи 

 

Начин праћења  

и вредновања 

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

Природни 

бројеви и 

дељивост 

34 IX,XI 

 

 

 

MA.1.1.1. 

MA.1.1.4. 

MA.1.1.5. 

MA.1.1.6. 

MA.1.2.1. 

MA.2.1.2. 

MA.2.1.3. 

MA.2.1.4. 

MA.2.2.5. 

MA.3.1.2. 

 

Посматра, уочава, 

логички 

закључује, развија 

способност 

кратког,јасног и 

прецизног 

изражавања и 

основних правила 

у вези са 

природним 

бројевима и 

дељивости 

природних 

бројева, пише, 

црта, користи 

дијаграме, рачуна, 

развија уредност 

у раду, стиче 

способност 

изражавања 

математичким 

језиком, решава 

задатке, тестове, 

ради домаће 

задатке и писмене 

провере. 

Задаје, повезује 

нова знања са 

претходним 

знањима ученика, 

наводи ученика 

на закључак, 

истиче нове 

појмове, прати и 

вреднује, 

усмерава, 

похваљује, 

охрабрује,  пружа 

потпуне и 

разумљиве 

повратне 

информације, 

анализира и 

вреднује свој рад, 

координише рад, 

поставља 

проблем, 

подстиче, води 

дискусију,  

помажће, 

мотивише, 

прилагођава 

Израчунава 

вредност 

једноставнијег 

бројевног израза и 

решава једноставну 

линеарну једначину 

или неједначину (у 

скупу природних 

бројева); решава 

једноставан 

проблем из 

свакодневног 

живота користећи 

бројевни израз, 

линеарну једначину 

или неједначину (у 

скупу природних 

бројева); примењује 

правила дељивости 

са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и 

декадним 

јединицама; 

разликује просте и 

сложене бројеве и 

раставља број на 

просте чиниоце; 

одређује и 

Формативно и 

сумативно 

вредновање, 

иницијално 

тестирање, усмене 

провере, писмене 

провере, 

практични радови 

Праћењем 

резултата рада на 

часу, писменим и 

усменим 

проверама,  

разговором са 

ученицима, 

упитник за 

процену часа 

(самовредновање) 
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примењује НЗС и 

НЗД; изводи 

скуповне операције 

уније, пресека, 

разлике и правилно 

употребљава 

одговарајуће 

скуповне ознаке;  

правилно користи 

речи и, или, не, 

сваки у 

математичко-

логичком смислу. 

Основни 

појмови 

геометрије 

17 X MA.1.3.1. 

MA.1.3.3. 

МА.1.3.6. 

MA.1.4.1. 

MA.1.4.2. 

MA.1.4.4. 

МА.2.3.6. 

MA.2.4.1. 

 

 

Црта, посматра, 

пише, мери, 

пресликава, 

пребројава, 

решава задатке, 

ради писмене 

провере, користи 

прибор за 

геометрију, 

логички 

закључује, развија 

способност 

кратког, 

јасног,прецизног 

изражавања и 

формулисања 

геом.објеката, 

познаје основне 

геом. објекте и 

њихове 

Задаје, повезује 

нова знања са 

претходним 

знањима ученика, 

наводи ученика 

на закључак, 

истиче нове 

појмове, прати и 

вреднује, 

усмерава, 

похваљује, 

охрабрује,  пружа 

потпуне и 

разумљиве 

повратне 

информације, 

анализира и 

вреднује свој рад, 

координише рад, 

поставља 

Анализира односе 

датих геометријских 

објеката и записује 

их математичким 

писмом; описује 

основне појмове у 

вези са кругом 

(центар, 

полупречник, 

тангента, тетива) и 

одређује положај 

тачке и праве у 

односу на круг; црта 

праву паралелну 

датој правој 

користећи 

геометријски 

Формативно и 

сумативно 

вредновање, 

иницијално 

тестирање, усмене 

провере, писмене 

провере, 

практични радови 

Праћењем 

резултата рада на 

часу, на писменим 

и усменим 

проверама,  

разговором са 

ученицима, путем 

упитника за 

процену часа 

(самовредновање) 
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међусобне 

односе, развија 

уредност,,стиче 

способност 

изражавања 

математичким 

језиком. 

проблем, 

подстиче, води 

дискусију,  

помажће, 

мотивише, 

прилагођава 

прибор; упоређује, 

сабира и одузима 

дужи, 

конструктивно и 

рачунски; 

пресликава дати 

геометријски 

објекат централном 

симетријом и  

транслацијом; 

правилно користи 

геометријски 

прибор. 

Угао 17 I, II МА.1.3.1. 

MA.1.3.2. 

MA.2.3.1. 

MA.3.3.1. 

Црта, посматра, 

пише, упоређује, 

мери, 

конструише, 

решава задатке и 

писмене провере, 

развија уредност 

у раду, стиче 

способност 

извођења 

основних 

рачунских 

операција са 

угловима 

Задаје, повезује 

нова знања са 

претходним 

знањима ученика, 

наводи ученика 

на закључак, 

истиче нове 

појмове, прати и 

вреднује, 

усмерава, 

похваљује, 

охрабрује,  пружа 

потпуне и 

разумљиве 

повратне 

информације, 

анализира и 

вреднује свој рад, 

координише рад, 

поставља 

Идентификује врсте 

и описује својства 

углова (суседни, 

упоредни, унакрсни, 

углови на 

трансверзали, 

углови са 

паралелним 

крацима) и 

примењује њихове 

узајамне односе;  

црта праву 

нормалну на дату 

праву користећи 

геометријски 

прибор; мери дати 

угао и црта угао 

Формативно и 

сумативно 

вредновање, 

иницијално 

тестирање, усмене 

провере, писмене 

провере, 

практични радови 

Праћењем 

резултата рада на 

часу, на писменим 

и усменим 

проверама,  

разговором са 

ученицима, путем 

упитника за 

процену часа 

(самовредновање) 
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проблем, 

подстиче, води 

дискусију,  

помажће, 

мотивише, 

прилагођава 
 

задате мере; 

упоређује, сабира и 

одузима углове 

рачунски и 

конструктивно; 

решава једноставан 

задатак применом 

основних својства 

паралелограма 

(једнакост 

наспрамних 

страница и 

наспрамних углова). 

Разломци 55 XII, III, 

IV, V, 

VI 

MA.1.1.1. 

MA.1.1.2. 

MA.1.1.3. 

MA.1.1.4. 

MA.1.1.6. 

МА.1.2.1. 

MA.1.5.2. 

МА.1.5.3. 

MA.1.5.4. 

MA.2.1.1. 

MA.2.1.2. 

MA.2.1.4. 

MA.2.2.5. 

МА.2.4.3. 

MA.2.5.2. 

MA.2.5.4. 

МА.3.1.1. 

MA.3.1.3. 

MA.3.4.2. 

Црта, посматра, 

уочава, закључује, 

пише, решава 

задатке и писмене 

провере, развија 

способност 

кратког, јасног и 

прецизног 

изражавања и 

основних правила 

у вези са 

разломцима, 

развија уредност 

у раду, стиче 

способност 

изражавања 

математичким 

језиком 

Задаје, повезује 

нова знања са 

претходним 

знањима ученика, 

наводи ученика 

на закључак, 

истиче нове 

појмове, прати и 

вреднује, 

усмерава, 

похваљује, 

охрабрује,  пружа 

потпуне и 

разумљиве 

повратне 

информације, 

анализира и 

вреднује свој рад, 

координише рад, 

поставља 

Уме да прочита, 

запише, упореди и 

представи на 

бројевној 

полуправој 

разломке и 

децималне бројеве и 

преводи их из једног 

записа у други; 

одређује месну 

вредност цифре у 

запису децималног 

броја, заокругљује 

број и процењује 

грешку 

заокругљивања, 

израчунава вредност 

Формативно и 

сумативно 

вредновање, 

иницијално 

тестирање, усмене 

провере, писмене 

провере, 

практични радови 

Праћењем 

резултата рада на 

часу, на писменим 

и усменим 

проверама,  

разговором са 

ученицима, путем 

упитника за 

процену часа 

(самовредновање), 
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проблем, 

подстиче, води 

дискусију,  

помажће, 

мотивише, 

прилагођава 
 

једноставнијег 

бројевног израза и 

решава једноставну 

линеарну једначину 

и неједначину; 

решава једноставан 

проблем из 

свакодневног 

живота користећи 

бројевни израз, 

линеарну једначину 

или неједначину; 

одређује проценат 

дате величине, 

примењује размеру 

у једноставним 

реалним 

ситуацијама; 

примењује 

аритметичку 

средину датих 

бројева; сакупља 

податке и приказује 

их табелом и 

кружним 

дијаграмом и по 

потреби користи 

калкулатор или 

расположиви 

софтвер. 
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Осна 

симетрија 

13 IV, V MA.1.3.6. 

MA.2.3.6. 

Посматра, 

логички 

закључује, 

користи прибор за 

геометрију, црта, 

конструише, 

мери, решава 

задатке и писмене 

провере 

Задаје, наводи 

ученика на 

закључак, истиче 

нове појмове, 

прати и вреднује, 

усмерава, 

похваљује, 

охрабрује,  пружа 

потпуне и 

разумљиве 

повратне 

информације, 

координише рад, 

подстиче, помаже, 

мотивише, 

прилагођава 

Идентификује 

оснoсиметричну 

фигуру и одређује 

њену осу симетрије; 

симетрично 

преслика тачку, дуж 

и једноставнију 

фигуру користећи 

геометријски 

прибор; конструише 

симетралу дужи, 

симетралу угла и 

примењује њихова 

својства; 

конструише праву 

која је нормална на 

дату праву или 

паралелна датој 

прави. 

Формативно и 

сумативно 

вредновање, 

иницијално 

тестирање, усмене 

провере, писмене 

провере, 

практични радови 

Праћењем 

резултата рада на 

часу, на писменим 

и усменим 

проверама,  

разговором са 

ученицима, 

упитник за 

процену часа 

(самовредновање) 

           

    ЛИКОВНА  КУЛТУРА 

 

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

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

уметничком наслеђу и културној  баштини свог и других народа. 

 

Начин реализације 
 

                       НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: анализирање, демонстрација, разговор, усмено излагање, практичан рад, игра, илустрација  
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                       фотографијом,  видео записом. 

                       НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: индивидуални рад, рад у паровима, рад у групама 

                       НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, репродукције, фотографије, предмети у окружењу, компјутер, видео- бим, ЦД 

плејер, графоскоп, фото апарат.  

 

Област/ 

Садржај 

Број 

часова 

Време 

реали-

зације 

Образовни 

стандар- 

ди 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Исходи 

Начин праћења 

и вредновање 

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

Ритам 72 IX-X ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.2.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.4. 

 

 

Посматра, опажа, 

 уочава, разговара, 

повезује са  

претходним  

градивом, описује, 

 анализира,  

истражује,   

закључује,  

 износи своја  

запажања,  

поставља питања,  

игра се, црта, 

слика,обликује 

отискује 

Упознаје ученике 

са правилима рада 

и  критеријумима 

оцењивања; 

излаже, 

објашњава, 

поставља питања, 

подстиче ученике 

да питају, 

подстиче ученике 

да опажају, 

истиче кључне 

појмове,  

демонстрира, 

слуша, охрабрује, 

похваљује 

успешна решења, 

даје повратну 

информацију о 

успешности рада, 

излаже радове, 

усмерава и 

подстиче анализу 

радова питањима, 

систематизује 

запажања ученика 

Уученик ће бити у 

стању да: 

– опише ритам који 

уочава у природи, 

окружењу и 

уметничким 

делима;– пореди 

утисак који на 

њега/њу остављају 

различите врсте 

ритма;– гради 

правилан, 

неправилан и 

слободан визуелни 

ритам, спонтано или 

с одређеном 

намером;– користи, 

у сарадњи са 

другима, одабране 

садржаје као 

подстицај за 

стварање 

оригиналног 

визуелног ритма;– 

разматра, у групи,  о 

визуелном ритму и 

Бележење у 

досијеу ученика: 

-доношење 

прибора за рад, 

-однос према 

другим 

ученицима, 

- напредовање 

ученика у раду, 

У току рада: 

-посматрање, 

-давање савета, 

-Постављање 

питања за 

промишљање. 

Анализа радова на 

одељењској 

изложби, 

Ученички 

портфолио, 

Оцењивање 

Белешке после 

часа, 

повратне 

информације од 

ученика, 

размена искуства 

са колегама,  

протокол праћења 

часа, 

самовредновање и  

планирање новина 

за следећу 

школску годину 
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где та знања може 

применити;– 

направи сам, 

импровизовани 

прибор од 

одабраног 

материјала;– искаже 

мишљење о  зашто 

људи стварају 

уметност; 
Линија 72 XI-I ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.2.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК:3.3.3. 

 

Посматра,опажа, 

 уочава,разговара, 

истражује, повезује  

са претходним  

градивом, 

анализира,  

закључује, 

 износи своја  

запажања,  

поставља питања, 

 црта, слика, 

обликује. 

Негује позитивну 

климу у одељењу; 

излаже, 

објашњава, 

поставља питања, 

подстиче ученике 

да питају, 

подстиче ученике 

да опажају, 

истиче кључне 

појмове, 

демонстрира, 

слуша, охрабрује, 

похваљује 

успешна 

решења,даје 

повратну 

информацију о 

успешности рада, 

излаже радове, 

усмерава и 

подстиче анализу 

радова питањима, 

систематизује 

запажања ученика 

Ученик  ће бити у 

стању да:– опише 

линије које уочава у 

природи, окружењу 

и уметничким 

делима; 

– пореди утисак који 

на њега/њу 

остављају различите 

врсте линија;– гради 

линије различитих 

вредности 

комбинујући 

материјал, угао и 

притисак 

прибора/материјала; 

– користи одабране 

садржаје као 

подстицај за 

стварање 

оригиналних 

цртежа; 

– црта разноврсним 

прибором и 

материјалом 

Бележење у 

досијеу ученика: 

-доношење 

прибора за рад, 

-однос према 

другим 

ученицима, 

- напредовање 

ученика у раду, 

У току рада: 

-посматрање, 

-давање савета, 

-постављање 

питања за 

промишљање,  

аналирање радова 

на одељењској 

изложби, 

ученички 

портфолио, 

оцењивање 

 

Белешке после 

часа, 

повратне 

информације од 

ученика, 

размена искуства 

са колегама,  

протокол праћења 

часа, 

самовредновање и  

планирање новина 

за следећу 

школску годину 
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 изражавајући 

замисли, машту, 

утиске и памћење 

опаженог;– 

разматра, у групи, 

како је учио/ла о 

изражајним 

својствима линија и 

где се та знања 

примењују; 

– искаже своје 

мишљење о томе 

како је развој 

цивилизације 

утицао на развој 

уметности; 

Облик  72 II-IV ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.2.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК:2.1.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК:3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

 

Посматра,опажа, 

уочава 

пореди, разговара, 

исистражује, 

повезује са  

претходним  

градивом,  

анализира, 

закључује, 

износи своја  

запажања, 

поставља питања, 

 игра се, црта, 

 слика, обликује,  

лепи. 

Излаже, 

објашњава, 

поставља 

питања,подстиче 

ученике да питају, 

подстиче ученике 

да опажају, 

истиче кључне 

појмове,  

демонстрира, 

слуша,охрабрује, 

похваљује 

успешна 

решења,даје 

повратну 

информацију о 

успешности рада, 

излаже радове, 

усмерава и 

По завршеној 

области/теми 

ученик ће бити у 

стању да: 

– пореди облике из 

природе, окружења 

и уметничких дела 

према задатим 

условима; 

– гради апстрактне 

и/или фантастичне 

облике користећи 

одабране садржаје 

као подстицај за 

стваралачки рад; 

– наслика реалне 

облике у простору 

самостално 

мешајући боје да би 

Бележење у 

досијеу ученика: 

-доношење 

прибора за рад, 

-однос према 

другим 

ученицима, 

- напредовање 

ученика у раду, 

У току рада: 

-посматрање, 

-давање савета, 

-постављање 

питања за 

промишљање,  

анализа радова на 

одељењској 

изложби, 

ученички 

Белешке после 

часа, 

Повратне 

информације од 

ученика, 

Размена искуства 

са колегама,  

Протокол 

праћења часа, 

самовредновање и  

планирање новина 

за следећу 

школску годину 
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подстиче анализу 

радова питањима, 

систематизује 

запажања ученика 

 

добио/ла жељени 

тон; 

– обликује 

препознатљиве 

тродимензионалне 

облике одабраним 

материјалом и 

поступком; 

– преобликује 

предмет за 

рециклажу дајући 

му нову употребну 

вредност; 

– комбинује ритам, 

линије и облике 

стварајући 

оригиналан 

орнамент за 

одређену намену; 

– објасни зашто је 

дизајн важан и ко 

дизајнира одређене 

производе; 

– разматра, у групи, 

како је учио/ла о 

облицима и где та 

знања примењује; 

– искаже своје 

мишљење о томе 

зашто је уметничко 

наслеђе важно; 

портфолио, 

оцењивање 
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Визуелно 

 споразу-

мевање 

 

72 IV-V ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.2.1. 

ЛК.1.3.4. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК.3.3.4. 

Посматра,опажа, 

уочава,  

разговара, 

повезује са 

 претходним 

 градивом, 

анализира, 

закључује,  

износи своја 

 запажања, 

поставља питања, 

истражује, 

разуме поруке, 

црта, слика, 

лепи. 

Излаже, 

објашњава, 

поставља 

питања,подстиче 

ученике да питају, 

подстиче ученике 

да опажају, 

истиче кључне 

појмове,  

демонстрира, 

слуша,охрабрује, 

похваљује 

успешна 

решења,даје 

повратну 

информацију о 

успешности рада, 

излаже радове, 

усмерава и 

подстиче анализу 

радова питањима, 

систематизује 

запажања 

ученика,  

 

 

По завршеној 

области/теми 

ученик ће бити у 

стању да: 

– пореди различите 

начине 

комуницирања од 

праисторије до 

данас; 

– обликује 

убедљиву поруку 

примењујући знања 

о ритму, линији, 

облику и 

материјалу; 

– изрази исту 

поруку писаном, 

вербалном, 

невербалном и 

визуелном 

комуникацијом; 

– тумачи 

једноставне 

визуелне 

информације; 

– објасни зашто је 

наслеђе културе 

важно. 

Бележење у 

досијеу ученика: 

-доношење 

прибора за рад, 

-однос према 

другим 

ученицима, 

- напредовање 

ученика у раду, 

У току рада: 

-посматрање, 

-давање савета, 

-Постављање 

питања за 

промишљање,  

Анализа радова на 

одељењској 

изложби, 

Ученички 

портфолио, 

оцењивање 

 

Белешке после 

часа, 

повратне 

информације од 

ученика, 

размена искуства 

са колегама,  

протокол праћења 

часа,самовре-

дновање и  

планирање новина 

за следећу 

школску годину 
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   МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

             Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко 

мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и 

култури свoгa и других нaрoдa. 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербално-текстуалне: монолошка, дијалошка, рад по слуху, рад по нотном тексту; илустративно-

демонстративне: практичан рад, демонстрација музичких остварења. 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: фронтални, групни, индивидуални 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, дигитални уџбеник, компјутер, ИКТ апликације, ЦД, слике, дечији ритмички и мелодијски  

инструменти, инструмент којим се служи наставник. 

 

 

Област Број 

часова 

Време 

реализ- 

ције 

Образовни 

стандарди 

Активности  

ученика 

 

Активности 

наставника 

Исходи Начин праћења  и  и 

вредновања 

 постигнућа 

ученика 

Самопроценаија 

рада 

наставника 

ЧОВЕК 

И 

МУЗИКА 

 

 

 

 

 

 

7 IX,X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK.1.1.2. 

MK.2.1.1. 

МК.2.1.3. 

MK.3.1.1 

МК.3.1.2. 

МК.3.1.3 

МК.1.2.1. 

МК.1.2.4. 

МК.2.2.1. 

МК.2.2.2. 

МК.3.2.1. 

MK.3.2.2. 

МК.3.2.3. 

 

 

Певањем, 

свирањем  

и слушањем 

музичких  

примера упознаје 

улог 

у музике у 

друштву,  

музичка изражајна  

средства, 

инструменте,  

жанрове, облике 

 и видове 

музицирања  

различитих  

музичких епоха . 

 

Упознаје ученике са 

циљевима и 

садржајима 

програма, 

правилима рада и 

критеријумима 

оцењивања по 

областима, прати 

рад и залагање 

ученика на часу, 

охрабрује, помаже и 

подстиче ученике, 

омогућава 

ученицима да сами 

изводе закључке, 

инсистира на 

практичној примени 

Ученик ће бити у 

стању да: 

– наведе начине и 

средства музичког 

изражавања у 

праисторији и 

античком добу; 

– објасни како 

друштвени развој 

утиче на начине и 

облике музичког 

изражавања; 

– искаже своје 

мишљење о значају 

усмене  

провере, 

краће писане 

провере (до 

15 минута), 

процена 

практичног 

рада и 

уметничког 

и 

стваралачког  

 допринос 

ученика за 

време 

групног 

Процењује 

јасноћу 

инструкција 

кроз 

одговоре 

ученика, 

певање, 

свирање и 

слушање 

музичких 

примера. 

Активности 

ученика 

показују да 

је циљ часа 

остварен. 

