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 Основна школа „ Жарко Зрењанин “   у  складу са Зaконом о 
основaма система образовања и васпитања и Законом о основном 
образовању и васпитању урадила је Школски програм  који ће важити 
четири наредне године , од школске  2017/2018.  до краја школске  2020/ 
2021.године. 
 

1. ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
         Основе за израду школског програма чине: 

 Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС – 72/09, 52/11, 55/13, 8/15). 

 Зaкoн o основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС бр. 55/13) 

 Правилник о наставном плану и програму за I, II, III и IV разред основног образовања и 

васпитања (Сл. гл. РС – Просветни гл., бр. 10/04, 1/05 и 3/06,7/10,). 

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

наставном програму за V разред основног образовања и васпитањsа (Сл. гл. РС – Просветни 

гл., бр. 6/07) 

 Правилник о наставном програму за VI,VII,VIII разред основног 

образовања и васпитања (Сл. гл. РС – Просветни гл., бр. 5/08, 6/09, 2/10) 

 Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред 

основног образовања и васпитања (Сл. гл. РС Просветни гласник 11/16). 

 Правилник о изменама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти 

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

образовања и васпитања( Сл. гл. РС Просветни гласник 11/16).; 

 Правилник о изменама Правилника о наставном програму за четврти разред основног 

образовања и васпитања (Сл. гл. РС Просветни гласник 11/16) 

 Правилник о изменама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања 

и васпитања и наставном програму за пети разре основног образовања и васпитања ( Сл. гл. 

РС Просветни гласник 11/16).; 

 Правилник о изменама Правилника о наставном програму за шести разред основног 

образовања и васпитања ( Сл. гл. РС Просветни гласник 11/16). 

 Правилник о изменама Правилника о наставном програму за седми разред основног 

образовања и васпитања ( Сл. гл. РС Просветни гласник 11/16). 

 Правилник о изменама Правилника о наставном програму за осми разред основног 

образовања и васпитања (Сл. гл. РС Просветни гласник 11/16). 

 Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и 

вредновање 

 Правилник о изменама и допунама 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. 6/2017 ) 

 Школски развојни план 2017-2020 .године. 

 Образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања  

 Образовни стандарди за крај обавезног образовања и васпитања 

 

 

2. Сврха програма образовања 

 
Квалитетним програмом образовања и васпитања ученици стичу језичку, 

математичку, научну, уметничку, културну, здравствену, еколошку и информатичку писменост која 

им је неопходна за живот у свременом и сложеном друштву.  

Такође се овим програмом омогућава ученицима развијање знања, вештина, ставова 

и вредности, којима се осопособљавају да успешно задовоље сопствене потребе и интересе , развију 

сопствену личност и потенцијале, поштују друге особе и њихов идентитет, њихове потребе и 
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интересе уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу, а тако 

доприносе целокупном развоју друштва.  

На крају основног образовања и васпитања ученици ће овладати потребним знањима 

и вештинама у складу са утврђеним стандардима. 

 

3. Циљеви и задаци програма образовања 
 

- Развој интелектуални, социјални,  морални и физичи сваког ученика у складу са његовим 

узрастом, потребама и интересовањима; 

- Развијање мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење; 

- Стицање квалитетног знања о матерњем језику,  развијање комукацијских вештина као  и 

употребе писаног језика и говорног језика у скаду са језичким стандардом током школовања и у 

свакодневном животу; 

- Стицање знања и формирање вредностих ставова математичке,  научне , уметничке, 

културне и медијске писмености ради свестраног разумевања процеса у природи и друштву; 

 - Подстицање и оспособљавење ученика да повезују садржаје из различитих области путем 

корелације и интеграције;  

- Оспособљавање ученика да комуницирају на страним језицима које уче о планираним 

темама; 

           - Развијање способности прoнaлaжeње, aнaлизирaње, примeне и сaoпштaвaњa инфoрмaциja, уз 

вeштo и eфикaснo кoришћeњe инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja; 

                        - Развијање способности  зa рeшaвaњe прoблeмa, пoвeзивaњe и примeну знaњa и вeштинa у 

дaљeм oбрaзoвaњу, прoфeсиoнaлнoм рaду и свaкoднeвнoм живoту; 