Разговара се 
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стечених знања, 

мотивише ученике, 

оцењивањем 

процењује ниво 

постигнућа ученика, 

истиче нове појмове, 

чита текст, води 

дискусију, усмерава 

интеракцију међу 

ученицима, пружа 

потпуне и 

разумљиве повратне 

информације, 

анализира и 

вреднује свој рад. 

и улози музике у 

животу човека; 

– реконструише у 

сарадњи са другима 

начин комуникације 

кроз музику у 

смислу ритуалног 

понашања и 

пантеизма; 

– идентификује 

утицај ритуалног 

понашања у музици 

савременог доба 

(музички елементи, 

наступ и сл.); 

рада, 

 израда 

креативних 

задатака на 

одређену 

тему, 

 рад на 

пројекту 

(ученик даје 

решење за 

неки 

проблем и 

одговара на 

конкретне 

потребе), 

специфичне 

вештине. 
 

о кључним 

појмовима 

који су у 

вези са 

постављеним 

циљевима. 

Ученицима 

је јасно шта 

су научили, 

шта још 

треба да 

науч, у чему 

треба да 

исправе 

грешку. 

Ученици без 

устручавања 

питају и 

дискутују у 

вези са 

темом, при 

чему се 

поштују 

правила у 

учењу и 

раду. 
МУЗИЧКИ ИНСТРУ- 

МЕНТИ 

 

4 X, 

XX, 

 II 

 

МК.1.1.2. 

МК.2.1.1. 

МК.2.1.3. 

МК.3.1.1. 

МК.3.1.3. 

МК.1.2.2. 

MK.1.2.4. 

 

Свирањем, 

слушањем 

и анализом 

музичких 

примера упознаје  

најстарија средства 

 изражавања 

човека, прве 

музичке 

Даје информације о 

првим музичким 

инструментима, 

упознаје ученике са 

Орфовим 

инструментаријумом 

на основу 

непосредног 

искуства свирања, 

– класификује 

инструменте по 

начину настанка 

звука; 

– опише основне 

карактеристике 

удараљки; 
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инструменте, 

инструменте 

Орфовог 

инструментаријума  

и основне 

карактеристике 

удараљки. 

Користи 

могућности  

ИКТ-а у примени 

знања о музичким 

инструментима,  

коришћењем  

доступних 

апликација. 

слушања и анализе, 

користи доступне 

ИКТ апликације 

– препозна везу 

између избора врсте 

инструмента и 

догађаја, односно 

прилике када се 

музика изводи; 

– користи 

могућности ИКТ-а 

у примени знања о 

музичким 

инструментима 

(коришћење 

доступних 

апликација). 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 16 IX-VI МК.1.1.2. 

МК.2.1.1. 

МК.2.1.3. 

МК.3.1.1. 

МК.3.1.2. 

МК.3.1.3. 

МК.1.2.1. 

МК.1.2.2. 

МК.1.2.3. 

МК.1.2.4. 

МК.2.2.1. 

МК.2.2.2. 

МК.3.2.1. 

МК.3.2.2. 

МК.3.2.3. 

Кроз слушање 

музичких примера: 

упознаје елементе 

музичке 

изражајности – 

тeмпo, динaмика, 

тoнскe бoje 

различитих 

глaсoва и 

инструмeната, 

уочава везу између 

природе музичког 

тока и намене 

слушаног дела, 

описује 

специфичност 

Даје јасно 

формулисана 

упутства ученицима 

на шта да усмере 

пажњу приликом 

слушања музичких 

примера, подстиче 

ученике на активно 

слушање музике, 

подстиче 

креативност и 

критичко мишљење 

– изражава се 

покретима за време 

слушања музике; 

– вербализује свој 

доживљај музике; 

– идeнтификуje 

ефекте којима 

различити елементи 

музичке 

изражајности 

(мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) 

утичу нa тeлo и 

осећања; 

– анализира 

слушано дело у 

  



129 

 

елемената 

музичког дела и 

звучни и 

карактерни ефекат 

који је њима 

постигнут, потом 

повезује са 

контекстом 

настанка дела и 

намене, 

опажа везу музике 

и текста, 

уочава извођачки 

састав и изражајне 

могућности 

инструмената. 

Слушa вокална, 

вoкaлнo-

инструмeнтaлна и 

кратка 

инструментална 

дела дoмaћих и 

стрaних 

кoмпoзитoрa. 

Слуша дела 

најстарије 

фолклорне 

традиције српског 

односу на 

извођачки састав и 

инструменте; 

– илуструје примере 

коришћења плесова 

и музике према 

намени у 

свакодневном 

животу (војна 

музика, обредна 

музика, музика за 

забаву...); 

– критички 

просуђује лош 

утицај прегласне 

музике на здравље; 

– понаша се у 

складу са 

правилима 

музичког бонтона; 

– користи 

могућности ИКТ-а 

за слушање музике. 
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и других народа. 

Слуша народна и 

умeтничка дeлa 

инспирисaна 

фoлклoрoм нaрoдa 

и нaрoднoсти, 

рaзличитoг 

сaдржaja, oбликa и 

рaспoлoжeњa, кao 

и музичке приче. 

 

Користи 

могућности ИКТ-а 

за слушање 

музике. 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 
ПЕВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СВИРАЊЕ 

40 IX-VI МК.1.1.1. 

МК.1.1.2. 

МК.2.1.3. 

МК.3.1.1. 

МК.3.1.4. 

МК.1.3.1. 

МК.3.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК.1.1.1. 

МК.1.3.2. 

Пeвa пeсме пo 

слуху самостално 

и у групи. 

Пeвa пeсме из 

нотног текста 

солмизацијом. 

Изводи 

једноставне 

ритмичке и 

мелодијске мотиве 

(у стилу) музике 

старих 

цивилизација 

певањем. 

Пева песме у 

Подстиче развијање 

личног стила 

изражавања 

ученика, пре 

почетка певања 

спроводи кратке 

вежбе за правилно 

дисање и 

распевавање, обраћа 

пажњу на правилну 

дикцију; ради на 

песми по 

фрагментима, 

указује на грешке и 

исправља их, изводи 

композицију у 

целини уз пратњу 

 

 

– пева и свира 

сaмoстaлнo и у 

групи; 

– примењује 

правилну технику 

певања (правилно 

дисање, држање 

тела, артикулација); 
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МК.3.3.1. комбинацији са 

покретом. 

 

Свирa пeсме и 

лaкша 

инструмeнтaлна 

дeлa пo слуху нa 

инструмeнтимa 

Oрфoвoг 

инструмeнтaриja 

и/или на другим 

инструментима. 

Свира дeчjе, 

нaрoдне и 

умeтничке 

композиције  из 

нотног текста. 

Изводи дeчје, 

нaрoдне и 

умeтничке игре. 

Изводи 

једноставне 

ритмичке и 

мелодијске мотиве 

(у стилу) музике 

старих 

цивилизација на 

инструментима 

инструмента. 

Приликом 

инструменталног 

музицирања користи 

ритмичке и 

мелодијске 

инструменте, 

солмизационо 

обрађује нотне 

примере 

 

– кроз свирање и 

покрет развија 

сопствену 

координацију и 

моторику; 

– користи различита 

средства изражајног 

певања и свирања у 

зависности од 

врсте, намене и 

карактера 

композиције; 

– искаже своја 

осећања у току 

извођења музике; 

– примењује 

принцип сарадње и 

међусобног 

подстицања у 

заједничком 

музицирању; 

– учeствуje у 

шкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

– користи 

могућности ИКТ-а 



132 

 

или покретом. 

Користи 

могућности ИКТ-а 

у извођењу музике 

(коришћење 

матрица, караоке 

програма, аудио 

снимака...). 

у извођењу музике 

(коришћење 

матрица, караоке 

програма, аудио 

снимака...); 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

5 XI, 

XII, 

II, III, 

V 

 

МК.1.4.1. 

МК.1.4.2. 

МК.1.4.3. 

МК.3.4.1. 

МК.3.4.2. 

 

Крeирa прaтњу зa 

пeсмe ритмичким и 

звучним eфeктимa. 

Крeирa пoкрeте уз 

музику. 

Смишља музичка 

питaњa и oдгoвoре, 

ритмичке 

дoпуњaлке, 

мeлoдиjске 

дoпуњaлке сa 

пoтписaним 

тeкстoм, сaстaвљa 

мeлoдиjу oд 

пoнуђeних мoтивa. 

Импрoвизује 

мeлoдиjу нa зaдaти 

тeкст. 

Импрoвизује 

Подстиче музичку 

фантазију, обликује 

стваралачко 

мишљење, 

продубљује 

интересовања и 

доприноси трајнијем 

усвајању и памћењу 

музичких и 

стваралачких 

активности и знања 

– користи музичке 

обрасце у 

осмишљавању 

музичких целина 

кроз пeвaњe, 

свирaњe и пoкрeт; 

– изражава своје 

емоције 

осмишљавањем 

мањих музичких 

целина; 

– комуницира у 

групи 

импрoвизуjући 

мање музичке 

целине глaсoм, 

инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

– учествује у 

креирању шкoлских 
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диjaлoг нa 

инструмeнтимa 

Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и 

другим 

инструментима. 

Прави једноставне 

музичке 

инструменте. 

Реконструише 

музичке догађаје у 

стилу старих 

цивилизација. 

Користи 

могућности ИКТ-а 

за музичко 

стваралаштво. 

прирeдби, догађаја 

и пројеката; 

– користи 

могућности ИКТ-а 

за музичко 

стваралаштво. 

 

 

 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА 

Српски језик и књижевност, Матерњи језик, Историја,Страни језици, Математика, Биологија, Географија, Ликовна култура 

Физичко и здравствено васпитање, Информатика и рачунарство, Верска настава, Грађанско васпитање 
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ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни 

фактори за праћење музичког развоја и оцењивање сваког ученика су ниво његових постигнућа у односу на дефинисане исходе као и 

рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст.  

Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин ученичке партиципације у музичком догађају, односно да ли је у стању 

да прати музичко дело при слушању и како односно, да ли и како изводи и ствара музику користећи постојеће знање. 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим писаним проверама (до 15 минута) и 

проценом практичног рада и уметничког и стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба користити 

и друге начине оцењивања као што су: 

1. допринос ученика за време групног рада, 

2. израда креативних задатака на одређену тему, 

3. рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе), 

4. специфичне вештине. 

Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa врeднoвaти у смислу ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe 

прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa. 

Узимајући у обзир циљ предмета неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења одвија највише у 

учениковом живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву, а такође и слушању музике. Теоретско знање треба да има своју 

примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и у контакту са музиком. 

 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 
 

                ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ             

 

                   Циљ  наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и 

 процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице  

и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 
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Начин реализације 
  

МЕТОДЕ 

вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор, рад на тексту,тематска  дискусија, писани  

радови ученика, писане  вежбе, говорне вежбе; илустративно-демонстративне: илустрација 

схемом , уметничким предметима фотографијом;   демонстрација компјутером 

ОБЛИЦИ РАДА фронтални, индивидуални, групни, тандем 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 
 Приручник за  грађанско васпитање 5 разред, хамер папир за паное, фломастери,  

 извори из медија 

 

 

Област/ 

садржај 

Број 

часова 

Време 

реали- 

зације 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

 

Исходи 

 

Начинп раћења и 

вредновања  

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

Права  

детета 

    8 IX-X Активно слуша,  

бележи, одговара,  

анализира, 

илуструје, јасно 

изражава своје 

мисли и ставова, 

повезује и 

примењује стечена 

знања, дискутује, 

закључује, 

аргументује, 

излаже, поштује 

правила, 

размишља, 

самостално 

прикупља 

информације, 

Утврђивање  

претходних знања  

ученика, 

повезивање  

нових знања са 

знањима ученика, 

као и са  

претходним 

знањима, 

 постављање 

проблема, 

сумирање ученог, 

подстицање,  

усмеравање, 

задавање. 

читање текста, 

вођење дискусије, 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

– разликује жеље од 

потреба и наведе 

примере везе између 

потреба и људских 

права; 

– препозна своје 

потребе, као и 

потребе других и да 

их уважава; 

– штити своја права 

на начин који не 

угрожава друге и 

њихова права; 

– учествује у 

 Разговор, 

практични  

радови (понои), 

презентације, 

активно учешће у 

дискусијама, 

поштовање  

постављених  

правила,  

учешће у групном и 

тимском  раду, 

самосталнос и 

кооперативност, 

процена и  

самопроцена 

активности 

 

Прoцeнa 

oствaрeнoсти 

рада: 

праћењем 

резултата рада на 

часу, разговором 

са ученицима, 

путем упитника за 

процену часа  
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презентује, 

преузима 

одговорност за 

заједничка 

постигнућа, 

коминицира, 

ради  у групи или 

тиму 

 

 

 

 

 

навовођење 

ученика на  

закључак, 

истицање нових  

појмова, прати и 

вреднује 

усмерава   

интеракцију  

међу ученицима 

похваљује 

пружа потпуне и 

разумљиве 

повратне 

информације 

анализира и 

вреднује  

свој рад 

координише рад 

промишља и 

 предвиђа изазов и 

тешкоће 

подстиче 

помаже 

мотивише 

прилагођава 

доношењу правила 

рада групе и поштује 

их; 

– аргументује 

потребу посебне 

заштите права 

детета; 

– на примеру 

препозна уграђеност 

права деце у 

основним 

документима која 

уређују рад школе; 

– наводи примере и 

показатеље 

остварености и 

кршења дечијих 

права; 

– наводи чиниоце 

који утичу на 

остварење дечијих 

права; 

– поштује права и 

потребе ученика који 

су у инклузији у 

његовом 

одељењу/школи; 

– препозна ситуације 

кршења својих права 

и права других; 

– идентификује 

кршење људских 

права на примеру 

неког историјског 

догађаја; 
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ДЕМОКРАТ- 

СКО ДРУШТВО 

Школа као 

 заједница 

 

   7 XI-XII 
 

 – поштује правила 

одељенске заједнице и 

правила на  

нивоу 

 школе; 

– поступа у складу са 

 моралним вредностима 

грађанског друштва; 

– искаже свој став о  

значају правила у 

функционисању  

заједнице; 

– понаша се у складу са 

правилима и 

 дужностима у школи; 

– наводи начине 

демократског 

 одлучивања; 

– препозна  

одговорност одраслих 

 у заштити права деце; 

– објасни улогу 

 појединца и група у  

заштити дечијих права; 

– реално процени 

 сопствену  

одговорност у  

ситуацији кршења  

нечијих права и зна 

 коме да се обрати за  

помоћ; 

  

ПРОЦЕСИ 

У 

САВРЕМЕ-

НОМ 

   15 I-IV   – препозна и 

анализира сличности 

и разлике између 

ученика у групи; 
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СВЕТУ 

Сукоби и 

насиље 

– прихвата друге 

ученике и уважава 

њихову различитост; 

– проналази примере 

моралних поступака 

у књижевним делима 

које чита, у медијима 

и у свакодневном 

животу; 

– наводи примере из 

свакодневног живота 

предрасуда, 

стереотипа, 

дискриминације, 

нетолеранције по 

различитим 

основама; 

– проналази примере 

нетолеранције и 

дискриминације у 

књижевним делима 

која чита; 

– у медијима 

проналази примере 

предрасуда, 

стереотипа, 

дискриминације, 

нетолеранције по 

различитим основама 

и критички их 

анализира; 

– препозна и објасни 

врсте насиља; 

– прави разлику 

између безбедног и 
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небезбедног 

понашања на 

друштвеним 

мрежама; 

– заштити од 

дигиталног насиља; 

– анализира сукоб из 

различитих углова 

(препознаје потребе 

учесника сукоба) и 

налази 

конструктивна 

решења прихватљива 

за све стране у 

сукобу; 

– аргументује 

предности 

конструктивног 

начина решавања 

сукоба; 

ГРАЂАН-

СКИ 

АКТИВИ-

ЗАМ 

   6 V-VI   – препознаје примере 

грађанског активизма 

у својој школи и 

исказује позитиван 

став према томе; 

– идентификује 

проблеме у својој 

школи; 

– прикупља податке 

о проблему 

користећи различите 

изворе и технике; 

– осмишљава акције, 

процењује њихову 

изводљивост и 

  



140 

 

предвиђа могуће 

ефекте; 

– активно учествује у 

тиму, поштујући 

правила тимског рада 

(у групној дискусији 

показује вештину 

активног слушања, 

износи свој став 

заснован на 

аргументима, 

комуницира на 

неугрожавајући 

начин); 

– учествује у 

доношењу одлука у 

тиму/групи 

поштујући 

договорене 

процедуре и правила; 

– учествује у 

извођењу акције; 

– процењује ефекте 

спроведене акције и 

идентификује 

пропусте и грешке; 

– презентује, 

образлаже и 

аргументује изабрану 

акцију и добијене 

резултате за 

унапређивање 

живота у школи. 
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ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

 

  Циљ наставе шпанског језика jе стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, узуважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији.  

 Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану на шпанском језику, чита са разумевањем кратке писане и илустроване 

  текстове у вези   са познатим темама и пише кратке поруке. 
 

Начин реализације 

 
 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор, рад на тексту , писани  

           радови ученика, писане  вежбе, говорне вежбе; илустративно-демонстративне: фотографијом; демонстрација компјутером 

           НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: индивидуални рад, рад у пару, групни рад, колективни рад 

           НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, радна свеска, графофолије,  ЦД-звучни записи, наставни листови, компјутер. 

 

Област/ 

Садржај 

Број 

часова 

Време 

реали 

зације 

Образ. 

стан. 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

 

Исходи 

Начин праћења  

и 

вредновања 

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

Поздрављање 
 

   

 

2 

 

 

IX-X 

 

 ДСТ  

1.2.1, 

1.3.2; 

2.1.18, 

2.2.1, 

2.2.2, 

2.3.2; 3.3.2 

 

 

слуша, 

одговара, 

понавља,  

кратко се 

изражава,  

постављa  

питања, 

сагледа,  

примењује,  

уочава, 

препознаје 

Упознаје ученике са 

циљевима и 

садржајима програма, 

правилима рада, 

критеријумима 

оцењивања,  

редовно кроз све 

области:  подстиче, 

помаже, мотивише, 

прилагођава, задаје, 

усмерава, чита текст, 

координира,појашњава 

и прати рад и залагање 

ученика на часу; 

води  рачуна о 

– ученик зна да 

 поздрави и 

 отпоздрави, 

 примењујући 

најједноставнија 

 језичка  средства; 

Формативно 

и сумативно . 

Сумативно 

оцењивање 

реализоваће се 

кроз 

усмени одговор 

(читање, 

конверзацију, 

рецитацију 

дијалог) и 

писмени 

одговор (тест, 

писмени 

задатак). 

-анкете о 

разумевању 

градива 

- разумевање 

инструкција 

датих током  

часа (писмених 

и усмених) 

-вредновање 

кроз 

статистичку 

обраду 

резултата 

писмених  

провера 
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индивидуализацији 

приступу ученику 

подстиче код ученика 

развој мишљења 

разумевања; 

има менторску улогу 

негује позитивну 

климу у одељењу; 

обезбеђује 

подстицајну средину 

за рад и учење; 

охрабрује, помаже и 

подстиче ученике на 

учење; 

наводи их да сами 

изводе закључке; 

iнсистира на 

систематичности у 

раду и поштовању 

принципа и правила 

рада и практичној 

примени стечених 

знања; 

oцењивањем 

мотивише ученике за 

учење и процењује 

ниво постигнућа 

ученика; 

iдентификује  

напредак у учењу и 

постигнућима 

ученика; 

константно подстиче 

ученике да опажају, 

примењују,препоз- 

П   Предвиђна је 

израда  једног 

писменог 

задатка у току 

школске године, 

једног 

диктата и два 

теста. 

Формативно 

оцењивање 

Реализује се 

кроз праћење 

активности 

ученика током 

часа и његове 

укљученостиу 

активности на 

часу, праћење 

пажње и 

усредсређености 

ученика на ток 

рада, праћење 

редовне израде 

домаћих 

задатака и 

поседовања 

прибора 

потребног за 

рад. 

 

(тестова,  

Диктата,  

писменог рада) 
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нају, упоређују, изводе 

закључке,  повезују 

знања са другим 

областима и другим 

предметима, решавају 

проблеме и практично 

примењују научено. 

Самовреднује свој рад 

и планира новине, 

измене и допуне тамо 

где увиди је потребно. 

Представеање  

себе и других 
 

 

 

2 

 

 

X 

ДСТ 1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3, 

1.1.6, 

1.1.8, 

1.1.10, 

1.1.14, 

1.1.23, 

1.2.1, 

1.2.2, 

1.2.3, 

1.2.4,  

1.3.1, 

2.1.1, 

2.1.3, 

2.1.9. 

2.1.18, 

2.1.23. 

2.1.28, 

2.2.1, 

2.2.2, 

2.2.3, 

3.1.1,3.2.1 

црта, одговара,  

кратко се 

изражава, 

постављa  

питања, 

описује, 

показује,  

закључује,  

препознаје, 

објашњава 

дефинише 

 – зна да представи 

себе и другог; 

– разуме јасно 

постављена 

једноставна 

питања личне  

природе и 

одговара на њих; 

 

 

Разумевање и 

давање 

једностав- 

2 XI-XII ДСТ 

1.1.3, 

1.1.4, 

1.1.8, 

слуша, 

понавља,  

показује, 

 – разуме упутства  

и налоге и реагује 

 на њих; 
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них упутстава 

и налога 

 

1.1.13, 

1.2.4;2.1.3, 

2.1.18, 

2.2.2, 

2.2.3; 

3.1.1 

закључује, 

примењује 

сагледа, уочава, 

препознаје, 

дефинише 

Исказива- 

ње правила 

понашања 

3 IX-XII ДСТ  

1.1.2, 

1.1.7, 

1.1.8, 

1.1.13, 

1.2.4, 

2.1.3, 

2.1.10, 

2.1.18, 

3.1.1, 

3.1.7, 

3.2.4, 

3.3.5, 3.3.6 

слуша, 

одговара, 

понавља,  

показује, 

закључује, 

сагледа, 

илуструје,  

примењује,  

уочава, 

препознаје 

 – разуме  

једноставна и  

пажљиво исказана  

правила понашања 

(сугестије,  

препоруке, забране) и 

реагује на њих, уз 

визуелну подршку 

(знакови, симболи 

 и слично)  и без ње; 

 

 

Позив на 

реаговање и 

позив за 

учешће у 

заједничкој 

активности 

4 XI-XII ДСТ 

1.1.1-1.1.4 

1.1.6-

1.1.8, 

1.1.11, 

1.1.13, 

1.1.20, 

1.2.4; 

2.1.1-

2.1.5, 

2.1.9, 

2.1.10, 

2.1.16, 

2.1.18. 

2.1.25, 

2.2.3; 

3.1.1., 

3.1.2, 

3.1.6, 

3.1.7, 

слуша, 

одговара, 

понавља,  

кратко се 

изражава,  

постављa 

питања, 

описује, 

 показује, 

закључује, 

сагледа, 

примењује, 

наводи 

нове примере,  

ради са 

речником,  

уочава, 

препознаје, 

 

– разуме позив и 

реагује на њега; 

– упути позив на 

заједничку 

активност; 
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3.1.14, 

3.1.19 
дефинише 

Исказива- 

ње молбе, 

захтева и 

захвално- 

сти 

2 X ДСТ 

1.1.1-1.1.4 

1.1.6-

1.1.8, 

1.1.11, 

1.1.13, 

1.1.20, 

1.2.4; 

2.1.1-

2.1.5, 

2.1.9, 

2.1.10, 

2.1.16, 

2.1.18, 

2.1.23, 

2.1.25, 

2.2.3; 

3.1.1., 

3.1.2, 

3.1.6, 

3.1.7, 

3.1.14, 

3.1.19. 

слуша, 

одговара, 

понавља,  

кратко се 

изражава,  

 постављa 

питања, 

описује,  

показује, 

закључује, 

сагледа, 

примењује,  

наводи нове 

примере,  

уочава, 

препознаје,о 

бјашњава, 

дефинише 

 

– разуме кратке и 

једноставне молбе 

и захтеве и реагује 

на њих; 

– упути кратке и 

једноставне молбе 

и захтеве; 

– искаже и 

прихвати 

захвалност на 

једноставан начин; 

 

 

Честитање 3 IX-I ДСТ 

1.1.2, 

1.1.7, 

1.1.11, 

1.1.20, 

1.1.21, 

1.1.23, 

1.1.24, 

1.2.3, 

1.2.4, 

1.3.1; 

2.1.4,  

2.1.9,  

2.1.17,  

слуша, црта, 

одговара,  

понавља, 

кратко се 

изражава,  

боји, постављa 

питања, 

 описује, 

показује,  

закључује, 

сагледа, 

илуструје, 

 – разуме 

једноставно 

исказане честитке 

и одговара на њих; 

– зна да упути 

 једноставне 

 честитке; 
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2.1.24, 

2.1.30, 

2.2.2, 

2.2.3, 

2.2.4, 

2.3.1, 

2.3.5; 

3.1.6, 

3.1.19, 

3.1.25, 

3.3.1. 

примењује, 

ради са 

речником,  

уочава, 

препознаје, 

објашњава 

дефинише 

Описивање 

живих бића, 

предмета, 

места и 

појава 

4 XII-II ДСТ 

1.1.1-

1.1.4, 

1.1.9, 

1.1.10, 

1.1.14, 

1.1.17-

1.1.19, 

1.1.23-

1.1.24, 

1.2.3, 

1.2.4; 

2.1.1-

2.1.6, 

2.1.9, 

2.1.11, 

2.1.12, 

2.1.16, 

2.1.17, 

2.1.19, 

2.1.20, 

2.1.25, 

2.1.27, 

2.1.28-

2.1.30, 

2.2.2, 

2.2.3, 

2.2.4; 

слуша, црта, 

одговара, 

понавља,  

кратко се 

изражава,  

боји, постављa  

питања, 

описује, 

показује, 

закључује, 

сагледа, 

илуструје, 

примењује, 

наводи 

нове примере,  

ради са 

речником,  

уочава, 

препознаје, 

објашњава 

дефинише, 

рецитује 

 – разуме 

једноставан опис 

живих бића, 

предмета, места и 
појава; 

– опише жива 

бића,  

предмете и места и 

 појаве  

једноставним 

 језичким  

средствима;  
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3.1.3, 

3.1.8, 

3.1.9,  

3.1.13, 

3.1.18, 

3.1.20. 

3.1.23, 

3.1.25, 

3.2.1, 3.2.2 

Описивање 

уобичајених и 

тренутних 

активности, 

планова и 

способности 

5 II-III ДСТ 

1.1.1-

1.1.4, 

1.1.9, 

1.1.10, 

1.1.14, 

1.1.17-

1.1.19, 

1.1.23-

1.1.24, 

1.2.3, 

1.2.4; 

2.1.1-

2.1.6, 

2.1.9, 

2.1.11, 

2.1.12, 

2.1.16, 

2.1.17, 

2.1.19, 

2.1.20, 

2.1.25, 

2.1.27, 

2.1.28-

2.1.30, 

2.2.2, 

2.2.3, 

2.2.4; 

3.1.3, 

3.1.8, 

слуша, 

одговара, 

понавља,  

кратко се 

изражава, 

постављa  

питања, 

описује, 

показује, 

закључује, 

сагледа, 

илуструје, 

 примењује, 

наводи 

 нове примере, 

 ради са 

речником,  

уочава, 

препознаје, 

објашњава, 

дефинише 

 – разуме 

једноставне исказе 

о уобичајеним и 

тренутним 

активностима и 

способностима и 

реагује на њих; 

– опише и планира 

уобичајене и 

тренутнe 

активности 

кратким 

једноставним 

језичким 
средствима; 

– опише шта 

 уме/не уме 

 да (у)ради; 
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3.1.9,  

3.1.13, 

3.1.18, 

3.1.20. 

3.1.23, 

3.1.25, 

3.2.1, 3.2.2 

Исказивање 

потреба, 

осета и 

осећања 

12 X-IV ДСТ 

1.1.1-

1.1.4, 

1.1.9, 

1.1.10, 

1.1.14, 

1.1.17-

1.1.19, 

1.1.21 

1.1.23-

1.1.24, 

1.2.3, 

1.2.4; 

2.1.1-

2.1.6, 

2.1.9, 

2.1.11, 

2.1.12, 

2.1.16, 

2.1.17, 

2.1.19, 

2.1.20, 

2.1.25, 

2.1.27, 

2.1.28-

2.1.30, 

2.2.2, 

2.2.3, 

2.2.4;3.1.3, 

3.1.8, 

3.1.9,  

3.1.13, 

слуша, 

одговара, 

понавља,  

кратко се 

изражава,  

показује, 

закључује, 

сагледа, 

примењује,  

ради са 

речником,  

уочава, 

препознаје, 

објашњава 

дефинише 

 – разуме 

свакодневне 

исказе у вези с 

непосредним 

потребама, 

осетима и 

осећањима и 
реагује на њих; 

– изрази основне  

потребе, осете и  

осећања кратким и  

једноставним  

језичким  

средствима;  
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3.1.18, 

3.1.20. 

3.1.23, 

3.1.25, 
3.2.1, 

3.2.2 

Исказива- 

ње просторних односа и 

величина 

10 V-VI ДСТ 

1.1.1, 

1.1.8, 

1.1.13, 

1.1.14, 

1.1.23,  

1.2.2, 

1.2.4; 

2.1.3, 

2.1.10,  

2.1.18,  

2.1.19, 

2.2.3; 

3.1.1, 

3.1.7, 

3.1.13, 

3.1.24, 

3.1.25. 

слуша, црта, 

одговара, 

понавља,  

кратко се 

изражава,  

боји, 

постављa  

питања, 

описује, 

 показује, 

сагледа, 

илуструје,  

примењује, 

наводи 

нове 

примере, 

 ради са 

речником,  

уочава, 

објашњава 

дефинише 

 

 – разуме једноставна 

обавештења о простору и 

оријентацији у простору и 

реагује на њих; 

– тражи и пружи кратка и 

једноставна обавештења о 
оријентацији у простору; 

– опише 

 непосредни  

простор у којем се 

 креће; 

 

 

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

8 X-III 1.1.1, 

1.1.8, 

1.1.13, 

1.1.14, 

1.1.23,  

1.1.24 

1.2.4; 

2.1.3, 

слуша, 

одговара, 

понавља,  

кратко се 

изражава, 

постављa  

питања, 

описује,  

 – разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/ме-

теоролошком времену и 
реагује на њих; 

– тражи и даје кратка и 

 једноставна  
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2.1.10,  

2.1.18,  

2.1.19, 

2.2.3; 

3.1.1, 

3.1.6, 

3.1.7, 

3.1.13, 

3.1.24, 

3.1.25. 

показује, 

закључује, 

сагледа, 

илуструје, 

примењује, 

наводи 

нове 

примере,  

уочава, 

препознаје, 

дефинише 

обавештења о хронолошком/ 

метеоролошком  

времену; 

Изражава-ње 

припадања/неприпадања 

и 

поседовања/непоседовања 

4 XII-II ДСТ 

1.1.1, 

1.1.8, 

1.1.13, 

1.1.14, 

1.1.18 

1.1.23,  

1.2.2, 

1.2.4; 

2.1.3, 

2.1.10,  

2.1.18,  

2.1.19, 

2.2.3; 

3.1.1, 

3.1.7, 

3.1.13, 

3.1.24, 

3.1.25. 

слуша, 

одговара, 

понавља,  

кратко се 

изражава,  

постављa  

питања, 

описује,  

показује, 

закључује, 

сагледа, 

примењује,  

наводи нове 

 примере, 

ради са 

речником,  

уочава, 

препознаје, 

објашњава, 

дефинише 

 

– разуме једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање 
и реагује на њих; 

– тражи и једноставно 

исказе припадање/непри-

падање, 
поседовање/непоседовање 

 

 

Изражава- 

ње допадања/недопадања 

6 III-IV ДСТ 

1.1.1, 

1.1.8, 

1.1.13, 

1.1.14, 

слуша, 

кратко се 

изражава,  

боји, 

 – разуме једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/ 

недопадања, 
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1.1.16 

1.1.23,  

1.2.2, 

1.2.4; 

2.1.3, 

2.1.10,  

2.1.18,  

2.1.19, 

2.2.3; 

3.1.1, 

3.1.7, 

3.1.13, 

3.1.24, 

3.1.25. 

постављa  

питања, 

описује, 

 показује, 

закључује, 

сагледа, 

примењује, 

наводи 

нове 

примере, 

ради са 

речником,  

уочава, 

препознаје, 

објашњава 

дефинише 

слагања/неслагања и 

реагује на њих; 

– тражи мишљење и 

изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким  

средствима; 

Изражавање количине и 

бројева 

5 XI-XII ДСТ 

1.1.1,1.1.8, 

1.1.13, 

1.1.14, 

1.1.23,  

1.2.2, 

1.2.4; 

2.1.3, 

2.1.10,  

2.1.18,  

2.1.19, 

2.2.3; 

3.1.1,3.1.7, 

3.1.13, 

3.1.24, 

3.1.25. 

 

слуша, 

одговара, 

понавља,  

кратко се 

изражава, 

постављa  

питања, 

описује, 

показује, 

закључује, 

примењује, 

наводи 

нове 

примере,  

ради са 

речником,  

уочава, 

препознаје, 

објашњава 

 – разуме једноставне 

изразе који се односе на 

количину (број особа, 

животиња и предмета 

коли- 

чина приликом куповине 

и сл.) и реагује на њих; 

– тражи и пружи основне 

инфор- 

мације у вези са 

количинама и бројевима; 

–изрази присуство и 

одсуство некога или 

нечега; 
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Међупредметна корелација 
 

  

 

ОБАВЕЗНИ   НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

Српски језик и 

 књижевност 

ВЕРТИКАЛНА: Српски језик 1-4. разред; Познавање природе и друштва  3. и 4. 

разред 

ХОРИЗОНТАЛНА: Страни језик, Историја,Музичка култура, Ликовна култура 

Верска настава, Грађанско васпитање 

Енглески језик Други страни језик, Српски језик и књижевност 

Матерњи језик 

Историја Српски језик и књижевност, Географија, Ликовна култура, Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање, Матерњи језик  

Географија ВЕРТИКАЛНА: Познавање природе и друштва  3. и 4. разред 

ХОРИЗОНТАЛНА:Биологија, Историја, МатематикаИнформатика и 

рачунарство,Физичко и здравствено васпитањ, Ликовна култура 

Биологија Математика, Физичко и здравствено васпитање, Информатика и рачунарство, 

Географија, Техника и технологија, Ликовна култура, Српски језик и књижевност, 

Страни језик 

Математика Информатика и рачунарство, Техника и технологија,Српски језик и књижевност, 

Географија 

Ликовна култура Сви предмети 

Музичка култура Српски језик и књижевност, Матерњи језик, Историја, Страни језици, Математика, 

Биологија, Географија, Ликовна култура, Физичко и здравствено васпитање, 

Информатика и рачунарство, Верска настава, Грађанско васпитање 

Шпански језик Први страни језик, Српски језик и књижевност, Матерњи језик 
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МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ 

 
АКТИВН

ОСТ 

ГЛАВНИ 

ПРЕДМЕТ 
месец ТЕМА ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

ТЕМЕ ОСТАЛИХ 

ПРЕДМЕТА 
ПРЕДМЕТИ 

1.  Биологија 9. Порекло и разноврсност живота 
Животно и радно 

окружење 

Техника и 

технологија, 

Информатика и 

рачунарство 

2.  Биологија 10. Облик ћелије Цртање у Паинту 
Информатка и 

рачунарство 

3.  Биологија 11. Особине живих бића Ротација и револуција Географија 

4.  Биологија 12. Изглед људи за 1000 година Континенти, опис људи 

Српски језик и 

књижевност, 

Географија 

5.  Биологија 3. Биљке Венов  дијаграм Математика 

6.  Биологија 4. Оглашавање животиња 
Песма: Кад зиме више 

нема 
Музичка култура 

7.  Биологија 5. Живот у екосистему 
Угроженост биљака и 

животиња 
Географија 

8.  Биологија 5. Индекс  телесне масе Проценат 

Математика, 

Физичко и 

здавствено 

васпитање 

9.  Географија 10. Васиона и васионска тела Креирање слајдова 
Информатка и 

рачунарство 

10.  Географија 1. Рељеф Стара Грчка Историја 

11.  Географија 2. Климатски елементи Придруживање Математика 

12.  Географија 3. Вулкани Стари Рим Историја 

13.  Географија 3. Атмосфера 
Разгранате алг. структуре-

квиз 

Информатка и 

рачунарство 
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14.  Географија 5. Биљни и животињски свет 
Шума на киши, Дејан 

Деспић 
Музичка култура 

15.  Енглески језик 11. Државе и националности Државе и националности Шпански језик 

16.  Енглески језик 11. Садашње време Садашње време Шпански језик 

17.  
Информатика и 

рачунарство 
10. Креирање и уређивање слика Облик ћелије Биологија 

18.  
Информатика и 

рачунарство 
10. Креирање и уређивање слајдова Васиона Географија 

19.  
Информатика и 

рачунарство 
3. Разгранате линијске структуре Атмосфера Географија 

20.  
Информатика и 

рачунарство 
4. Формуле у програму Математички изрази Математика 

21.  
Информатика и 

рачунарство 
6. Израда пројекта Човек и здравље Биологија 

22.  Историја 10. Праисторија Музички инструменти Музичка култура 

23.  Историја 11. Египат и Месопотамија Музички инструменти Музичка култура 

24.  Ликовна култура 9. Компоновање Ритам 

Музичка култура, 

Српски језик и 

књижевност 

25.  Ликовна култура 9. Компоновање Слушање Музичка култура 

26.  Ликовна култура 11. Линија Костим за балет Музичка култура 

27.  Ликовна култура 11. Линија Стабло Биологија 

28.  Ликовна култура 11. Линија Народни инструменти Музичка култура 

29.  Ликовна култура 1. Врсте облика 
Вивалди ,,Зима", В.Илић-

Зимско јутро 

Музичка култура, 

Српски језик и 

књижевност 

30.  Ликовна култура 2. Груписање облика Стара Грчка Историја 

31.  Ликовна култура 2. Додиривање/прожимање Удараљке Музичка култура 

32.  Ликовна култура 3. Облик Беджих Сметана ,,Влтава'' Музичка култура 

33.  Ликовна култура 4. Облик Културна баштина 
Историја, Српски 

језик и 
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књижевбост, 

Свакодневни живот 

у прошлости 

34.  Ликовна култура 4. Орнаменти 
Ритмичност-Банаћанско 

коло 
Музичка култура 

35.  Ликовна култура 6. Преобликовање употребних предмета Рециклажа Биологија 

36.  Математика 9. Скупови Слова-језици 

Енглескијезик, 

Српски језик и 

књижевност, 

Шпански језик 

37.  Математика 9. Скупови Слова-исте речи 

Енглески језик, 

Српски језик и 

књижњвност, 

Шпански језик 

38.  Математика 10. Скупови Које животиње како дишу Биологија 

39.  Математика 10. Круг 
Величине планета облика 

круга, паинт 

Географија, 

Информатика и 

рачунарство 

40.  Математика 10. Централна симетрија Цртње биљака 

Биологија, Ликовна 

култура, 

Информатика и 

рачунарство 

41.  Математика 12. Разломци Ноте Музичка култура 

42.  Математика 3. Разломци, проценти 
Мерење листа афричке 

љубичице 
Биологија 

43.  Математика 5. Осна симетрија Осносиметричне слике Ликовна култура 

44.  Математика 5. Симетрала дужи На географској карти Географија 

45.  Математика 5. Размера Екологија, рециклажа Билогија 

46.  Математика 6. Размера 
Размера планета од 

пластелина 

Географија, 

Ликовна култура 

47.  Математика 6. Размера Рецепт да се преведе Енглески језик, 



156 

 

Шпански језик 

48.  Музичка култура 9. Настанак музике у праисторији Праисторија Историја 

49.  Музичка култура 10. Музика и античке цивилизације Античке цивилизације Историја 

50.  Музичка култура 11. Додола 
Српске лирске народне 

песме 

Српски језик и 

књижевност 

51.  Музичка култура 11. 
Игор Стравински ,,Посвећење 

пролећа" 
Линија Ликовна култура 

52.  Музичка култура 11. Константин Бабић ,,Веверица" Разломци Математика 

53.  Музичка култура 1. Химна Светом Сави 
Народна песма ,,Свети 

Саво'' 

Српски језик, 

Верска настава 

( православни 

катухизис) 

54.  Музичка култура 2. 
Удараљке са неодређеном висином 

тона 
Облик Ликовна култура 

55.  Музичка култура 3. 
Модест Мусоргски ,,Слике са 

изложбе" 
Облик Ликовна култура 

56.  Музичка култура 4. 
,,Сада зиме више нема'', песма из 

Италије 
Живот у екосистему Биологија 

57.  Музичка култура 5. Дејан Деспић ,,Шума на киши" Биљни и животињски свет Географија 

58.  
Српски језик и 

књижевност 
9. Употреба глагола бити Глагол бити 

Енглескијезик , 

Шпански језик 

59.  
Српски језик и 

књижевност 
9. 

,,Вила зида град'', ,,Аждаја и царев 

син'' 
Цртеж Ликовна култура 

60.  
Српски језик и 

књижевност 
10. Компарација придева Компарација Енглески језик 

61.  
Српски језик и 

књижевност 
10. 

Душан Радовић ,,Капетан Џон 

Пиплфокс'' 
Текст као подстицај Ликовна култура 

62.  
Српски језик и 

књижевност 
11. Прометеј Прометеј Историја 

63.  
Српски језик и 

књижевност 
11. Иво Андрић ,,Мостови'' Иво Андрић ,,Мостови'' Ликовна култура 
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64.  
Српски језик и 

књижевност 
11. 