              - Развијање свeсти o сeби, сaмoинициjaтивe, спoсoбнoсти сaмoврeднoвaњa и изрaжaвaњa 

свoг мишљeњa; 

             - Оспособљавање ученика за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

             -Развијање свести о значају здравог начина живота,о важности сопственог здравља и здравља 

других, безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

            - Развијање еколошке свести о заштити и очувању природе и животне средине,  као и 

еколошке етике; 

             - Оспособљавање ученика за  квалитетну и ефикасну сарадњу са другима, 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, 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 матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких 

заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и 

светског културног наслеђа; 

              - Прихватање и  поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне 

равноправности и толеранције;     

             - Пoдизaњe квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa у припрeми и рeaлизaциjи у склaду сa  

индивидуaлним кaрaктeристикaмa учeникa; 

            - Унaпрeђивaњe нaчинa прaћeњa пoстигнућa учeникa; 

            - Рaзвиjaњe и oснaживaњe систeмa пoдршкe учeницимa. 
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Основна школа ,, Жарко Зрењанин ''                                                   ДРУГИ ЦИКЛУС 

 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ  V – VIII 

НАСТАВНИ ПЛАН 

ЗА ПЕТИ  РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

недељни 

фонд 

часова 

годишњи 

фонд 

часова 

Српски језик 5 180 

Енглески језик 2 72 

Ликовна култура 2 72 

Музичка култура 2 72 

Историја 1 36 

Географија 1 36 

Математика 4 144 

Биологија 2 72 

Техника и технологија 2 75 

Информатика и рачунарство 1 36 

Физичко и здравствено васпитање 2 72 

УКУПНО:А 24 864 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 

Шпански језик 2 72 

Обавезна физичка активност 1,5 54 

УКУПНО:Б 4,5 162 

УКУПНО: А +Б 27 1026 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

Обавезне ваннаставне активности 

Час одељењског старешине 1 36 

Физичке активности 1,5 54 

 Слободне наставне активности 
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Хор и оркестар 1 36 

Свакодневни живот у прошлости 1 36 

Цртање, сликање ,  вајање 1 36 

 

НАСТАВНИ ПЛАН 

ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 
ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

недељни 

фонд 

часова 

годишњи 

фонд 

часова 

Српски језик 4 144 

Енглески језик 2 72 

Ликовна култура 1 36 

Музичка култура 1 36 

Историја 2 72 

Географија 2 72 

Физика 2 72 

Математика 4 144 

Биологија 2 75 

Техничко и информатичко образовање 2 72 

Физичко  васпитање 2 72 

УКУПНО:А 24 864 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 

Шпански језик 2 72 

Информатика и рачунарство 1 36 

Изабрани спорт : одбојка/фудбал 1 36 

УКУПНО:Б 5 180 

УКУПНО: А +Б 29 1044 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

Обавезне ваннаставне активности 

Час одељењског старешине 1 36 
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Основна школа ,, Жарко Зрењанин ''                                                    ДРУГИ ЦИКЛУС 

 

НАСТАВНИ ПЛАН 

ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

недељни 

фонд 

часова 

годишњи 

фонд 

часова 

Српски језик 4 144 

Енглески језик 2 72 

Ликовна култура 1 36 

Музичка култура 1 36 

Историја 2 72 

Географија 2 72 

Физика 2 72 

Математика 4 144 

Биологија 2 75 

Хемија 2 72 

Техничко и информатичко образовање 2 72 

Физичко  васпитање 2 72 

УКУПНО:А 26 936 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 

Шпански језик 2 72 

Информатика и рачунарство 1 36 

Хор и оркестар 1 36 

Изабрани спорт : одбојка/фудбал 1 36 

УКУПНО:Б 6 216 

УКУПНО: А +Б 32 1152 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

Обавезне ваннаставне активности 

Час одељењског старешине 1 36 
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Основна школа ,, Жарко Зрењанин ''                                                     ДРУГИ ЦИКЛУС 

 