Уметничко наслеђе (питалице, 

загонетке,...) 
Тродимензиони облици Ликовна култура 

65.  
Српски језик и 

књижевност 
12. Описивање чланова породице 

Описивање и набрајање 

чланова породице 

Енглескијезик, 

Шпански језик 

66.  
Српски језик и 

књижевност 
12. Шљива Ритам као подстицај Ликовна култура 

67.  
Српски језик и 

књижевност 
2. Грчки митови Уметничко наслеђе Ликовна култура 

68.  
Техника и 

технологија 
10. Саобраћај Физичке способности 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

69.  
Техника и 

технологија 
11. Техничка и дигитална писменост Четири годишња доба 

Српски језик и 

књижевност 

70.  
Техника и 

технологија 
12. Техничка и дигитална  писменост Основни скупови тачака Математика 

71.  
Техника и 

технологија 
1. Техничка и дигитална писменост Облик Ликовна култура 

72.  
Техника и 

технологија 
2. Ресурси и производња Линија Ликовна култура 

73.  
Техника и 

технологија 
3. Ресурси и производња Облик Ликовна култура 

74.  
Техника и 

технологија 
4. Конструкторско моделовање Пројектна настава 

Информатка и 

рачунарство 

75.  
Техника и 

технологија 
5. Конструкторско моделовање Пројектна настава 

Информатка и 

рачунарство 

76.  
Техника и 

технологија 
6. Конструкторско моделовање Визуелно споразумевање Ликовна култура 

77.  
Техника и 

технологија 
10. Естетско процењивање-цртање Етнолошко одељење 

Историја, 

Свакодневни живот 

у прошлосту 

78.  
Цртање, сликање и 

вајање 
2. Естетско процењивање-сликање Соба Тивадара Вањека 

Српски језик и 

књижевост 
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79.  
Цртање, сликање и 

вајање 
5. Слободно компоновање-вајање Рециклажа Биологија 

80.  
Цртање, сликање и 

вајање 
6. Естетска анализа-вајање Скулптуре у граду Историја 

 

 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

                      ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

 

                  Циљ васпитно- образовног  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. 

 

Начин реализације 
 

 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:  анализирање, демонстрација, разговор, усмено излагање, практичан рад, игра, 

 илустрација  фотографијом, видео записом. 

                      НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: индивидуални рад, рад у паровима, рад у групама 

        НАСТАВНА СРЕДСТВА: репродукције, фотографије, компјутер, видео- бим,  фото- апарат, цртачки и сликарски  

прибор, вајарски материјали и прибор  

 

 

Област/ 

Садржај 

Број 

часова 

Време 

реали-

зације 

Активности 

ученика 

 

Активности 

наставника 

 

 

Исходи 

 

Начин праћења и 

вредновања  

постигнућа 

ученика 

 

Самопроцена 

рада 

наставника 

 

Цртање 
-врсте и  

12 IX-XI 

 

Посматра, слуша, 

опажа, уочава, 

Упознаје ученике 

са правилима рада 

- Ради самостално 

цртајући 

Бележење у 

досијеу ученика: 

Белешке  о раду 

сваког ученика, 
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својства 

линија ( 2) 

-линија као 

средство за 

стварање 

различитих 

квалитета 

површина (2) 

-естетско 

процењивање (1) 

-однос 

величина(2) 

-лепо писање са 

калиграфијом (2) 

-компонова- 

ње више 

 римичких 

 целина у 

простору (2) 

-естетско 

процењи- 

вање (1) 

 

 

доживљава, 

разговара, 

истражује, 

открива, повезује 

са предходним 

градивом, 

анализира, 

описује, 

закључује,  

износи своја 

запажања, 

поставља питања, 

машта,  црта и 

вежба разним 

цртачким 

материјалима 

и критеријумима 

оцењивања; 

излаже, 

објашњава, 

поставља питања, 

подстиче ученике 

да питају, 

подстиче ученике 

да опажају, истиче 

кључне појмове,  

демонстрира, 

слуша, охрабрује, 

похваљује 

успешна решења, 

даје повратну 

информацију о 

успешности рада, 

излаже радове, 

усмерава и 

подстиче анализу 

радова питањима, 

систематизује 

запажања ученика 

разноврсним 

цртачким прибором и 

материјалом 

изражавајући 

замисли,  

-користи одабране 

садржаје као 

подстицај за 

стварање 

оригиналних цртежа, 

-гради линије, 

различитих 

вредности, користи 

линије у калиграфији 

и разматра у групи о 

изражајним 

својствима линија и 

где се та знања могу 

примењивати 

-зна да користи друге 

изворе и да искаже 

своје мишљење о 

уметничком наслеђу 

-доношење 

прибора за рад, 

-однос према 

другим ученицима, 

- напредовање 

ученика у раду, 

У току рада: 

-посматрање, 

-давање савета, 

-постављање 

питања за 

промишљање. 

Анализа радова на 

одељењској 

изложби, 

Ученички 

портфолио, 

оцењивање 

 

 

повратне 

информације од 

ученика, 

размена искуства 

са колегама,  

протокол праћења 

часа, 

самовредновање  

 

Сликање 

-својства 

сликарских 

материјала и 

подлога (2) 

-ритмичко 

компоновање 

боја и 

облика (2) 

-коришћење 

 разних 

материјала за 

12 XII-III Посматра,слуша, 

опажа,уочава,дож

ивљава, 

разговара,истраж

ује, открива, 

повезује са 

предходним 

градивом, 

анализира, 

описује, 

закључује,  

износи своја 

Упознаје ученике 

са правилима рада  

и критеријумима 

оцењивања, 

излаже, 

објашњава, 

поставља питања, 

подстиче ученике 

да питају и да 

опажају, истиче 

кључне појмове,  

демонстрира, 

- Ради самостално  

сликајући разноврсним 

сликарским прибором и 

материјалом  

изражавајучи замисли, 

- користи одабране 

 садржаје као подсти- 

цај  за стварање 

оригиналних радова, 

-ритмички компонује 

 боје на разним  

подлогама,  

Бележење у 

досијеу ученика: 

-доношење 

прибора за рад, 

-однос према 

другим ученицима, 

- напредовање 

ученика у раду, 

У току рада: 

-посматрање, 

-давање савета, 

-постављање 

Белешке  о раду 

сваког ученика, 

повратне 

информације од 

ученика, 

размена искуства 

са колегама,  

протокол праћења 

часа, 

самовредновање  
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компоновање (2) 

-визуелно 

споразуме 

вање (2) 

-временски и 

просторни 

 низови 

(цртани 

филам, стрип)  

(2+1) 

-сликање, 

естетско 

процењи- 

вање (1) 

запажања,постав

ља питања, 

машта, слика и 

вежба разним 

сликарским 

материјалима 

слуша, охрабрује, 

похваљује 

успешна решења, 

даје повратну 

информацију о 

успешности рада, 

излаже радове, 

усмерава и 

подстиче анализу 

радова питањима, 

систематизује 

запажања ученика 

зна улогу боје у  

 визуелном  

споразумевању,  

временски и простор- 

ни низови, и разматра 

 у групи где се та  

знања примењују  

- зна да користи друге  

изворе и да искаже  

своје мишљење о 

визуелном 

информисањима 

питања за 

промишљање. 

Анализа радова на 

одељењској 

изложби, 

Ученички 

портфолио, 

оцењивање 

 

Вајање 

- вајање, врсте 

вајарског 

материјала (4) 

-везивање 

тродимензи- 

оналних 

облика у 

 простору 

(2) 

-слободно 

компоновање (2) 

-обликовање 

употребних 

предмета 

(ситна 

пластика, 

накит) 

(2+1) 

-вајање, 

 естетска 

12 XII, I, II Посматра, слуша,  

опажа ,уочава, 

доживљава, 

разговара,истражује,  

открива, повезује са 

предходним  

градивом,  

анализира, описује, 

закључује,  износи  

своја запажања, 

поставља  

питања, машта,  

слика  

и вежба разним  

сликарским 

 материјалима 

Упознаје ученике 

са правилима рада 

и критеријумима 

оцењивања; 

излаже, 

објашњава, 

поставља питања, 

подстиче ученике 

да питају, 

подстиче ученике 

да опажају, истиче 

кључне појмове,  

демонстрира, 

слуша, охрабрује, 

похваљује 

успешна решења, 

даје повратну 

информацију о 

успешности рада, 

излаже радове, 

усмерава и 

- Ради самостално 

обликујући 

разноврсним 

вајарским  

материјалом и 

прибором 

изражавајучи 

замисли, 

- користи одабране 

садржаје као 

подстицај за 

стварање 

оригиналних радова, 

- гради у разним  

врстама материјала, 

обликује употребне 

предмете и разматра у 

групи где се 

 та знања могу  

примењивати 

- зна да користи 

Бележење у 

досијеу ученика: 

-доношење 

прибора за рад, 

-однос према 

другим ученицима, 

- напредовање 

ученика у раду, 

У току рада: 

-посматрање, 

-давање савета, 

-постављање 

питања за 

промишљање. 

Анализа радова на 

одељењској 

изложби, 

Ученички 

портфолио, 

оцењивање 

 

Белешке  о раду 

сваког ученика, 

повратне 

информације од 

ученика, 

размена искуства 

са колегама,  

протокол праћења 

часа, 

самовредновање  
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анализа (1) подстиче анализу 

радова питањима, 

систематизује 

запажања ученика 

друге изворе и да 

искаже своје 

мишљење о визуелој 

уметности 

 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 
Циљеви  и задаци налазе се у Школском програму 2017-2021. 

 

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

 

 

ОБЛАСТИ Број часова  Методе Облици 

Граматика (врсте речи, глаголска времена) 8 усмено излагање, 

разговор, рад на 

тексту, писани радови 

ученика, писане 

вежбе, говорне вежбе 

индивидуални и 

колективни рад Писмено изражавање 4 

УКУПНО 12 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Број часова  Методе Облици 

Граматика 

Фонетика: абецеда, правила читања и изговора 

Глаголи: Правилна употреба презента у реченици, његово 

грађење и правилно писање. 

Морфологија: Врсте речи-члан, род и број именица, придеви, 

эаменице, предлози, бројеви. 

12 

усмено  излагање, 

разговор, рад на тексту  

писане вежбе, говорне 

вежбе; 

индивидуални и 

колективни рад 
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БИОЛОГИЈА 

 
ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ  Број 

часова 

Методе Облици 

 Особине живих бића 

-  Основне особине живих бића-ћелијска грађа, исхрана, дисање, 

надражљивост, излучивање, покретљивост, размножавање 

-  Једноћелијски и вишећелијски организми 

-Промене које човек пролази током развића 

5 

вербалне, визуелне, 

демонстративне 

фронтални, 

индивидуални 

 Јединство грађе и функције као основа 

живота 

-  Живот у води-изглед и прилагођености 

-  Живот на копну и под земљом-изглед иприлагођености 

2 

вербалне, визуелне, 

демонстративне 

фронтални, 

индивидуални 

 Наслеђивање и еволуција 

-  Преношење особина са родитеља на потомке 
1 

вербалне, визуелне, 

демонстративне 

фронтални, 

индивидуални 

 Живот у екосистему 

-  Жива бића из непосредног окружења и њихова заштита 
1 

вербалне,визуелне 

 

фронтални, 

индивидуални 

 Човек и здравље 

-  Здрава исхрана,штетне супстанце по човеково здравље 
1 

вербалне ,визуелне 

 

фронтални, 

индивидуални 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 
Циљеви  и задаци налазе се у Школском програму 2017-2021. 

 

БИОЛОГИЈА  

 
ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ  Број 

часова 

Методе Облици 

 Особине живих бића 

- Грађа биљне и животињске ћелија 

-Начини исхране живих бића-аутотрофна, хетеротрофна, миксотрофна  

 -Дисање,надражљивост, излучивање, покретљивост 

-Размножавање-бесполно и полно 

17 

вербалне,визуелне, 

демонстративне, 

дијалог, 

самостални и 

истраживачки радови 

фронтални, индивидуални, 

рад у паровима, 

групни рад 
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-  Једноћелијски и вишећелијски организми 

-Промене које човек пролази током развића-пубертет,старење 

 Јединство грађе и функције као основа 

живота 

-  Живот у води-изглед и прилагођености карактеристичних и 

специфичних врста алги,биљака, мекушаца, главоножаца, зглавкара 

-  Живот на копну –изглед и прилагођености карактеристичних и 

специфичних врста биљака и животиња-зељасте и дрвенасте биљке, 

животиње тркачи, скакачи, летачи 

- Живот под земљом-изглед и прилагођености биљака и животиње- 

корење,кртоле,луковице, црви,инсекти ,сисари који живе под земљом 

5 

 

вербалне,визуелне, 

демонстративне 

дијалог, 

самостални и 

истраживачки радови 

фронтални,индивидуални, 

рад у паровима, 

групни рад 

 Наслеђивање и еволуција 

-  Разлике између бесполног и полног размножавања 

-Разликовање родитеља и потомака 

- Варијабилност унутар врсте 

3 

 

вербалне,визуелне, 

демонстративне 

фронтални,индивидуални 

рад у паровима, 

групни рад 

 Живот у екосистему 

-  Позитиван и негативан утицај човека на  животну средину 

-Пројекат очувања природе у окружењу 

-Самоникле,јестиве и отровне биљке и гљиве 

6 

вербалне,визуелне 

дијалог, 

самостални и 

истраживачки радови 

фронтални,индивидуални, 

рад у паровима, 

групни рад 

 Човек и здравље 

-  Енергетски напици; штетност дуванског дима;  физичка активност и 

здравље; промене у пубертету 
4 

вербалне, визуелне 

дијалог, 

самостални и 

истраживачки радови 

фронтални,индивидуални 

  

 МАТЕМАТИКА  

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. часова  Методе Облици 

Природни бројеви и дељивост 7 Дискусија, 

демонстрација односа, 

диференцијација 

задатака (садржаја) 

према индивидуалним 

способностима, 

Фронтални, индивидуални 

Основни појмови геометрије 3 

Угао 4 

Разломци  6 

Осна симетрија 2 

Релације, графови 2 
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Стратегије учења 

 

 Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода је та да је фокусирана на учење у школи,  што значи да ученик треба 

да учи: 

–   смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је учио из 

других предмета; 

– проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и другима; 

развијањем плана решавања задатог проблема; 

– дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 

– критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; 

– кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући аргументе 

саговорника. 

Дијаграми и њихова примена - Венови дијаграми,метод дужи 2 склоностима и 

интересовањима 

ученика. 

 

Задаци логичко - комбинаторне природе 4 

Задаци са ранијих такмичења 6 

УКУПНО 36 
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VI РАЗРЕД 
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 Обавезни наставни 

предмети 

Недељни 

фонд 

часова  

Годишњи  

фонд  

часова  

  

1. Информатика и рачунарство 1 36 

2. Техника и технологија 2 72 

3. Физичко васпитање и здравствено 

васпитање 

2 72+54 

 

  

 

Слододне наставне 

активности 

Недељни  

фонд  

часова 

Годишњи  

фонд  

часова  

Свакодневни живот у прошлости 

Цртање, сликање и вајање 

Чувари природе 

1 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

          Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну 

комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у 

друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

Начин реализације 

 

МЕТОДЕ 

монолошко-дијалошка, стваралачка, разговор, графички радови, реативне методе, метода 

увежбавања, интерактивна метода, илустративно-демонстративна метода,конструкторска 

метода, практичан рад 

ОБЛИЦИ РАДА фронтални, индивидуални, групни, тандем 
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НАСТАВНА СРЕДСТВА рачунар, дигитални фото-апарат, компјутерски програми,наставни листићи  

 

Област/ 

Садржај 

Број 

часова 

Време 

реали-

зације 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

 

Исходи 

 

Начин праћења и 

вредновања  

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

 

ИКТ 

 

 

10 IX – XI 

 

 

 

Посматра, 

слуша, 

записује,  

комуницира, 

ради 

индивидуално,   

истражује, 

уочава, 

презентује, 

учествује, 

снима, 

проналази, 

самостално 

прикупља 

информације, 

ради  у групама 

или тимовима, 

решава 

проблеме везане 

за ИКТ 

 

 

-Неговање 

позитивне климе у 

одељењу 

-охрабрује, помаже 

и подстиче 

ученике 

-редовно пратити 

рад и залагање 

ученика на часу 

-објашњава и 

демонстрира начин 

функционисања 

следећих 

програма: за 

конверзију, текст 

процесор, за 

графику, за ММ 

презентације,  

снимање аудио и 

видео материјала 

-објашњава и 

демонстрира 

програм за 

едитовање и 

форматирање 

текста (унос 

текста, табеле), 

слике (креирање и 

увоз слика, 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

– правилно користи 

ИКТ уређаје; 

– креира, уређује и 

структурира 

дигиталне садржаје 

који садрже табеле у 

програму за рад са 

текстом и програму 

за рад са 

мултимедијалним 

презентацијама; 

– креира и обрађује 

дигиталну слику; 

– самостално снима и 

врши основну обраду 

аудио и видео записа; 

– уређује 

мултимедијалну 

презентацију која 

садржи видео и 

аудио садржаје; 

Целокупан рад на  

часовима треба да  

буде лаган и добро 

осмишљен.  

Оцењивање је  

бројчано и  

вредноваће се  

примена наученог у  

пракси, степен 

оспособљености  

ученика за стицање 

функционалних 

 знања. 

праћењем 

резултата рада на 

часу, разговором 

са ученицима, 

путем упитника за 

процену часа  
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монтажа), мм 

презентације 

(одабир позадина, 

убацивање слике, 

аудио и видео 

записа, слајд-шоу), 

чување записа у 

различитим 

форматима 

- прати и надгледа 

 рад ученика 

Дигитална

писменост 

 

 

4 XI Посматра, слуша, 

записује, ради 

индивидуално, 

решава 

проблеме везане за 

безбедно понашање 

 на интернету,  

самостално  

претражује, 

 проналази  

информације  на  

интернету 

 

-објашњава 

правилно 

коришћење ИКТ 

уређаја на 

одговоран и 

сигуран начин 

-указује на развој 

критичког 

мишњеља 

-објашњава и 

упозорава на 

опасности и 

ризике при 

коришћењу 

интернета 

објашњава 

препоруке заштите 

здравља, 

безбедности, личне 

и приватности 

других у  раду у 

дигиталном 

окружењу -указује 

на ауторска права 

– чува и организује 

податке локално и у 

облаку; 

– одговорно и 

правилно користи 

ИКТ уређаје у 

мрежном окружењу; 

– разликује основне 

интернет сервисе; 

– примењује 

поступке и правила 

за безбедно 

понашање и 

представљање на 

мрежи;– приступа 

Интернету, 

самостално 

претражује, 

проналази и 

процењује 

информације и 

преузима их на свој 

уређај поштујући 

ауторска права; 

  



170 

 

и симболе који 

представљају 

лиценцу етикета 

- прати и надгледа 

рад ученика 

– објасни поступак 

заштите дигиталног 

производа/садржаја 

одговарајућом  

лиценцом; 

Рачунар-

ство 
 

15 I-V Посматра, слуша,  

записује, ради 

 индивидуално ,  

наводи  редослед  

корака у  

решавању 

 једноставног  

 логичког проблема 

упознаје ученике 

 са алатом за  

визуелно програмирање 

које ће користити 

-демонстрира и 

објашњава 

 једноставне 

 примере 

-објашњава 

 минимални 

 скуп финкционал 

ности који су  

потребни за 

најједноставније 

 примере 

-решава са 

ученицима  

задатке који 

 одговарају мини- 

малном скупу 

функционалности 

-уводи једну по 

једну сложенију 

функционалност,  

тако што их обрађује 

кроз примере 

- прати и надгледа 

 рад  ученика 

– објасни поступак 

прикупљања 

података путем 

онлајн упитника; 

– креира једноставан 

програм у 

текстуалном 

програмском језику; 

– користи 

математичке изразе 

за израчунавања у 

једноставним 

програмима; 

– објасни и примени 

одговарајућу 

програмску 

структуру (наредбе 

доделе, гранања, 

петље); 

– користи у оквиру 

програма нумеричке, 

текстуалне и 

једнодимензионе 

низовске вредности; 

  

Пројектни 

задатак 

7 XII,  

V  и VI 

-рад на изради  

пројектног задатка у  

-инсистирати на  

практичној примени 

– разложи сложени 

проблем на 
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групи у корелацији 

 са другим  

предметима 

-развијање  

креативности,  

логичког мишљења и 

способности  

комбиновања 

стечених знања, 

- сугерише теме,  

помаже у 

прикупљању материјала 

-дели ученике у  

групе, 

-помаже у  

одабиру технике 

 и алата, 

-договара се са  

ученицима  и 

планира фазе  

спровођења  

пројектног задатка, 

-помаже у  

постављању на  

интернет 

пројектног 

задатка у циљу  

дељења са другима 

једноставније 

функционалне 

целине 

(потпрограме); 

– проналази и 

отклања грешке у 

програму; 

– сарађује са осталим 

члановима групе у 

одабиру теме, 

прикупљању и 

обради материјала, 

представљању 

пројектних резултата 

и закључака; 

– користи 

могућности које 

пружају рачунарске 

мреже у сфери 

комуникације и 

сарадње; 

– креира, објављује и 

представља 

дигиталне садржаје 

користећи 

расположиве алате; 

– вреднује процес и 

резултате пројектних 

активности. 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 
                       Циљ учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос 

према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

 

 

Начин реализације 
 

МЕТОДЕ 

вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор,тематска дискусија,  текстуална, графички 

радови  ученика); стваралачка; илустративно-демонстративне:илустрација схемом,  уметничким 

предметима, илустрација фотографијом; демонстрација компјутером, готовим предметима, 

материјалом и алатом. 

ОБЛИЦИ РАДА фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

графофолије, наставни листови, компјутер, часописи, енциклопедије, звучни записи, плакати,  

посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката  услови;  

мултимедијални програми  

 

 

Област/ 

Садржај 

Број 

часова 

Време 

реали-

зације 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

 

Исходи 

 

Начин праћења и 

вредновања  

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

 

 

Животно и 

радно 

окружење 

 

 

 

 

6 

 

септе- 

мбар 

Описује улогу 

технике, наводи 

занимања,безбедно 

користи ИКТ 

уређаје, креира 

своје радно 

окружење, активан 

приступ при 

излагању новог 

Упознаје ученике 

сатехником,подру-

чјима човековог 

рада, занимањи-

ма, коришћењем 

ИКТ уређаја.Прати 

реаализацији 

приступа и 

надгледа рад 

– Ученик треба да 

након изучавања ове 

наставне теме  

повеже развој 

грађевинарства и 

значај урбанизма у 

побољшању услова 

живљења; 

– анализира 

Вредновање 

остварености 

исхода врши се 

кроз: 

-Праћење 

остварености 

исхода у стицању 

знања (40%-50%)   

Наставник 

 процењује свој 

час на основу 

постигнутих 

 резулатата 

 ученика,  

разумевања 

 наставне теме  

и њихових  
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градива и изради 

задатака на часу 

практична примена 

стечених знања, 

активно учешће у 

радусамопроце- 

њивање напретка 

запажа, упоређује, 

примењује, 

повезује, решава 

проблем, 

организује, 

повезује знања са 

другим областима, 

ослања се на 

претходно 

искуство уважава, 

слуша, селектује, 

анализира,препо- 

знаје, поштује, 

критички 

процењује,прикуп-

ља информације, 

презентује 

 

 

ученика;упознаје 

ученике са 

циљевима и 

садржајима 

програма;упознаје 

их са правилима 

рада,упознаје их са 

критеријумима 

оцењивања по 

областима, 

упознаје ученике, 

одређује њихово 

претходно 

искуство, снима 

иницијално стање, 

редовно прати рад 

и залагање ученика 

на часу, води 

рачуна о 

индивидалности, 

подстиче код 

ученика развој 

мишљења и 

разумевања,менто

рска улога 

наставника, негује 

позитивну климу у 

одељењу, 

омогућава 

подстицајну 

средину за рад и 

учење,охрабрује, 

помаже и подстиче 

ученике,омогућава 

ученицима да 

карактеристике 

савремене културе 
становања; 

– класификује кућне 

инсталације на 

основу њихове 

намене; 

 

 -Праћење развоја 

вештина при 

изради практичног 

рада ученика и 

активност на часу 

(50-60%) 

 

постављених  

питања у 

смислу  

анализе на 

 крају часа. 
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сами изводе 

закључке, 

подстиче ученике 

на учење, 

инсистира на 

систематичности у 

раду и поштовању 

принципа и 

правила рада, 

инсистира на 

практичној 

примени стечених 

знања, 

оцењивањем 

мотивише 

оцењива-њем, 

процењује ниво 

постигнућа, 

идентификује 

напредак у учењу 

и постигнућима 

ученика 

 

Саобраћај 

 

 

8 

септе- 

мбар/ 

октобар 

Раде презентацију 

о безбедности и 

правилима у 

саобраћају. 

Практично 

увежбавају 

спретност вожње 

бицикла, има 

активан приступ 

при излагању 

новог градива и 

изради задатака 

на часу, 

Оспособљава 

ученике за 

безбедно 

учешће у јавном 

саобраћају. 

Објашњава и 

демонстрира 

врсте, прописе и 

безбед- 

ност саобраћаја. 

Прати и надгледа 

рад ученика, води 

рачуна о 

– Ученик треба да 

након изучавања ове 

наставне теме  

класификује врсте 

саобраћајних 

објеката према 

намени; 

– повезује 

неопходност 

изградње прописне 

инфраструктуре са 

безбедношћу 

учесника у 

Вредновање 

остварености 

исхода врши се 

кроз: 

-Праћење 

остварености 

исхода у стицању 

знања (40%-50%)   

-Праћење развоја 

вештина при 

изради практичног 

рада ученика и 

активност на часу 

Наставник 

процењује свој 

 час на основу 

постигнутих 

резулатата 

 ученика, 

разумевања 

наставне теме и 

њи- 

хових поста-

вљених пита- 

ња у смислу 

анализе на кра- 
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практична 

примена стечених 

знања, 

активно учешће у 

раду, самопроце-

њивање напретка  

 

 

индивиду-

ализацији 

приступа ученику, 

подстиче  развој 

мишљења и 

разумевања, 

менторска улога 

наставника,  

неговање 

позитивне климе у 

одељењу, 

омогућава подсти- 

цајну средину за 

рад и учење, 

охрабрује, помаже 

и подстиче, 

омогућава 

ученицима да 

сами изводе 

закључке, 

подстиче на 

учење,инсистира 

на системати-

чности у раду и 

поштовању 

принципа и 

правила рада, 

инсистира на 

практичној 

примени стечених 

знања,оцењивање 

мотивише,оцењи 

вањем процењује 

ниво постигнућа 

идентификује  

саобраћају; 

– повезује 

коришћење 

информационих 

технологија у 

саобраћајним 

објектима са 

управљањем и 

безбедношћу 

путника и робе; 

– демонстрира 

правилно и безбедно 

понашање и кретање 

пешака и возача 

бицикла на 

саобраћајном 

полигону и/или уз 

помоћ рачунарске 

симулације; 

 

(50-60%) 

 
ју часа. 
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напредак у учењу 

и постигнућима 

ученика подстиче 

ученике да 

опажају, 

примењују, 

препознају, 

упоређују, изводе 

закључке, 

повезују знања са 

другим областима 

и другим 

предметима 

решавају 

проблеме, 

практично 

примењују 

научено 

Техничка и 

дигитална 

писменост 

 

 

 

18 

окто- 

бар/но-

вембар/ 

деце- 

мбар/ја-

нуар 

Сазнаје како се 

користи прибор за 

техничко цртање, 

техничко писмо, 

мере и размере,  

самостално црта 

технички цртеж, 

креира дигиталну 

слику, креира 

текстуални 

документ са 

графичким 

елементима 

преноси податке 

између ИКТ 

уређаја има 

активан приступ 

Објашњава и 

демонстрира 

употребу прибора 

за техничко 

цртање,  

оспособљава 

ученике да 

самостално 

користе ИКТ 

технологију и 

интернет, 

прати и надгледа 

рад ученика, 

редовно прати рад 

и залагање ученика 

на часу, води 

 рачуна о 

– Ученик треба да 

након изучавања ове 

наставне теме  

скицира просторни 

изглед грађевинског 

објекта; 

– чита и црта 

грађевински 

технички цртеж 

уважавајући фазе 

изградње 

грађевинског објекта 

уз примену 

одговарајућих 

правила и симбола; 

– користи рачунарске 

апликације за 

Вредновање 

остварености 

исхода врши се 

кроз: 

-Праћење 

остварености 

исхода у стицању 

знања (40%-50%) 

-Праћење развоја 

вештина при 

изради практичног 

рада ученика и 

активност на часу 

(30-40%) 

Пројектни задатак 

(20-30%) 

Наставник 

процењује свој 

 час на основу 

постигнутих 

резулатата 

 ученика, 

разумевања 

наставне теме и 

њи- 

хових поста-

вљених пита- 

ња у смислу 

анализе на кра- 

ју часа. 



177 

 

при излагању 

новог градива и 

изради задатака на 

часу практична 

примена стечених 

знања 

активно учешће у 

раду 

самопроцењивање 

напретка  запажа,  

упоређује,  

примењује, 

повезује,  

решава проблем,  

организује, 

повезује знања са 

другим областима, 

ослања се на 

претходно 

искуство 

 

индивидуализа- 

цији приступа 

ученика, 

подстиче код 

ученика развој 

мишљења и 

разумевања 

менторска улога 

наставника 

негује позитивну 

климу у одељењу 

омогућава 

подстицајну 

средину за рад и 

учење, охрабрује, 

помаже и подстиче 

ученике могућава 

ученицима да сами 

изводе закључке 

подстиче ученике 

на учење, 

инсистира на 

систематичности у 

раду и поштовању 

принципа и 

правила рада, 

инсистира на 

практичној 

примени стечених 

знања, 

оцењивањем 

мотивише ученике 

за учење, 

оцењивањем 

процењује ниво 

техничко цртање, 3D 

приказ грађевинског 

објекта и унутрашње 

уређење стана 

уважавајући потребе 

савремене културе 

становања; 

– самостално креира 

дигиталну 

презентацију и 

представља је; 
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постигнућа 

ученика, 

идентификује  

напредак у учењу 

и постигнућима, 

задаје, усмерава, 

похваљује 

анализира и 

вреднује свој рад 

 

 

Ресурси и 
производња 

 

 

 

 

 

20 

јануар/ 

фебру- 

ар/ 

март 

/април 

Користи 

нове материјале и 

алат са којима 

врши обраду 

материјала, 

користи ресурсе из 

околине и врши 

рециклажу 

пластике, 

прави план израде 

једноставног 

производа, 

самостално 

израђује 

једноставан модел, 

има активан 

приступ при 

излагању новог 

градива и изради 

задатака на часу 

практична примена 

стечених знања 

активно учешће у 

раду 

самопроцењивање 

напретка  

Упознаје ученике 

са ресурсима 

окружења и шире, 

са материјалима и 

њиховом обрадом, 

коришћењем алата 

и ручном обрадом 

материјала, 

упознаје са 

рециклажом, 

прати и надгледа 

рад ученика 

редовно прати рад 

и залагање ученика 

на часу води 

рачуна о 

индивидуализа- 

цији приступа 

ученику 

подстиче код 

ученика развој 

мишљења и 

разумевања, 

менторска улога 

наставника, 

негује позитивну 

– Ученик треба да 

након изучавања ове 

наставне теме  

класификује 

грађевинске 

материјале према 

врсти и својствима и 

процењује 

могућности њихове 

примене; 

– повезује 

коришћење 

грађевинских 

материјала са 

утицајем на животну 

средину; 

– повезује алате и 

машине са врстама 

грађевинских и 

пољопривредних 

радова; 

– реализује 

активност која 

указује на важност 

рециклаже; 

– образложи на 

Вредновање 

остварености 

исхода врши се 

кроз: 

-Праћење 

остварености 

исхода у стицању 

знања (40%-50%) 

-Праћење развоја 

вештина при 

изради практичног 

рада ученика и 

активност на часу 

(30-40%) 

Пројектни задатак 

(20-30%) 

Наставник процењује 

свој 

 час на основу 

постигнутих резулатата 

 ученика, 

 разумевања 

 наставне теме 

 и њихових  

постављених  

питања у смислу 

 анализе на кра- 

ју часа. 
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запажа,  

упоређује,  

примењује, 

 повезује,  

решава проблем,  

организује,  

повезује знања са 

другим областима,  

ослања се на 

претходно 

искуство. 

 

климу у одељењу, 

омогућава 

подстицајну 

средину за рад и 

учење, охрабрује, 

помаже и подстиче 

ученике,омогућава 

ученицима да сами 

изводе закључке, 

подстиче ученике 

на учење, 

инсистира на 

систематичности у 

раду и поштовању 

принципа и 

правила рада, 

инсистира 

 на практичној 

примени стечених 

знања, 

оцењивањем 

мотивише ученике 

за учење, 
оцењивањем 

процењује ниво 

постигнућа 

ученика, 

идентификује 

напредак у учењу 

и постигнућима 

ученика,задаје, 

прати, вреднује и 

усмерава, 

похваљује,  

пружа потпуне и 

примеру коришћење 

обновљивих извора 

енергије и начине 

њиховог претварања 

у корисне облике 

енергије; 

– правилно и 

безбедно користи 

уређаје за загревање 

и климатизацију 

простора; 

– повезује значај 

извођења топлотне 

изолације са 

уштедом енергије; 

– повезује гране 

пољопривреде са 

одређеном врстом 

производње хране; 

– описује занимања у 

области 

грађевинарства, 

пољопривреде, 

производње и 

прераде хране; 
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разумљиве 

повратне 

информације 

 

Констру-

кторско 

моделовањ

е 

 

 

 

20 

април/ 

мај/јун 

Ради на 

пројектном 

задатку, истражује 

информације и 

долази до идеја уз 

помоћ ИКТ 

уређаја. Одабира 

материјал и алат за 

израду предмета, 

мери, обележава, 

ручно израђује 

моделе, 

самостално 

представља 

пројектну идеју 

и/или групни рад, 

има активан 

приступ при 

излагању новог 

градива и изради 

задатака на часу 

практична примена 

стечених знања 

активно учешће у 

раду 

самопроцењивање 

напретка запажа,  

упоређује, 

примењује, 

повезује, 

 решава проблем, 

 организује, 

Уводи у 

предузетништво, 

задаје задатак за 

самостални и 

групни рад, прати 

и надгледа рад 

ученика, 

редовно прати рад 

и залагање ученика 

на часу, води 

рачуна о 

индивидуализа 

цији приступа,  

подстиче код  

развој мишљења и 

разумевања, 

менторска улога 

наставника, 

негује позитивну 

климу у одељењу, 

омогућава 
подстицајну 

средину за рад и 

учење, 

охрабрује, помаже 

и подстиче  

 на учење, 

инсистира на 

систематичности у 

раду и поштовању 

принципа и 

правила рада, 

– Ученик треба да 

након изучавања ове 

наставне теме  

изради модел 

грађевинске машине 

или пољопривредне 

машине уз примену 

мера заштите на 

раду; 

самостално/тимски 

врши избор 

макете/модела 

грађевинског објекта 

и образлажи избор; 

– самостално 

проналази 

информације о 

условима, потребама 

и начину реализације 

макете/модела 

користећи ИКТ; 

– креира планску 

документацију 

(листу материјала, 

редослед операција, 

процену трошкова) 

користећи програм за 

обраду текста; 
– припрема и 

организује радно 

окружење одређује 

одговарајуће алате, 

Вредновање 

остварености 

исхода врши се 

кроз: 

-Праћење 

остварености 

исхода у стицању 

знања (20%-30%) 

-Праћење развоја 

вештина при 

изради практичног 

рада ученика и 

активност на часу 

(30-40%) 

Пројектни задатак 

(40-50%) 

Наставник 

 процењује свој 

 час на основу 

постигнутих 

резулатата 

 ученика, 

 разумевања  

наставне теме  

и њихових  

постављених  

питања у  

смислу анализе 

 на крају часа. 
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повезује знања са 

другим областима, 

 ослања се на 

претходно 

искуство. 

 

инсистира на 

практичној 

примени стечених 

знања, 

оцењивањем 

мотивише ученике 

за учење, 

оцењивањем 

процењује ниво 

постигнућа 

ученика, 

идентификује 

напредак у учењу 

и постигнућима 

ученика, 

самовреднује 

реализацију 

програма,  

планира новине и 

измене за следећу 

школску годину, 

задаје, усмерава, 

похваљује, 

пружа повратне 

информације. 

машине и опрему у 

складу са захтевима 

посла и материјалом 

који се обрађује; 

– израђује 

макету/модел 

поштујући принципе 

економичног 

искоришћења 

материјала и 

рационалног одабира 

алата и машина 

примењујући 

процедуре у складу 

са принципима 

безбедности на раду; 

– учествује у 

успостављању 

критеријума за 

вредновање, 

процењује свој рад и 

рад других и 

предлаже унапређе- 

ња постојеће 

макете/модела; 

– одреди реалну 

вредност израђене 

макете/модела 

укључујући и 

оквирну процену 

трошкова. 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

                       Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања 

у савременим условима живота и рада. 

Начин реализације 
 

МЕТОДЕ 
разговор,илустрација, демонстрација,практичан рад 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 
лопте ,вијаче, гимнастичке справе, чуњеви, препреке, струњаче 

 

  

Област/ 

садржај 

Број 

часова 

Време 

реали-

зације 

Образовни 

стандарди 
Активности 

ученика 

 

Активности 

наставника 

 

Исходи 

Начин праћења 

и вредновања  

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

 

 

 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСО- 

БНОСТИ 

 

 

 

ТЕСТИРА- 

ЊА И 

МЕРЕЊА 
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IX-V 

 

 

 

V-VI 

 

 

 

 

 

 

 

ФВ.1.3.1.  

ФВ.1.3.2. ФВ.1.3.3.  

ФВ.1.3.4. 

 

 

Обавезни 

садржаји: 

- вежбе за развој 

снаге;  

- вежбе за развој 

покретљивости; 

-вежбе за развој 

аеробне 

издржљивости; 

вежбе за развој 

брзине; 

вежбе за развој 

координације; 

- примена 

националне 

Учествује у 

демонстрацији;  

- врши асистенцију 

 у раду; 

-коригује; 

-стимулише и  

мотивише. 

 

Примењује једноставне 

комплексе простих и 

општеприпремних 

вежби; 

– изводи вежбе 

(разноврсна природна и 

изведена кретања) и 

користи их у спорту, 

рекреацији и 

различитим животним 

ситуацијама; 

– упоређује резултате 

тестирања са 

вредностима за свој 

Практична 

примена стечених 

знања; 

- активно учешће 

у раду; 

-

самопроцењивање 

напретка; 

- организовање и  

повезивање  

знања са другим 

областима и 

ослањање на 

претходно 

искуство. 

Белешке после 

часа; повратне 

информације од 

ученика; 

размена 

искуства са 

колегама;  

протокол 

праћења часа; 

самовреднова- 

ње и  

планирање 

новина за 

следећу 

школску 
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батерије тестова 

за праћење 

физичког развоја 

и моторичких 

способности 

узраст  и сагледава 

сопствени моторички 

напредак 

 годину. 

  

 

 

АТЛЕТИКА 
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IX,II,III 

ФВ.1.1.3.  

ФВ.1.1.4. 

ФВ.1.1.5.  

ФВ.1.1.6. 

ФВ.1.1.7.ФВ.1.1.8.  

ФВ.1.1.9. 

ФВ.1.1.10ФВ.2.1.3 

ФВ.2.1.4 . 

 ФВ.2.1.5 ФВ.2.1.6 

ФВ.2.1.7 ФВ.3.1.3 

ФВ.3.1.5  

Обавезни 

садржаји 

-техника 

истрајног трчања; 

-истрајно трчање 

– припрема за 

крос; 

-техника 

спринтерског 

трчања; 

-техника високог 

и ниског старта; 

-скок у вис 

(прекорачна 

техника) 

- бацање лоптице 

(до 200 г) 

Препоручени 

садржаји:  

-техника 

штафетног 

трчања; 

- скок у даљ; 

- бацања кугле 2 

кг; 

-бацање 

вортекса;тробој 

Демонстрира; 

- исправља 

грешке 

технике;  

-суди; 

-процењује 

ниво 

постигнућа. 

Комбинује и користи 

достигнути ниво 

усвојене технике 

кретања у спорту и 

свакодневном животу; 

– доводи у везу  

развој физичких 

способности са 

атлетским 

дисциплинама. 

Практична 

примена стечених 

знања; 

- активно учешће 

у раду; 

-

самопроцењивање 

напретка; 

- организовање и  

повезивање  

знања са другим 

областима и 

ослањање на 

претходно 

искуство. 

 

Белешке после 

часа; 

 -повратне 

информације од 

ученика; 

- размена 

искуства са 

колегама;  

- протокол 

праћења часа; -

самовредно- 

вање и  

планирање 

новина за 

следећу 

школску 

годину. 
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СПОРТСКА 

ГИМНА- 

СТИКА 

 

 

 

 

18 

 

 

X,XI,I 

ФВ.1.1.11ФВ.1.1.12 

ФВ.1.1.13 

ФВ.1.1.14 

ФВ.1.1.15 

ФВ.1.1.18 

ФВ.1.1.19 ФВ.2.1.9 

ФВ.2.1.10 

ФВ.2.1.11 

ФВ.2.1.12 

ФВ.2.1.1ФВ.2.1.17 

ФВ.3.1.6 

ФВ.3.1.7ФВ.3.1.8 

ФВ.3.1.9 ФВ.3.1.10 

ФВ.3.1.13 

ФВ.3.1.15  

Обавезни 

садржаји 

- вежбе на тлу; 

- прескоци и 

скокови; 

- вежбе у упору; 

- вежбе у вису; 

- ниска греда; 

- гимнастички 

полигон. 

Препоручени 

садржаји: 

- вежбе на тлу 

(напредне 

варијанте); 

- висока греда; 

- трамболина; 

- прескок; 

- коњ са 

хватаљкама; 

-вежбе у упору 

(сложенији 

састав); 

- вежбе у вису 

(сложенији 

састав) 

Асистира код 

вежбе; ----- 

мотивише; 

-отклања страх од 

справе; 

-будно прати рад и 

спречава  

Повређивање. 

Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима; 

- изводи ротације тела; 

– користи елементе 

гимнастике у 

свакодневним 

животним ситуацијама 

и игри; 

– процењује сопствене 

могућности за вежбање 

у гимнастици. 

Практична 

примена стечених 

знања; 

- активно учешће 

у раду; 

-

самопроцењивање 

напретка; 

- организовање и  

повезивање  

знања са другим 

областима и 

ослањање на 

претходно 

искуство. 

 

Белешке после 

часа; 

 -повратне 

информације од 

ученика; 

- размена 

искуства са 

колегама;  

- протокол 

праћења часа; -

самовредновање 

и  планирање 

новина за 

следећу 

школску 

годину. 