НАСТАВНИ ПЛАН 

ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 
ОСМИ РАЗРЕД 

 
недељни 

фонд 

часова 

годишњи 

фонд 

часова 

Српски језик 4 136 

Енглески језик 2 68 

Ликовна култура 1 34 

Музичка култура 1 34 

Историја 2 68 

Географија 2 68 

Физика 2 68 

Математика 4 136 

Биологија 2 68 

Хемија 2 68 

Техничко и информатичко образовање 2 68 

Физичко  васпитање 2 68 

УКУПНО:А 26 884 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Верска настава/Грађанско васпитање 1 34 

Шпански језик 2 68 

Информатика и рачунарство 1 34 

Изабрани спорт : одбојка/фудбал 1 34 

Домаћинство 1 34 

УКУПНО:Б 6 170 

УКУПНО: А +Б 32 1088 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

Обавезне ваннаставне активности 

Час одељењског старешине 1 34 
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Основна школа ,, Жарко Зрењанин ''                                                   ДРУГИ ЦИКЛУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА ПО ИНДИВИДУАЛНОМ 

ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ  V – VIII 

МЕРЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ, ИОП1 И ИОП2 по потреби, 

након спроведених процедура. Индивидуални образовни планови 

свих ученика који се образују по индивидуалном образовном 

плану чине прилог Школског програма. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                Српски језик              

 

     СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

    V разред 
 

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

писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине. 

 

        Оперативни задаци 
- проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима; 

- овладавање простом реченицом и њеним деловима; 

- појам сложене реченице; 

- увођење ученика у појам променљивости и непроменљивости врста речи; 

- стицање основних знања о именицама, значењима и функцијама падежа; 

- стицање основних знања о именичким заменицама и бројевима; 

- стицање основних знања о глаголима (видовима и функцијама); 

- оспособљавање ученика за уочавање разлике у квантитету акцента; 

- савладавање елемената изражајног читања и казивања текстова, одређених програмом; 

- увођење ученика у тумачење мотива, песничких слика и изражајних средстава у лирској песми; 

- увођење ученика у структуру епског дела, с тежиштем на књижевном лику и облицима приповедања; 

- увођење ученика у тумачење драмског дела, са тежиштем на драмској радњи и лицима; 

- оспособљавање ученика за самостално, планско и економично препричавање, причање,  

- описивање, извештавање, те за обједињавање разних облика казивања (према захтевима програма). 

 

Начин реализације програмских садржаја 
      НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: 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 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                  Српски језик 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Језик 

Граматика 

Правопис  

Ортоепија 

 

65 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 

 

Пoзнаје врсте  и  подврсте речи и њихове 

граматичке категорије.Зна врсте  независних 

реченица и реченичне чланове. Разликује 

просту од сложене реченице. Уме  

правилно да  користи падежне и глaголске 

облике .Разликује  и познаје главна значења  

падежних и  глаголских облика, уме да их 

објасни и зна терминологију у вези с  

њима. 

Књижевност 

лирика, епика, 

драма; 

научнопопуларни 

текстови; 

књижевнотеоријски 

појмови; 

функционални 

појмови 

65 

 

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. 
CJ.3.4.3. 
CJ.3.4.4.  
CJ.3.4.7.  

Читање, разумевање, слушање; 

препознавање и обележавање форми 

казивања; препознавање и тумачење 

особина лика; одређивање сижеа и 

елемената фабуле; уочавање и 

повезивање  мотива, теме, фабуле;  

разликовање,обележавање и тумачење 

стилских фигура; образлагање сопственог 

мишљења. 

Зна да разликује усмену од ауторске 

књижевности и књижевне родове. Повезује 

наслов дела,књижевни род и врсту у 

одломку.Уме да препозна риму, осмерац и 

десетерац. Зна одлике и именује четири 

облика казивања. 

Препознаје и разликује: епитет, 

поређење, ономатопеју, хиперболу 

персонификацију, градацију, метафору, 

контраст. Зна да повеже битне елементе 

књижевноуметничког текста: мотив, 

тему, фабулу, време и место радње, 

Именује особине књижевног јунака. 

Наводи наслов дела, аутора, род и врсту 

на основу одломака, ликова. Зна појмове 

лирски субјект и приповедач и разликује 

их од песника/писца.Уме да образложи и 

аргументује свој став о 

књижевноуметничком делу. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                  Српски језик 

 

Језичка култура 

основни 

облици усменог и 

писменог  

изражавања; 

домаћи  

задаци; 

писмени задаци 

 

50 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, 

препричавање, разликовање, 

сналажење, коришћење садржаја и 

индекса појмова, издвајање 

информација; састављање 

експозиторног, наративног и 

дескриптивног текста; коришћење 

Правописа српскога језика МС;  

примењује правописна правила; пише 

вест. 

Зна да разликије основне делове текста. 

Обележава пасусе, чита фусноте и зна шта се 

у фусноти бележи.Чита предговор и  

поговор и уме да објасни њихову улогу у 

књизи.Зна шта је цитат и како се наводи. 

Проналзи и издваја основне информације 

из текста. Зна и користи оба писма.Уме 

да састави граматички исправну 

реченицу. 

Примени правописну норму у 

једноставним и сложенијим примерима. 

Зна питања за писање вести и  уме да 

састави вест. 

 

   VI разред 
 

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

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

уметничка остварења из српске и светске баштине. 

 

        Оперативни задаци 
- Увођење ученика у грађење речи; 

- Упознавање са гласовним системом; 

- Упознавање гласовних алтернација, њихово уочавање у грађењу и промени речи; 

- Утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица; 

- Стицање основних знања о грађењу и значењима глаголских облика ( футур;имперфекат; императив; потенцијал; трпни глаголски придев; 

глаголски прилози); 

- Проширивање знања о сложеној реченици; 

- Оспособљавање ученика за уочавање разлике између дугих акцената; 

- Оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком тексту, за исказивање властитих судова и закључака приликом 

анализе текста и у разним говорним ситуацијама; 
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- Развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких слика у лирском тексту; 

- Постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог изражавања ( препричавање; причање; описивање и извештавање; 

ортоепске, лексичке и семантичке вежбе; синтаксичке и стилске вежбе). 

Начин реализације програмских садржаја 

 
         НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: 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, рад у пару, групни рад, смислено учење,стваралачко и логичко учење, 

         програмирана и полупрограмирана настава 

            
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Језик 

Граматика 

Правопис  

Ортоепија 

 

49 IX – VI 

 

 

 

СЈ.1.3.5. 

СЈ.1.3.6. 

СЈ.1.3.10.  

СЈ.1.3.15. 

СЈ.1.3.16. 

СЈ.2.3.2.  

СЈ.2.3.1.  

СЈ.2.3.4. 

СЈ.2.3.5.  

СЈ.2.3.6.  

СЈ.2.3.8.  

СЈ.2.3.11. 

СЈ.3.3.1. 

СЈ.3.3.2. 

СЈ.3.3.6.  

СЈ.3.3.7. 

Уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање; анализирање, 

закључивање, графичко приказивање,  

сазнавање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера, 

утврђивање, обнављање и примена 

правописних правила. 

 

Разликује просте речи од твореница; 

препознаје корен речи; гради реч према 

задатом значењу на основу постојећих 

творбених модела, а познаје основне 

начине грађења речи – извођење, 

слагање.   Препознаје синтаксичке 

јединице (реч, синтагму, предикатску 

реченицу и  комуникативну реченицу). 

Правилно употребљава глаголске облике 

(осим имперфекта). Препознаје гласовне 

промене као и подврсте синтаксичкиг 

реченица ( зависне и независне 

предикатске реченице). 

  

Одређује и уме да одреди значења 

непознатих речи и израза на основу 

њиховог састава и/или контекста у коме 

су употребљени (једноставни и 
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сложенији случајеви). Служи се 

речницима, приручницима и 

енциклопедијама. Одређује место 

акцента у речи; зна основна правила 

акценатске норме. Дели реч на слогове у 

сложенијим случајевима. Познаје 

гласовне промене (уме да их препозна, 

објасни и именује, као и да одреди 

главна значења и њихове функције; уме 

да објасни терминологију у вези с њима). 

Такође,  и  главна значења 

падежа.Одређује реченичне и 

синтагматске чланове у сложенијим 

примерима.  

Књижевност 

лирика, епика, 

драма; 

научнопопуларни 

текстови; 

књижевнотеоријски 

појмови; 

функционални 

појмови 

54 

 

IX – VI 

 

СЈ.1.1.2. 

СЈ.1.1.4. 

СЈ.1.1.5.  

СЈ.1.1.6. 

СЈ.1.1.7.  