  

 

КОШАРКА 
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II,III,IV 

ФВ.1.1.1. ФВ.1.1.2. 

ФВ.2.1.1 ФВ.2.1.2 

ФВ.3.1.1 ФВ.3.1.2 

Обавезни 

садржаји: 

-вођење лопте ; 

- познавање 

правила игре; 

- техника у игри; 

- организација и 

суђење на 

утакмицама. 

Приказује 

технике; 

-показује 

вежбе; 

-суди; 

-врши 

проверу 

способности. 

Користи елементе 

технике у игри; 

– примењује основна 

правила кошарке у 

игри; 

– учествује на 

унутародељењским 

такмичењима. 

Практична 

примена стечених 

знања; 

- активно учешће 

у раду; 

-

самопроцењивање 

напретка; 

- организовање и  

Белешке после 

часа; 

 -повратне 

информације од 

ученика; 

- размена 

искуства са 

колегама;  

- протокол 
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повезивање  

знања са другим 

областима и 

ослањање на 

претходно 

искуство. 

праћења часа; -

самовредновање 

и  планирање 

новина за 

следећу 

школску 

годину.  

ЗНАЊА О 

ФИЗИЧ- 

КОМ 

ВЕЖБАЊУ 

И ФИЗИЧ- 

КОМ 

ВАСПИТА-

ЊУ  

 

 

 

 

2 

 

 

IX-V 

ФВ.1.2.1.  

ФВ.1.2.2. 

ФВ.1.2.3.  

ФВ.1.2.4.  ФВ.1.2.5.  

ФВ.2.2.1.  

ФВ.2.2.2.   

ФВ.2.2.3. 

ФВ.3.2.1.  

 ФВ.3.2.2.  

ФВ.3.2.3.   

 Обавезни 

садржаји: 

-разумевање сврхе 

и значаја 

вежбања; 

– коришћење 

терминологије 

вежбања;– 

поштовање 

правила 

понашања у и на 

просторима за 

вежбање у школи 

и ван ње, као и на 

спортским 

манифестацијама; 

– примена мера 

безбедности 

током вежбања; 

– одговоран однос  

према објектима, 

справама и 

реквизитима у 

просторима за 

вежбање; 

– поштовање 

правила тимске и 

спортске игре у 

Представља 

и 

демонстрира 

на  

свом 

примеру; 

-учествује у 

вежби; 

- утиче на 

здрав  

живот. 

Ученик схвата циљ и 

сврху вежбања у 

физичком и 

здравственом 

васпитању; 

- познаје основна 

правила 

рукомета/минирукомета 

и малог фудбала, као и 

правила понашања 

према осталим 

субјектима у игри 

(према судији, 

играчима супротне и 

сопствене екипе); 

- чува и одржава 

материјална добра која 

се користе у физичком 

и здравственом 

васпитању; 

- уредно поставља и 

склања справе и 

реквизите 

неопходние за вежбање; 

- познаје најчешће 

облике насиља у 

физичком васпитању и 

спорту, као и  

Практична 

примена стечених 

знања; 

- активно учешће 

у раду; 

-

самопроцењивање 

напретка; 

- организовање и  

повезивање  

знања са другим 

областима и 

ослањање на 

претходно 

искуство. 

 

Белешке после 

часа; 

 -повратне 

информације од 

ученика; 

- размена 

искуства са 

колегама;  

- протокол 

праћења часа; -

самовредновање 

и  планирање 

новина за 

следећу 

школску 

годину. 
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складу са етичким 

нормама; 

– навијање и 

бодрење учесника 

на такмичењима и 

решавање 

конфликата на 

социјално 

прихватљив 

начин; 

– коришћење 

различитих 

извора 

информација за 

упознавање са 

разноврсним 

облицима 

физичких и 

спортско-

рекреативних 

активности; 

– прихватање 

сопствене победе 

и пораза у складу 

са „ферплејом”;– 

примена наученог 

у физичком и 

здравственом 

васпитању у 

ванредним 

ситуацијама;– 

прављење плана 

дневних 

активности;– 

разликовање 

„ферплеј” (навијање, 

победа, пораз решавање 

конфликтних 

ситуација); 

- користи писане и 

електронске изворе 

информација из области 

физичког васпитања и 

спорта; 

-разуме значај развоја 

физичких способности 

за сналажење у 

ванредним ситуацијама 

(земљотрес, поплава, 

пожар...) 

- доводи у везу физичко 

вежбање и естетику 

(правилно држање 

тела...) 

- уме да планира дневне 

активности; 

-одржава личну опрему 

за вежбање и поштује 

здравствено-хигијенске 

мере пре и после 

вежбања; 

- схвата утицај 

правилне исхране на 

здравље и развој људи; 

– разуме значај прве 

помоћи и уме да је 

пружи; 

-разуме значај вежбања 

и играња на чистом 

ваздуху; 
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здравог и 

нездравог начина 

исхране;прављење 

недељног 

јеловника 

уравнотежене 

исхране уз помоћ 

наставника; 

примена 

здравствено-

хигијенских мера 

пре, у току и 

након вежбања ; 

познавање врста 

повреде и 

правилна реакција 

у случају 

повреде;– чување 

животне средине 

током вежбања. 

– чува околину 

приликом вежбања, 

 

 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

 
             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. 
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 Начин реализације 

 

 
    НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: анализирање, демонстрација, разговор, усмено излагање, практичан рад, игра, илустрација 

фотографијом, видео записом. 

                          НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: индивидуални рад, рад у паровима, рад у групама 

 

Област/ 

Садржај 

Број 

часо- 

ва 

Време 

реали- 

зације 

Активности 

ученика 

 

Активности 

наставника 

 

Исходи 

 

Начин праћења 

вредновања и 

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

 

Цртање 

- тачка, 

линија и 

смер (3 ) 

- слободан 

ритам 

маса и 

волумена, 

бојених 

мрља, 

линија, 

светлина  

(2 ) 

-компонова- 

ње 

основних 

тродимензи

оналних 

облика (3 ) 

- компонова 

ње више 

ритмичких 

12 IX-XI 

 

 

 

Посматра,слуша, 

опажа,уочава,дожи

вљава, разговара, 

истражује, 

открива, повезује 

са предходним 

градивом, 

анализира, 

описује, закључује,  

износи своја 

запажања,постављ

а питања, машта,  

црта и вежба 

разним цртачким 

материјалима 

Упознаје ученике 

са правилима 

рада,Упознаје 

ученике са 

критеријумима 

оцењивања, 

Излаже, 

објашњава, 

поставља 

питања,подстиче 

ученике да питају, 

подстиче ученике 

да опажају, истиче 

кључне појмове,  

демонстрира, 

слуша, охрабрује, 

похваљује 

успешна 

решења,даје 

повратну 

информацију о 

успешности рада, 

- ради самостално 

цртајући 

разноврсним 

цртачким прибором и 

материјалом 

изражавајучи 

замисли,  

-користи одабране 

садржаје као 

подстицај за 

стварање 

оригиналних цртежа, 

-гради линије, 

светлине, масе, 

волумене и 

компонује целине у 

простору и разматра 

у групи где се та 

знања примењују 

-зна да користи друге 

изворе и да искаже 

своје мишљење о 

Бележење у 

досијеу ученика: 

-доношење 

прибора за рад, 

-однос према 

другим ученицима, 

- напредовање 

ученика у раду, 

У току рада: 

-посматрање, 

-давање савета, 

-Постављање 

питања за 

промишљање. 

Анализа радова на 

одељењској 

изложби, 

Ученички 

портфолио, 

оцењивање 

 

 

Белешке после 

часа, 

повратне 

информације од 

ученика, 

размена искуства 

са колегама,  

протокол праћења 

часа, 

самовредновање и  

планирање новина 

за следећу 

школску годину 
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целина у 

простору 

(употребни 

предмети ) 

(3 ) 

- естетско 

процењива 

ње (1 ) 

излаже радове, 

усмерава и 

подстиче анализу 

радова питањима, 

систематизује 

запажања ученика 

 

уметничком наслеђу 

Сликање 

-хроматски 

и 

ахроматски 

скуп (2 ) 

- интензивне 

(јарке, 

чисте ) боје 

и боје 

ослабљеног 

интензитета 

(замућене 

бојe) (2 ) 

- топле и 

хладне боје 

(2 ) 

- визуелно 

споразумева

ње (3 ) 

пантомима, 

говор 

тела (1) 

- амбијент- 

сценски 

простор (1 ) 

- амбијент- 

сценски 

12 XII-III Посматра,слуша, 

опажа,уочава, 

доживљава, 

разговара, 

истражује, 

открива, повезује 

са предходним 

градивом, 

анализира, 

описује, закључује,  

износи своја 

запажања, 

поставља питања, 

машта, слика и 

вежба разним 

сликарским 

материјалима 

Упознаје ученике 

са правилима 

рада,Упознаје 

ученике са 

критеријумима 

оцењивања, 

Излаже, 

објашњава, 

поставља 

питања,подстиче 

ученике да питају, 

подстиче ученике 

да опажају, истиче 

кључне појмове,  

демонстрира, 

слуша, охрабрује, 

похваљује 

успешна 

решења,даје 

повратну 

информацију о 

успешности рада, 

излаже радове, 

усмерава и 

подстиче анализу 

радова питањима, 

систематизује 

- ради самостално 

сликајући 

разноврсним 

сликарским 

прибором и 

материјалом 

изражавајучи 

замисли, 

- користи одабране 

садржаје као 

подстицај за 

стварање 

оригиналних радова, 

-разматра у групи где 

се знања о бојама, 

визуелном 

споразумевању, 

амбијенту, сценском 

простору, могу 

примењивати,  

- зна да користи 

друге изворе и да 

искаже своје 

мишљење о 

визуелним 

информацијама 

Бележење у 

досијеу ученика: 

-доношење 

прибора за рад, 

-однос према 

другим ученицима, 

- напредовање 

ученика у раду, 

У току рада: 

-посматрање, 

-давање савета, 

-Постављање 

питања за 

промишљање. 

Анализа радова на 

одељењској 

изложби, 

Ученички 

портфолио, 

оцењивање 

 

белешке после 

часа, 

повратне 

информације од 

ученика, 

размена искуства 

са колегама,  

протокол праћења 

часа, 

самовредновање и  

планирање новина 

за следећу 

школску годину 
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запажања ученика 

 

Вајање 

- тактилне 

вредности 

површина и 

облика 

(2 ) 

- чврста и 

мека 

форма (2 ) 

- 

моделовање 

геометријс 

ких и 

неправил- 

них форми 

(2 ) 

-конвексна 

и 

конкавна 

форма (2 ) 

-односи 

маса и 

волумена 

 (2 ) 

-естетска 

анализа (2 

12 IV-VI Посматра,слуша, 

опажа,уочава, 

доживљава, 

разговара, 

истражује, 

открива, повезује 

са предходним 

градивом, 

анализира, 

описује, закључује,  

износи своја 

запажања, 

поставља питања, 

машта, слика и 

вежба разним 

сликарским 

материјалима 

Упознаје ученике 

са правилима рада 

и критеријумима 

оцењивања; 

излаже, 

објашњава, 

поставља питања, 

подстиче ученике 

да питају, 

подстиче ученике 

да опажају, истиче 

кључне појмове,  

демонстрира, 

слуша, охрабрује, 

похваљује 

успешна решења, 

даје повратну 

информацију о 

успешности рада, 

излаже радове, 

усмерава и 

подстиче анализу 

радова питањима, 

систематизује 

запажања ученика 

- ради самостално 

обликујући 

разноврсним 

вајарским  

материјалом и 

прибором 

изражавајучи 

замисли, 

- користи одабране 

садржаје као 

подстицај за 

стварање 

оригиналних радова, 

- гради разне врсте 

форми, масе, 

волумене, разних 

тактилних вредности 

и разматра у групи 

где се та знања могу 

примењивати 

- зна да користи 

друге изворе и да 

искаже своје 

мишљење о визуелој 

уметности 

Бележење у 

досијеу ученика: 

-доношење 

прибора за рад, 

-однос према 

другим ученицима, 

- напредовање 

ученика у раду, 

У току рада: 

-посматрање, 

-давање савета, 

-Постављање 

питања за 

промишљање. 

Анализа радова на 

одељењској 

изложби, 

Ученички 

портфолио, 

оцењивање 

 

 

белешке после 

часа, 

повратне 

информације од 

ученика, 

размена искуства 

са колегама,  

протокол праћења 

часа, 

самовредновање и  

планирање новина 

за следећу 

школску годину 
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

      Циљ наставе  јесте развијање пожељног понашања у складу са принципима одрживости,  етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину, природу и биодиверзитет. 

 

 

 Начин реализације 
   НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне(монолошка,дијалошка),визуелна(рад на тексту,самостални радови ученика ),практична настава 

(истраживачки радови ученика,практичан рад, рад у лабораторији, демонстрација, пројекти ) 

         НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 

         НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, цртежи, панои, пп презентације, модели, “Зелени пакет“ 

Садржаји програма Чувари природе, поред основног теоријског приступа поседују и активни приступ који је усмерен ка практичној 

реализацији ван учионице и ка изради малих пројеката.  

Овакав креативан начин рада омогућава да се садржај програма реализује сходно условима, могућностима и времену. 

 

Област/ 

Садржај 

Број 

часо- 

ва 

Време 

реали

за- 

ције 

Активности 

ученика 

 

Активности 

наставника 

 

 

Исходи 

 

Начин праћења и 

вредновања  

постигнућа 

ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

Одрживост, 

животна 

средина и 

утицај 

 човека 

 

4 IX 

 

 

 

Слушају, 

уочавају, читају, 

пишу, цртају 

(мислиоци-

размишљају о 

својим 

поступцима,реша

ваоци проблема, 

активни 

посматрачи, 

активни 

учесници, знају 

Организатор и 

реализатор, 

мотивише ученике, 

подржава и развија 

њихова 

интересовања, 

партнер у 

педагошкој 

комуникацији и 

афективној 

комуникацији, 

прати напредовања 

Зна појам „животна 

средина“ и издваја 

њене елементе; 

разуме 

међузависност 

човека и животне 

средине ; 

зна како човек утиче 

на квалитет животне 

средине 

Усмено 

испитивање, 

разговор, 

процена 

успешности 

пројеката,  

ангажовање  

ученика 

Праћењем 

резултата рада на 

часу, разговором са 

ученицима, путем 

упитника за 

процену  
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да сарађују и са 

одраслима и 

вршњацима)  

 

 

ученика, 

информише их о 

њиховим 

постигнућима, 

прати ефекте 

сопственог рада. 

Одговоран 

однос 

према 

одрживости 

животне 

средине 

 

11 X ,XI,  

XII 

Посматрају,  

слушају,  

записују, раде  

индивидуално, 

 рад на изради  

пројектног задатка 

 у групи,организују 

 и учествују у  

акцијама, 

мислиоци-

размишљају 

освојим 

поступцима, 

решаваоци 

проблема, 

активни 

посматрачи, 

активни учесници 

Организатор и  

реализатор , 

мотивише 

ученике,подржава и 

 развија њихова 

интересовања,  

партнер у 

 педагошкој 

комуникацији и  

афективној 

 комуникацији,  

прати напредовања 

ученика,  

информише  

их о њиховим  

постигнућима,  

прати ефекте  

сопственог рада, 

 помаже у изради 

пројекта  

Зна узроке и могуће  

изворе загађења  

животне средине, 

разликује позитивне и 

негативне утицаје  

човека на животну 

 средину ; 

схвата потребу 

рационалног  

коришћења  

природних ресурса; 

зна да се неки  

ресурси могу 

 користити више пута ; 

зна да се неки 

 производи могу 

рециклирати 

Усмено 

испитивање, 

разговор, 

процена 

успешности 

пројеката,  

ангажовање  

ученика 

Праћењем 

резултата рада на 

часу, разговором са 

ученицима, путем 

упитника за 

процену  

 

Одговоран 

однос 

према 

здрваљу 

 

6 XII, I, II Посматрају,  

слушају,  

записују, раде 

 индивидуално ,  

раде на изради 

пројектног  

задатка у групи,  

организују и 

 учествују у 

Организатор и  

реализатор, 

 мотивише 

ученике,подржава 

 и развија њихова 

интересовања, 

 партнер 

 у педагошкој 

 комуникацији и  

Упознаје предност 

здраве хране; 

Упознаје и схвата 

добробит 

свакодневног 

бављења физичким 

активностима ; 

Сазнаје могуће 

последице болести 

Усмено 

испитивање, 

разговор, 

процена 

успешности 

пројеката,  

ангажовање 

ученика 

Праћењем 

резултата рада на 

часу, разговором са 

ученицима, путем 

упитника за 

процену  
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 акцијама афективној 

комуникацији, 

прати напредовања 

ученика, 

информише 

 их о њиховим 

постигнућима, 

 прати  ефекте 

сопственог  

рада, помаже  

у изради пројекта  

зависности; 

Одговоран 

однос 

према 

животи- 

њама 

 

7 II,III, IV Раде на изради  

пројектног задатка 

 у групи, 

организују и 

 учествују 

 у акцијама, 

презентују,  

слушају, 

 уочавају,  

описују,  

истражују 

Организатор и  

реализатор, 

 мотивише ученике-

подржава и  

развија њихова 

интересовања,  

партнер у 

 педагошкој  

комуникацији и  

афективној  

комуникацији, 

прати напредовања 

ученика,информише 

 их о њиховим  

постигнућима , 

прати ефекте  

сопственог рада. 

Разуме права и 

угроженост 

животиња; 

зна да се брине о 

кућним љубимцима и 

осталим животињама 

у непосредној 

околини 

Усмено 

испитивање, 

разговор, 

процена 

успешности 

пројеката,  

ангажовање 

ученика 

Праћењем 

резултата рада на 

часу, разговором са 

ученицима, путем 

упитника за 

процену  

 

Одговоран 

однос 

према 

разноврс- 

ности 

живог  

света 

8 IV, V,VI Слушају, 

уочавају,читају, 

 пишу, цртају, 

 описују, истражују, 

сакупљају,  

организују и 

 учествују 

Организатор и 

 реализатор, моти- 

више, подржава и 

 развија  

интересовања,  

партнер  

 комуникацији , 

Препознаје биљне и 

животињске врсе у 

непосредној 

околини; 

зна и препознаје 

заштићене биљке и 

животиње у Србији  

Усмено 

испитивање, 

разговор, 

процена 

успешности 

пројеката,  

ангажовање 

Праћењем 

резултата рада на 

часу, разговором са 

ученицима, путем 

упитника за 

процену  
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 прати напредовања 

ученика,  

информише их о 

њиховим 

 постигнућима. 

ученика 

 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

 

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. 

Начин реализације  

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор, рад на тексту,тематска дискусија, писани радови ученика, 

писане  вежбе, говорне вежбе; илустративно-демонстративне: илустрација схемом , уметничким предметима фотографијом; употреба 

компјутера и интернета. Организовање посете музеју, архиву, библиотеци. 

           НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: фронтални, групни, индивидуални 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

реализације 
                 Активности ученика Исходи 

Увод 
Прошлост и време;  

Појам свакодневног живота;  

Значај проучавања свакодневног живота 

у прошлости. 

2 IX,X Пажљиво прати наставу, 

усвајање знања, 

опажање наставних садржаја, 

откривање и увиђање законитости 

развитка људског друштва, 

изражавање својих закључака, 

учешће у дискусији, 

- разумевање појма свакодневни 

живот;  

- разумевање значаја проучавања 

свакодневног живота у прошлости;  

- усвајање и продубљивање знања о 

разликама између свакодневног 
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показује резултате самосталног рада 

пита наставника за нејасне појмове. 
живота данас и у прошлости 

Грбови и заставе некад и сад  
 

4 X Пажљиво прати наставу, 

усвајање знања, показује резултате 

самосталног рада, учествује у 

тимском раду. 

 

- упознавање са улогом и значајем 

грбова и застава;  

- упознавање са улогом и значајем 

грбова и застава у прошлости 

српског народа;  

- усвајање и продубљивање знања о 

разликама између свакодневног 

живота данас и у прошлости 

- подстицање ученика на 

самостални истраживачки рад;  

- развијање способности повезивања 

знања из различитих области. 

Свакодневни живот у 

средњовековној Европи  

 

18 XI,XII, 

I,II, III 

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. 

Ради домаће задатке. 

- упознавање са свакодневним 

животом у средњем веку; 

- усвајање и продубљивање знања о 

разликама између свакодневног 

живота данас и у прошлости 

- подстицање ученика на 

самостални истраживачки рад;  

- развијање способности повезивања 

знања из различитих области. 

Свакодневни живот у српским 

земљама средњег века  

12 III,IV,V,VI Пажљиво прати наставу, 

усвајање знања, 

опажање наставних садржаја, 

откривање и увиђање законитости 

развитка људског друштва, 

- упознавање са свакодневним 

животом српског народа у средњем 

веку; 

- усвајање и продубљивање знања о 

разликама између свакодневног 
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изражавање својих закључака, 

учешће у дискусији, 

показује резултате самосталног рада 

пита наставника за нејасне појмове. 

Ради домаће задатке. 

живота данас и у прошлости 

- подстицање ученика на 

самостални истраживачки рад;  

- развијање способности повезивања 

знања из различитих области. 

 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТУВНОСТИ 
 

     Фудбал, одбојка и рукомет 

 

              Циљ: Омогућити ученицима да се кроз  спортске активности правилно психофизички развијају и стичу одређене 
   одређене навике, знања и умења. 

 

 

ОБЛАСТИ/ 

САДРЖАЈ 

бр.  

часова  

Методе Облици 

 

 

 

ФУДБАЛ 

 

 

 

32 

Формирање група, полигони за вођење и додавање лопте; рад на стицању кондиције и 

снаге; организација турнира у малом фудбалу од 1. до 4 и од 5. до 8. разреда; 

усавршавање вођења и додавања кроз полигоне и игру; одигравање разредних турнира и 

припрема екипе за општинско такмичење; 

промоција одласка на фудбалску утакмицу. 

Формирање  

хомогених  

група, 

индивидуални, 

 групни рад, 

рад у пару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДБОЈКА 

 

 

 

 

 

32 

Формирање група; упознавање са игром  и основним елементима кроз визуелни и 

практични приказ; рад на елементима технике (прсти,чекић); поставка играча у тиму и 

облици ротација; прелазак у ротацију; почетак  рада на мрежи; рад у паровима; одбијање 

лопте прстима; одбијање лопте подлактицом (чекић); физичка припрема и рад на 

скочности, дохвату, као и вежбе снаге (метод станица); обучавање смеча и сервиса; игра 

на мрежи 6:6; одигравање школског турнира; промоција одласка на одбојкашке утакмице. 

 

 

 

 

Формирање група, увод у игру и упознавање са основним елементима кроз визуелно и 

практично приказивање; одвајање играча (селекција) по позицијама; мини програм 
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МУЗИЧКА  СЕКЦИЈА VI-VII РАЗРЕД 

 

Циљ: развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. 

Задаци:  
- неговање способности извођења музике (певање/свирање) 

- подстицање креативности у свим музичким активностима 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

- припремање програма за културну и јавну делатност школе 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ ОБРАДА ПОНАВЉАЊЕ, 

ВЕЖБАЊЕ 

УКУПНО МЕТОДЕ ОБЛИЦИ 

 

 

 

Извођење музике 

 

 

 

 

     3 

 

 

5 

 

 

8 

Монолошка, 

дијалошка, рад 

по слуху, рад 

по нотном 

тексту, 

демонстрација 

музичких 

остварења 

 

Фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

 

 

РУКОМЕТ 

 

 

32 

3:3;4:4; игра пресинга; игра на два гола; рад на стицању кондиције и снаге; упознавање са 

техникама голмана и позиције играча у тиму; 

промоција одласка на рукометну утакмицу. 

 

Укупно:                                       96 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (образовни стандарди ) 

 

VI РАЗРЕД 

 

Област/ 

садржај 

Број 

часова 

Време 

реализа- 

ције 

Oбразовни 

стандарди 
Активности ученика Исходи 

 Школа 12 IX, X 

 

 

ПСТ.1.1.1. 1.1.2.   1.1.4. 

1.1.5. 1.1.10.  1.1.13.  

1.1.16. 1.2.2. 1.2.3. 2.1.2. 

2.1.7.  2.1.14. 2.1.15. 

2.1.21. 2.2.2. 2.3.3. 3.1.2. 

3.1.10. 

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање,  

превођење текстова 

Знају да именују и опишу 

школске појмове, 

активности и предмете; знају 

да употребе обично садашње 

време кроз задатке 

 Моји другови и 

ја 

21 

 

II, III ПСТ. 1.1.1. 1.1.2.  1.1.3.  

1.1.7.  1.1.8.  1.1.10.  

1.1.14.  1.2.1.  1.2.2.  

1.2.4.  2.1.1.  2.1.2.  

2.1.8.  2.1.10. 2.1.13.  

2.1.15.  2.1.20. 2.1.21. 

2.2.4. 3.1.2.  3.1.17.  

3.1.18.  

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање, навођење, дефинисање,  

превођење текстова 

Знају да дају и траже 

информације о себи и 

друговима, о 

интересовањима и 

свакодневним активностима, 

кроз дијалог; знају да искажу 

мишљење; знају да именују 

слободне активности; знају 

да опишу способности кроз 

употребу модалних глагола; 

пишу и читају велике 

бројеве (преко 100) и 

датума; знају да дају/ 

примајусавете/ препоруке и 

да изражавају захтеве/ 

понуде уз употребу 

модалних глагола 

Породица 13 X, XI ПСТ. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.5.  

1.1.8.  1.1.11. 1.1.13.  

1.1.16. 1.2.2. 2.1.2.  

2.1.4. 2.1.8. 2.1.12. 

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

Знају да опишу породичне 

догађаје и кућне  послове; 

знају да предскажу 

будућност за  себе и неког од 
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2.1.14. 2.1.22.  2.2.1.  

2.2.2.  2.2.3.  3.1.3. 

3.1.16. 3.2.4. 

креирање, навођење, дефинисање,  

превођење текстова 

чланова породице уз 

употребу будућег времена; 

знају да искажу планове за 

будућност 

Окружење 

 

 

21 I, III, IV, 

VI 

ПСТ. 1.1.1.  1.1.2.  1.1.4. 

1.1.17. 1.1.20.  1.1.21.  

1.1.23.  1.2.2.  1.2.3.  

1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 2.1.2.  

2.1.7. 2.1.19.  2.1.24.  

2.1.27.  2.2.1.  2.2.4. 

2.3.3. 2.3.5.  2.3.6.  

3.1.15. 3.3.2.  3.3.5. 

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање, навођење, дефинисање, 

превођење текстова 

Знају основне чињенице о 

историји, географији,  

култури и уметности других 

земаља; упознају се са 

различитим географским 

обележјима; разумеју и знају 

да дају једноставна упутства; 

упознају се са  неким 

модерним изумима; знају да 

упореде различите стилове 

живота; упознају се са 

значајем рециклирања и 

заштите угрожених 

животиња; обнављају и 

усвајају нов вокабулар на 

тему спорта; правилно 

читају и преводе одређене 

делове текста; упознају се са 

различитим страховима, 

веровањима и сујеверјем. 

Медији и 

технологија 

5 IX, X, 

XII, 

I, III 

ПСТ. 1.1.1.  1.1.4.  1.1.5.  

1.1.6.  1.1.7.  1.1.11.  

1.1.15.  1.1.19.  1.2.1. 

1.2.2. 2.1.4. 2.1.5.  2.1.6. 

2.1.11. 2.1.20. 2.1.21. 

2.2.1. 2.2.2.  2.3.5. 3.1.3.  

3.1.6. 3.1.8.  

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање,  

превођење текстова 

Знају да употребе 

информације из медија; 

оспособљавају се за писање 

имејла/  прављење блога/ 

профила на друштвеним  

мрежама 
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VII РАЗРЕД 

Област/ 

Садржај 

Број 

часова 

Време 

реализа- 

ције 

Oбразовни 

стандарди 
Активности ученика Исходи 

 Школа 8 II, III 

 

ПСТ. 1.1.1. 1.1.2.   1.1.4. 

1.1.10. 1.1.14. 1.1.19. 

1.1.22. 1.2.4. 2.1.2.  2.1.3. 

2.1.15. 2.1.16. 2.1.24. 2.2.1. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.3. 2.3.4. 

3.1.2. 3.1.28. 3.1.32. 3.3.3.  

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање, 

 превођење текстова 

 

Знају да изразе правила у 

школи уз употребу 

модалних глагола have to, 

need,must, should; разумеју и 

дају јасна упутства  

и команде; знају да размене 

мишљења и ставове 

коришћењем познатих 

морфосинтаксичких 

структура и лексике; знају 

да изнесу своје мишљење и 

став о дозвољеним/ 

недозвољеним активностима 

у  школи. 

 Моји другови 

 и ја 

9 

 

IX, I ПСТ. 1.1.1.  1.1.2. 1.1.5. 

1.1.7. 1.1.10.  1.1.11.  

2.1.13. 1.1.16. 1.1.18. 

1.1.20. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3.  2.1.2.  2.1.5. 2.1.6.  

2.1.12. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.20. 2.1.21.  2.1.24. 

2.2.2. 2.2.4. 2.3.2. 3.1.2. 

3.1.6. 3.1.15. 3.3.1. 

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање, 

превођење текстова 

Знају да представе себе и 

друге; знају да опишу себе и 

особу из окружења уз 

употребу придева; знају да 

дају и траже 

 информације о себи и 

другима; знају да користе 

писану форму за 

изражавање својих  потреба 

и интересовања (слање 

личних порука, честитки, 

електронске поште, итд.); 

знају да искажу своја 

интересовања, снаге и 

слабости. 

Породица 5 II ПСТ. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.5. 

1.1.6. 1.1.7. 1.1.11. 1.1.13.  

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

Знају да опишу породичне 

односе, догађаје и 
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1.1.14. 1.1.15. 1.1.18. 

1.1.23.  1.2.1.  1.2.2. 2.1.1. 

2.1.2. 2.1.7. 2.1.12. 2.1.14. 

2.1.15. 2.1.16. 2.1.19. 

2.1.22. 2.1.24. 2.2.1. 2.2.3. 

2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.16.  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање,  

превођење текстова 

активности; знају да траже 

мишљење и 

 изражавају слагање/ 

неслагање; знају да  искажу 

захтев или молбу. 

Окружење 

 

 

26 X, XI, III, 

 IV, VI 

ПСТ. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 

1.1.6. 1.1.7.  1.1.9. 1.1.12.  

1.1.14. 1.1.20. 1.2.1.  1.2.2. 

1.3.1.  1.3.2.  1.3.3. 1.3.4. 

2.1.2.  2.1.5. 2.1.12. 2.1.13. 

2.1.16. 2.1.22. 2.2.1. 2.2.4.  

2.3.1. 2.3.5.  2.3.6.  3.1.2. 

3.1.4.  3.1.7.  3.1.24.  

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање, 

 превођење текстова 

Упознају се са проблемима 

животне средине окружења; 

знају да дају предлоге за 

решење проблема; знају да 

дају информације о људима 

и стварима; Усвајају 

вокабулар на  

тему уметности и знају да 

изразе допадање/ 

недопадање; знају да изразе 

планове и намере, 

предвиђања; знају да 

употребе квантификаторе, 

чланове и условне  

реченице кроз задатке. 

Медији и 

технологија 

24 IX, X, XII, 

IV, V 

ПСТ. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.6. 

1.1.7.  1.1.9.  1.1.16.  

1.1.19.  1.1.20. 1.1.21. 

1.2.1.  1.2.2.  1.2.3. 1.3.5.  

2.1.2. 2.1.4. 2.1.5.  2.1.10. 

2.1.11.  2.1.19. 2.1.21.  

2.2.4. 2.3.3.  2.3.8.  3.1.4. 

3.1.8.  3.1.13.  

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање,  

превођење текстова 

Знају да употребе 

информације из медија; 

оспособљавају се за писање 

имејла/ прављење блога/ 

профила на друштвеним 

мрежама; знају да изразе 

предности и недостатке 

интернета, уз изношење свог  

става; упознају се са 

филмском технологијом; 

израђују постер. 
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VIII  РАЗРЕД 

 
Област/ 

Садржај 

Број 

часова 

Време 

rеализа- 

ције 

Oбразовни 

стандарди 

Активности ученика Исходи 

 Моји другови 

 и ја 

27 

 

X, XI, II,  

IV, V 

ПСТ. 1.1.1.  1.1.2.  1.1.4. 

1.1.5. 1.1.7. 1.1.10. 1.1.11. 

1.1.12. 1.1.14. 1.1.16. 

1.1.18. 1.1.19. 1.1.22. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.4. 

2.1.2. 2.1.3.  2.1.6.  2.1.12. 

2.1.13.  2.1.15. 2.1.16. 

2.1.17. 2.1.20. 2.1.24. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 2.3.3. 3.1.2.  

3.1.8.  3.1.12. 3.1.14.  

3.1.16. 3.1.19.  3.1.23.  

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање, 

 превођење текстова 

Правилно комуницирају са 

вршњацима и  

поштују људска права 

(толеранција,  

разумевање, хуманост); знају 

да усмено и  

писмено преносе поруке о 

томе шта је добро,  

а шта лоше, као и да 

препричају садржај  

текста; знају да опишу себе и 

своје другове;  

износе своје мишљење на 

тему пријатељства,  

брака; упознају се са 

различитим начинима 

украшавања тела; знају  да 

употребе пасив и 

 условне реченице кроз 

задатке; изражавају 

допадање/ недопадање; знају 

да изразе  

планове и очекивања уз 

употребу будућег  

времена 

Породица 12 IX, X ПСТ. 1.1.1.  1.1.2. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.18. 

1.1.20. 1.1.22.  1.2.1. 1.2.2.  

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање,  

Знају да правилно опишу 

догађаје у  

прошлости и да изразе своја 

осећања током  

догађаја; знају да упореде 
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1.2.3. 1.2.4.  1.3.3. 1.3.4. 

1.3.5. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.5.  

2.1.9. 2.1.12. 2.1.14. 2.1.18. 

2.1.22. 2.1.23. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.7. 2.3.8. 

3.1.2. 3.1.10. 3.1.14. 3.1.24. 

2.1.27. 3.1.31. 3.3.8.  

превођење текстова тинејџере, њихов  

начин живота сада и некад; 

знају да употребе  

прошла времена кроз задатке  

Окружење 

 

 

25 XI, XII, I, 

 III 

ПСТ. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.7. 1.1.9.  1.1.11.  

1.1.12.  1.1.16. 1.1.20.  

1.1.21.  1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  

1.2.4.  1.3.1.  1.3.2.  1.3.3.  

1.3.5.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.7.  

2.1.12.  2.1.13.  2.1.19.  

2.1.22.  2.23.  2.2.1.  2.2.2.  

2.2.3.  2.2.4.  2.3.1. 2.3.4.  

2.3.5.  2.3.6.  2.3.7.  3.1.1.  

3.1.7.  3.1.13.  3.1.16.  

3.1.21.  3.1.24.  3.2.1.  

3.2.2. 3.3.1.  

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање,  

превођење текстова 

Проширују знања о 

традицији и обичајима у 

културама земаља чији језик 

уче; упознају се са 

знаменитим људима и 

популарним  

личностима, као и њиховим 

делатностима;  

знају правилно и детаљно да 

описују;  

обнављају и проширују 

вокабулар на тему 

 путовања; описују своја 

стварна или  

замишљена путовања 

Медији и 

технологија 

4 X, XI, I,  

II 

ПСТ. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.  

1.1.5. 1.1.7. 1.1.9.  1.1.14. 

1.1.15.  1.1.19.  1.1.20.  

1.1.23. 1.2.1.  1.2.2.  1.2.3.  

1.2.4.  2.1.2.  2.1.3.  2.1.4.  

2.1.5.  2.1.6.  2.1.8.  2.1.10.  

2.1.11.  2.1.19.  2.1.20. 

2.1.21.  2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.  

2.2.4.  3.1.2.  3.1.3.  3.1.4.  

3.1.5.  3.1.6.  3.1.8.  3.1.13.  

3.1.23.  3.2.1. 3.2.3.   

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање, 

 превођење текстова 

Знају да употребе 

информације из медија и 

 јачају медијску писменост;  

оспособљавају се за писање 

имејла/  

прављење блога/ профила на 

друштвеним  

мрежама 
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ШПАНСКИ  ЈЕЗИК (образовни стандарди) 
 

VI разред 

 

Област/ 

Садржај 

Број 

часова 

Време 

rеализа- 

ције 

Образовни 

стандарди 
Активности ученика Исходи 

Ја и моји другови 

Gramática (verbos 

irregulares, 

 concordancia). 

Morfologia  

(vocabulario) 

Los textos 

12 IX, X 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 

1.1.9,1.1.10,1.1.11,1.1.121.

1.13,1.1.141.1.15,1.1.16 

1.1.22,1.1.23 

1.1.24,1.2.1,1.2.2, 1.2.3, 

1.2.4, 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 

1.3.4, 1.3.5; 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.8,2.1.9,2.1.11,2.1.13 

2.1.14, 2.1.16,2.1.18, 

2.1.19 2.1.20,2.1.21,2.1.22 

2.1.23,2.1.28,2.1.29,2.1.30,

2.2.1 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2, 

2.3.5, 2.3.8; 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.7, 3.1.8, 3.1.11, 

3.1.123.1.14,3.1.163.1.24,3.

1.253.2.1 3.2.2, 3.3.1 3.3.2, 

3.3.5, 3.3.6 

Уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, рецитовање. 

кратко се изражава, поставља питања 

Слуша, одговара, кратко се изражава, 

боји, поставља питања, описује, броји. 

Зна да представи себе и свог 

друга, 

 да наброји своја и тућа 

интересовања,  

разуме питање, зна да 

одговори,  

мења неправилне глаголе, 

описује, 

 зна нови вокабулар. 

Породица  

Gramática (los 

 verbos irregulares) 

Los textos 

 

12 

 

X,XI 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 

1.1.9,1.1.10,1.1.11,1.1.12 

1.1.13,1.1.141.1.15,1.1.16 

1.1.17,1.1.181.1.19,1.1.201.

1.21,1.1.221.1.23 1.1.24, 

1.2.1,1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

одговара, кратко се изражава, 

постављaпитања; закључивање, 

сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових 

примерарад са речником. 

Употребљава правилно 

глаголе. 

Разуме питање, зна да кратко 

одговори на постављено 

питање, зна да предтави своју 

ужу породицу, зна да тражи и 

да информације о себи и 
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1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 1.3.4, 

1.3.5; 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.9, 

2.1.112.1.13 2.1.14, 2.1.16, 

2.1.18,2.1.19 2.1.20, 

2.1.21,2.1.22,2.1.23,2.1.252

.1.26,2.1.28,2.1.29,2.1.30,2.

2.1 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2, 2.3.5, 

2.3.8; 3.1.1, 3.1.2, 3.1.7, 

3.1.8,3.1.11,3.1.123.1.14,3.

1.16.3. 1.24,3.1.253.2.1 

3.2.2, 3.3.1 3.3.2, 3.3.5, 

3.3.6 

другима 

Мој дом    

Gramática(perifrasis 

verbales, 

 numeros 100-1000) 

Los textos 

4 XII,I 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 

1.1.9,1.1.10,1.1.11,1.1.121.

1.13,1.1.141.1.15,1.1.16 

1.1.22,1.1.23 

1.1.24,1.2.1,1.2.2, 1.2.3, 

1.2.4, 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 

1.3.4, 1.3.5; 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 

2.1.9,2.1.112.1.13 2.1.14, 

2.1.16, 2.1.18,2.1.19 2.1.20, 

2.1.21,2.1.22 2.1.23, 

2.1.28,2.1.29,2.1.30,2.2.1 

2.2.2, 2.2.3, 2.3.2, 2.3.5, 

2.3.8; 3.1.1, 3.1.2, 3.1.7, 

3.1.8,3.1.11,3.1.123.1.14,3.

1.163.1.24,3.1.253.2.1 

3.2.2, 3.3.1 3.3.2, 3.3.5, 

3.3.6 

поставља питања, описује 

 

Зна да именује објекте 

становања, да наброји 

просторије у стану, зна да 

једноста ном реченицом 

опише свој стан,. Броји до 

1000. Користи изразе у 

реченици 

Исхрана 

Los textos 

4 

 

XI,XII 

 

1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 

1.1.13,1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 

1.1.18, 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3, 

1.2.4, 1.3.1, 2.1.16,2.1.17, 

поставља питања, описује 

 

Зна врсте јела, мере, културу 
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2.1.18, 2.1.19, 2.1.20,2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 3.2.1, 3.2.2, 

3.3.1,3,3,2 

Празници 

(los textos) 

2 XII 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 

1.1.13,1.1.14, 1.1.15, 

1.1.16, 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3, 

1.2.4, 1.3.1, 2.1.16,2.1.17, 

2.1.18, 2.1.19, 2.1.20,2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 3.2.1, 

3.2.2, 3.3.1,3,3,2 

поставља питања, пева; илустровање, 

примењивање, навођење нових примера 

рад са речником. 

 

Зна да наброји основне 

празнике, уочава разлику 

између празника у земљи чији 

језик учи и у својој земљи, зна 

да отпева  

песмице везане за празнике 

Школа 

Gramática (los verbos 

irregulares) 

Los textos 

Vocabulario, expresar 

opinion. 

12 II, III 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 

1.1.9, 1.1.10, 

1.1.11,1.1.121.1.13,1.1.141.

1.15,1.1.16,1.1.17,1.1.181.1

.19,1.1.201.1.21,1.1.221.1.2

3 1.1.24,1.2.1,1.2.2, 1.2.3, 

1.2.4, 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 

1.3.4, 1.3.5; 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 

2.1.9,,2.1.112.1.13 2.1.14, 

2.1.16, 2.1.18,2.1.19 

2.1.20,2.1.21,2.1.22,2.1.23,

2.1.252.1.26,2.1.28,2.1.29,2

.1.30,2.2.1 2.2.2, 2.2.3, 

2.3.2, 2.3.5, 2.3.8; 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.7, 

3.1.8,3.1.11,3.1.123.1.14,3.

1.163.1.24,3.1.253.2.1 

3.2.2, 3.3.1 3.3.2, 3.3.5, 

3.3.6 

поставља питања, навођење нових 

примера, рад са речником,  

описује. 

Ученик уме јасно и изражајно 

да опише своју школу и 

учионицу у неколико 

једноставних реченица, зна да 

наброји предмете које учи у 

школи и да изрази шта воли и 

шта не воли, зна правилно да 

постави питање, користећи 

упитне речи као и да одговори 

на постављено питање 

позитивно и негативно. 
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VII разред 

 

Област/ 

Садржај 

Број 

часова 

Време 

реали- 

зације 

Образовни 

стандарди 
Активности ученика Исходи 

Школа 

Gramática (Indefinido, 

Imperfecto, 

Imperativo, 

Pronombres) 

Los textos 

Redacción 

 

 

18 XI-II 

 

 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 

1.1.9,1.1.10,1.1.11,1.1.121.1.13,

1.1.141.1.15,1.1.16 

1.1.17,1.1.18,1.1.19,1.1.201.1.2

1,1.1.22,1.1.23,1.1.24,1.2.1,1.2.

2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 

1.3.4, 1.3.5; 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9, 2.1.10,2.1.112.1.12,2.1.13 

2.1.14,2.1.15 2.1.16,2.1.17 

2.1.18,2.1.19 2.1.20, 

2.1.21,2.1.22,2.1.23,2.1.242.1.2

5,2.1.262.1.27,2.1.282.1.29,2.1.

30,2.1.31,2.2.1 2.2.2, 2.2.3 

2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 

2.3.7, 2.3.8; 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8,3.1.9,3.1.11,3.1.123.1.13,3

.1.143.1.16,3.1.173.1.19,3.1.213

.1.22,3.1.243.1.25, 3.1.27, 3.2.1 

3.2.2, 3.3.1 3.3.2, 3.3.3 3.3.4, 

3.3.5 3.3.6, 3.3.8 

Уочавање, препознавање, објашњавање,  

сазнавање; примењивање, навођење 

нових примера, анализирање, 

закључивање, сагледавање, 

рад са речником 

 

 

разуме смисао краћих 

писаних порука и 

илустрованих текстова о 

познатим темама 

;издваја основне информације 

из краћег прилагођеног текста 

у вези са неком особом 

 или догађајем; издваја 

основне информације из 

краћег прилагођеног текста; 

пише реченице и краће 

текстове на основу датог 

модела; разуме једноставне 

песме у вези са обрађеном 

 тематиком; изражајно 

рецитује песму;  

познаје глаголска времена 

Indefinido, 

Imperfecto и императив и уме 

правилно да их користи 

Ја и моји другови 

Gramática (Futuro) 

Los textos 

Comunicación 

 

12 

 

V-VI 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 

1.1.9,1.1.10,1.1.11,1.1.121.1.13,

1.1.141.1.15,1.1.16 

1.1.22,1.1.231.1.24,1.2.1,1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 

Уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера 

рад са речником 

Познаје футур и уме да га 

користи, ступа у дијалог и уме 

да се монолошки изражава; 

разуме смисао краћих 

писаних порука и 

илустрованих текстова о 
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1.3.4, 1.3.5; 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9, 2.1.10,2.1.112.1.12,2.1.13 

2.1.14,2.1.15 2.1.16,2.1.17 

2.1.18,2.1.19 2.1.20, 

2.1.21,2.1.22 2.1.23, 

2.1.28,2.1.29,2.1.30,2.1.31,2.2.1 

2.2.2, 2.2.3 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8; 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 

3.1.9,3.1.11,3.1.123.1.13,3.1.14

3.1.16,3.1.173.1.22,3.1.243.1.25

, 3.1.27, 3.2.1 3.2.2, 3.3.1 3.3.2, 

3.3.3 3.3.4, 3.3.5 3.3.6, 3.3.8 

познатим темама 

издваја основне информације 

из краћег прилагођеног текста 

Исхрана 

Redacción 

Los textos 

 

11 II-III 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 

1.1.9,1.1.10,1.1.11,1.1.121.1.13,

1.1.141.1.15,1.1.16 

1.1.17,1.1.18,1.1.19,1.1.201.1.2

1,1.1.22,1.1.23,1.1.24,1.2.1,1.2.

2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 

1.3.4, 1.3.5; 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9,2.1.10,2.1.112.1.12,2.1.13 

2.1.14,2.1.15 2.1.16,2.1.17 

2.1.18,2.1.19 2.1.20, 

2.1.21,2.1.22,2.1.23,2.1.242.1.2

5,2.1.262.1.27,2.1.282.1.29,2.1.

30,2.1.31,2.2.1 2.2.2, 2.2.3 

2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 

2.3.7, 2.3.8; 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.6, 

3.1.7,3.1.8,3.1.9,3.1.11,3.1.123.

1.13,3.1.143.1.16,3.1.173.1.19,3

.1.213.1.22,3.1.243.1.25, 3.1.27, 

Уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера 

рад са речником 

пише реченице и краће 

текстове на основу датог 

модела; разуме смисао краћих 

писаних порука и 

илустрованих текстова о 

познатим 

 темама,издваја основне 

информације из краћег 

прилагођеног текста; 
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3.2.1 3.2.2, 3.3.1 3.3.2, 3.3.3 

3.3.4, 3.3.5 3.3.6, 3.3.8 

Окружење 

Gramática  

(Sustantivos, Números, 

Estilos, Adverbios, 

Indefinidos, SER y 

ESTAR) 

Los textos 

31 IX-XI, 

IV 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 

1.1.11,1.1.121.1.13,1.1.141.1.15

,1.1.16 1.1.17,1.1.18 

1.1.19,1.1.201.1.21,1.1.22,1.1.2

3 1.1.24,1.2.1,1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 1.3.4, 1.3.5; 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6,2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9,2.1.10,2.1.112.1.12,2.1.13 

2.1.14,2.1.15 2.1.16,2.1.17 

2.1.18,2.1.19 2.1.20, 

2.1.21,2.1.22,2.1.23,2.1.242.1.2

5,2.1.262.1.27,2.1.282.1.29,2.1.

30,2.1.31,2.2.1 2.2.2, 2.2.3 

2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 

2.3.7, 2.3.8; 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 

3.1.11,3.1.123.1.13,3.1.143.1.16

,3.1.173.1.19,3.1.213.1.22,3.1.2

43.1.25, 3.1.27, 3.2.1 3.2.2, 

3.3.1 3.3.2, 3.3.3 3.3.4, 3.3.5 

3.3.6, 3.3.8 

Уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера 

рад са речником 

Зна врсте речи и уме 

правилно да их користи; 

разуме смисао краћих 

писаних порука и 

илустрованих текстова о 

познатим темама 

издваја основне информације 

из краћег прилагођеног 

текста; 

 

VIII разред 

Област/ 

Садржај 

Број 

часова 

Време 

реали 

зације 

Образовни 

стандарди 
Активности ученика Исходи 

Школа 

Gramática (Indefinido, 

18 XI-II 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 

Уочавање, препознавање, објашњавање,  

сазнавање; примењивање, навођење 

Разуме смисао краћих писаних 

порука и илустрованих текстова 
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Imperfecto, Imperativo, 

Pronombres) 

Los textos 

Redacción 

 

 

 

 

1.1.9,1.1.10,1.1.11,1.1.121.1.13,

1.1.141.1.15,1.1.16 

1.1.17,1.1.18,1.1.19,1.1.201.1.2

1,1.1.22,1.1.23,1.1.24,1.2.1,1.2.

2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 

1.3.4, 1.3.5; 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9, 2.1.10,2.1.112.1.12,2.1.13 

2.1.14,2.1.15 2.1.16,2.1.17 

2.1.18,2.1.19 2.1.20, 

2.1.21,2.1.22,2.1.23,2.1.242.1.2

5,2.1.262.1.27,2.1.282.1.29,2.1.

30,2.1.31,2.2.1 2.2.2, 2.2.3 

2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 

2.3.7, 2.3.8; 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.6, 3.1.7, 

3.1.8,3.1.9,3.1.11,3.1.123.1.13,3

.1.143.1.16,3.1.173.1.19,3.1.213

.1.22,3.1.243.1.25, 3.1.27, 3.2.1 

3.2.2, 3.3.1 3.3.2, 3.3.3 3.3.4, 

3.3.5 3.3.6, 3.3.8 

нових примера, анализирање, 

закључивање, сагледавање, 

рад са речником 

 

 

о познатим темама 

;издваја основне информације 

из краћег прилагођеног текста у 

вези са неком особом 

 или догађајем; издваја основне 

информације из краћег 

прилагођеног текста; пише 

реченице и краће текстове на 

основу датог модела; разуме 

једноставне песме у вези са 

обрађеном 

 тематиком; изражајно рецитује 

песму;  

познаје глаголска времена 

Indefinido, 

Imperfecto и императив и уме 

правилно да их користи 

Ја и моји другови 

Gramática (Futuro) 

Los textos 

Comunicación 

 

12 

 

V-VI 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 

1.1.9,1.1.10,1.1.11,1.1.121.1.13,

1.1.141.1.15,1.1.16 

1.1.22,1.1.231.1.24,1.2.1,1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 

1.3.4, 1.3.5; 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9, 2.1.10,2.1.112.1.12,2.1.13 

2.1.14,2.1.15 2.1.16,2.1.17 

2.1.18,2.1.19 2.1.20, 

2.1.21,2.1.22 2.1.23, 

2.1.28,2.1.29,2.1.30,2.1.31,2.2.1 

2.2.2, 2.2.3 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 

Уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера 

рад са речником 

Познаје футур и уме да га 

користи, ступа у дијалог и уме 

да се монолошки изражава; 

разуме смисао краћих писаних 

порука и илустрованих текстова 

о познатим темама 

издваја основне информације из 

краћег прилагођеног текста 
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2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8; 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 

3.1.9,3.1.11,3.1.123.1.13,3.1.14

3.1.16,3.1.173.1.22,3.1.243.1.25

, 3.1.27, 3.2.1 3.2.2, 3.3.1 3.3.2, 

3.3.3 3.3.4, 3.3.5 3.3.6, 3.3.8 

Исхрана 

Redacción 

Los textos 

 

11 II-III 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 

1.1.9,1.1.10,1.1.11,1.1.121.1.13,

1.1.141.1.15,1.1.16 

1.1.17,1.1.18,1.1.19,1.1.201.1.2

1,1.1.22,1.1.23,1.1.24,1.2.1,1.2.

2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 

1.3.4, 1.3.5; 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9,2.1.10,2.1.112.1.12,2.1.13 

2.1.14,2.1.15 2.1.16,2.1.17 

2.1.18,2.1.19 2.1.20, 

2.1.21,2.1.22,2.1.23,2.1.242.1.2

5,2.1.262.1.27,2.1.282.1.29,2.1.

30,2.1.31,2.2.1 2.2.2, 2.2.3 

2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 

2.3.7, 2.3.8; 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.6, 

3.1.7,3.1.8,3.1.9,3.1.11,3.1.123.

1.13,3.1.143.1.16,3.1.173.1.19,3

.1.213.1.22,3.1.243.1.25, 3.1.27, 

3.2.1 3.2.2, 3.3.1 3.3.2, 3.3.3 

3.3.4, 3.3.5 3.3.6, 3.3.8 

уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера 

рад са речником 

пише реченице и краће текстове 

на основу датог модела; разуме 

смисао краћих писаних порука 

и илустрованих текстова о 

познатим 

 темама,издваја основне 

информације из краћег 

прилагођеног текста; 

Окружење 

Gramática  

(Sustantivos, Números, 

Estilos, Adverbios, 

Indefinidos, SER y 

ESTAR) 

31 IX-XI, 

IV 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 

1.1.11,1.1.121.1.13,1.1.141.1.15

,1.1.16 1.1.17,1.1.18 

1.1.19,1.1.201.1.21,1.1.22,1.1.2

3 1.1.24,1.2.1,1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 

Уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера 

рад са речником 

Зна врсте речи и уме правилно 

да их користи; разуме смисао 

краћих писаних порука и 

илустрованих текстова о 

познатим темама 

издваја основне информације из 
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Los textos 1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 1.3.4, 1.3.5; 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6,2.1.7, 2.1.8, 

2.1.9,2.1.10,2.1.112.1.12,2.1.13 

2.1.14,2.1.15 2.1.16,2.1.17 

2.1.18,2.1.19 2.1.20, 

2.1.21,2.1.22,2.1.23,2.1.242.1.2

5,2.1.262.1.27,2.1.282.1.29,2.1.

30,2.1.31,2.2.1 2.2.2, 2.2.3 

2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 

2.3.7, 2.3.8; 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 

3.1.11,3.1.123.1.13,3.1.143.1.16

,3.1.173.1.19,3.1.213.1.22,3.1.2

43.1.25, 3.1.27, 3.2.1 3.2.2, 

3.3.1 3.3.2, 3.3.3 3.3.4, 3.3.5 

3.3.6, 3.3.8 

краћег прилагођеног текста; 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО     

VII разред   
             

Циљ je  

- развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу рачунарау 

решавању свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације.  

- Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних технологија, брзо мења 

- Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајуће технологијесходно задатку, областиу којој је примењују или 

проблему који решавају 

- Развијање креативности и оспособљавање за креативно изражавање применом рачунарске, информационе и комуникационе 

технологије 

- Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду 

текста, алгоритамског програма или програма 
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- Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема ( претпоставе решења, планирају редослед активности, 

изаберу извор информација, средства/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога ће консултовати) 

- Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у 

свакодневном раду у дигиталном окружењу 

Начин реализације  

 

МЕТОДЕ 

монолошко-дијалошка, стваралачка, разговор, графички радови, реативне методе, 

метода увежбавања, интерактивна метода, илустративно-демонстративна метода, 

конструкторска метода, практичан рад. 

 

ОБЛИЦИ РАДА фронтални, индивидуални, групни, тандем 

НАСТАВНА СРЕДСТВА рачунар, компјутерски програми, наставни листићи 

 

Област/ 

Садржај 

Број 

часова 

Време 

реализа- 

ције 

Активности 

ученика 

 

Активности 

наставника 

 

 

          Исходи 

 

Начин праћења  и 

вредновања   

постигнућа ученика 

Самопроцена 

рада 

наставника 

ИКТ 

 

 

12 IX – XI 

 

 

 

посматра 

слуша 

записује  

комуницира 

ради индивидуално   

истражује 

уочава 

презентује 

учествује 

снима 

проналази 

самостално прикупља 

информације 

- неговање позитивне 

климе у одељењу 

- охрабрује, помаже и 

подстиче ученике 

- редовно пратити рад 

и залагање ученика 

на часу 

- прати и надгледа рад 

ученика 

- објашњава и 

демонстрира начин 

функционисања 

програма за 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

-прикупља , уноси и 

приказује податке 

којима се анализира 

неки проблем 

помоћу 

одговарајућег 

програма 

-открива однос 

између података 

користећи се 

Целокупан рад на часовима 

треба да  

буде лаган и добро 

осмишљен.  

Оцењивање је  

бројчано и  

вредноваће се  

примена наученог у пракси, 

степен оспособљености  

ученика за стицање 

функционалних знања. 

прoцeнa 

oствaрeнoсти 

рада: 

праћењем 

резултата рада 

на часу, 

разговором са 

ученицима, 

путем упитника 

за процену часа  

 



214 

 

ради  у групама или 

тимовима 

решава 

проблеме везане за 

ИКТ 

 

 

табеларно 

израчунавање и 

израду графика 

- објашњава како се 

подаци прикупљају 

уносе и приказују, а 

ради анализе неких 

проблема уз помоћ 

програма 

- открива однос 

између података 

користећи се 

визуализацијом 

- сараднички 

реализује наставне 

процесе 

визуелизацијом 

-сараднички 

реализује пројекте 

који укључују избор, 

коришћење и 

комбиновање више 

апликација да би 

досегао изазовне 

циљеве укључујући 

прокупљање и 

анализу података и 

задовољавање 

потреба познатих 

корисника 

Дигитална 

писменост 

 

 

6 XII-I посматра, слуша, 

записује, ради 

индивидуално, решава 

проблеме везане за 

безбедно понашање 

на интернету,  

самостално 

претражује, проналази  

информације  на  

интернету 

 

-објашњава поступке и 

правила за безбедно 

понашање и 

представљање на 

мрежи  

-објашњава ауторска 

права и симболе које 

представљају лиценце 

-објашњава и 

упозорава на 

опасности при 

коришћењу ИКТ-а 

 

По завршетку теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

- користи различите 

врсте технологије 

на сигуран, етички, 

одговоран и 

безбедан начин, 

водећи рачуна о 

онлине идентитету 

и приватности 

- препозна 

непримерени 

садржај и/или 

нежењене контакте 

и да се од њих 

заштити 
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Рачунарство 

 
18 II-VI посматра, слуша, 

записује, ради 

индивидуално , наводи  

редослед корака у 

решавању 

једноставног  логичког 

проблема 

- упознаје ученике са 

алатом за 

програмирање који 

ће користити 

- демонстрира и 

објашњава 

једноставне примере 

- уводи једну по 

једну сложенију 

функционалност, 

тако што их обрађује 

кроз примере 

 прати и надгледа рад 

ученика 

По завршетку теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

-коришћење 

текстуалног 

програмског језика 

опште намене, 

формира рачунарске 

програме који 

решавају одређене 

класе проблема уз 

помоћ 

одговарајућих 

програмских 

библиотека и 

прилагођених 

могућности 

развојног окружења, 

при чему сам 

програм не мора 

бити алгоритамски 

сложен 

-користи барем  

један алат који 

обухвата 

програмски језик, 

програмску 

библиотеку и 

развојно окружење и 

да решава 

једноставне 

проблеме типичне за 

област примена на 

коју је оријентисан 

тај алат  
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-за описан задатак 

из одговарајућег 

домена примене 

опише планирано  

решење и да тако 

описано  решење 

имплементира 

-користи 

документацију и 

доступне 

информације са 

интернета како би 

на одговарајући 

начин употрбио алат 

за решавање задатог 

проблема 

-проналази и 

користи слободно 

доступне садржаје 

са интернета које 

укључује у своје 

решење 

 

ХОР И ОРКЕСТАР 

VIII разред 

 

Циљ наставе изборног предмета  Хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање 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 музике 

     - подстицање креативности у свим музичким активностима 
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     - упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

     - припремање програма за културну и јавну делатност школе 

     -      упознавање занимања музичке струке 

 

Оперативни задаци: 
- Певање/свирање песама наших и других народа (народне, уметничке, дечје, староградске) 

- упознавање основних појмова из музичке писмености 

- упознавање музичких дела уз основне информације о делу и композитору 

- развијање стваралачких способности и импровизација на доступним инструментима 

 

Начин реализације  
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербално-текстуалне: монолошка, дијалошка, рад по слуху, рад по нотном тексту; илустративно-

демонстративне: практичан рад, демонстрација музичких остварења. 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: фронтални, групни, индивидуални 
 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Резултати учења/ 

научено 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Певање песама 

Свирање на 

дечјим 

инструментима 

Основе музичке  

Писмености 

25 IX-VI Певање народних, уметничких, 

обичајних и дечјих песама по слуху и из нотног текста.  

Свирање на ритмичким и мелодијским инструментима.  

Усвајање нових елемената музичке писмености кроз  

певање и свирање. 

Лепо и изражајно певање уз 

правилно дисање, тачну интонацију и 

ритам, динамику, фразирање, дикцију;  

правилан положај тела при певању. 

Зна да свира на мелодијским и  

ритмичким инструментима. 

Уме да примени појмове из основа  

музичке писмености извођењем  

музике. 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

6 X-V Слушање вредних дела народне и уметничке 

музике 

Упознаје вредна дела народне и  

уметничке музике.Зна основне  

информације о музичким  

делима и композиторима.  
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Индивидуални образовни план 
 

Индивидуални образовни план за социјално ускраћене ученике и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом  

                 Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета, каснијег укључивања у школовање, недовољног познавања језика и других разлога потребна додатна образовна 

подршка.  

                  Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања таквих ученика у редован образовно-

васпитни рад и њихово осамостаљивање у вршњачком колективу.  

                  За сваког ученика појединачно, према његовим специфичним потребама и могућностима, припрема се прилагођен начин 

образовања који обухвата индивидуални образовни план, програм и начин рада који садрже:  

1) дневни распоред активности часова наставе у одељењу;  

2) дневни распоред рада са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке;  

3) циљеве образовно-васпитног рада;  

4) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде 

5) програм по предметима, у коме је прецизирано који садржаји се обрађују у одељењу, а који у раду са додатном подршком;  

6) индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника образовно-васпитног рада.   

 

 

Индивидуални образовни план за ученике са изузетним способностима 

 

                   За ученике са изузетним способностима припрема се индивидуални образовни план, програм и начин рада којим се утврђује 

обогаћен начин образовања и васпитања који садржи: 

1) дневни распоред активности часова наставе у одељењу;  

СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

3 XI, XII,  

III 

Импровизација ритмичких и мелодијских мотива на  

инструментима Орфовог инструментаријума. 

Импровизује ритмичке и мелодијске 

мотиве  на инструментима  

Орфовог инструментаријума. 
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2) дневни распоред рада са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке;  

3) циљеве образовно-васпитног рада;  

4) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са образложењем за одступање;  

5) програм по предметима, прецизирано који садржаји се обрађују у одељењу, а који у раду са додатном подршком;  

6) индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника образовно-васпитног рада.  