CJ.2.1.4. 

CJ.2.1.5.  

CJ.2.1.7. 

CJ.1.4.1. 

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.2.4.1. 

CJ.2.4.5.  

CJ.2.4.6. 

CJ.2.4.7. 

CJ.2.4.8. 

Разликовање уметничког од 

неуметничког текста, као и повезивање 

информације и идеје изнете у тексту, 

обележавање форми казивања, 

препознавање стилских фигура, 

проналажење, издвајање и 

упоређивање информације из два краћа 

текста, уочавање узрочно-последичних 

веза, разликовање битног од небитно, 

повезивање наслова дела са именом 

аутора, разликовање типова 

стваралаштва, одређивање мотива, 

идеје, композиције, форме и 

карактеристике лика, тумачење дела и 

његово повезивање с другим 

текстовима који се обрађују. 

 

Разликује уметнички и неуметнички 

текст; уме да одреди сврху текста:  

експозиција (излагање), дескрипција 

(описивање), нарација (приповедање). 

Разликује основне делове текста и књиге 

(наслов, наднаслов, поднаслов, основни 

текст, поглавље, пасус, садржај, 

предговор, поговор), као и индекс, 

појмовник и библиографију и уме њима 

да се користи. 

Препознаје цитат; служи се садржајем да 

би пронашао одређени део текста. 

Проналази и издваја основне 

информације из текста према датим 

критеријумима. Разликује и препознаје у 

тексту битно од небитног, главно од 

споредног, као и облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: 

приповедање,описивање, 

монолог/унутрашњи монолог, дијалог. 
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CJ.3.4.3. 

CJ.3.4.4.  

CJ.3.4.5.  

CJ.3.4.6. 

CJ.3.4.8.  

 

Повезује информације и идеје изнете у 

тексту, уочава јасно исказане односе 

(временски след, средство – циљ, узрок – 

последица и сл.) и изводи закључак 

заснован на тексту. Такође, повезује дело 

из обавезне лектире са временом у којем 

је настало и са временом које се узима за 

оквир приповедања. 

 

Проналази, издваја и упоређује 

информације из два краћа текста. 

Препознаје став аутора неуметничког 

текста и разликује га од другачијих 

ставова  изнетих у таквом тексту. 

Повезује наслове прочитаних књижевних 

дела (предвиђених програмима од V 

доVIII разреда) са именима аутора тих 

дела. 

Разликује типове књижевног 

стваралаштва (усмена и ауторска 

књижевност) и основне књижевне 

родове: лирику, епику и драму.  

 

Препознаје врсте стиха (римовани и 

неримовани; осмерац и десетерац) и 

строфе-именује их; као и  стилске фигуре 

у књижевноуметничком тексту (епитет, 

поређење, ономатопеја, 

персонификација, хипербола, градација, 

метафора,  контраст), које зна да именује 

и препозна им функцију. 

 

Уочава битне елементе 
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књижевноуметничког текста: мотив, 

тему, фабулу, време и место радње, лик... 

као и разлику између препричавања и 

анализе дела. 

 

Одређује мотиве, идеје, композицију, 

форму, карактеристике лика 

(психолошке, социолошке, етичке) и 

њихову међусобну повезаност.  

Разликује аутора дела од лирског 

субјекта и приповедача у делу.  

Тумачи различите елементе 

књижевноуметничког дела позивајући се 

на само дело. Повезује 

књижевноуметничке текстове с другим 

текстовима који се обрађују у настави. 

Језичка култура 

основни 

облици усменог и 

писменог  

изражавања; 

домаћи  

задаци; 

писмени задаци 

 

21 IX – VI 

 

CJ.1.2.2.  

CJ.1.2.5. 

CJ.1.2.6. 

CJ.1.2.8.  

CJ.2.2.2.  

CJ.2.2.4. 

CJ.2.2.5.  

Читање различитим техникама читања, 

слушање, бележење, истраживање, 

запажање, описивање и портретисање, 

препричавање, писање писма и 

извештаја, примењивање правописне 

норме, разликовање говорног и писаног 

језика, сажимање текста, казивање 

напамет научених лирских и епских 

текстова, причање по плану, 

увежбавање технике у изради писменог 

састава. 

Саставља разумљиву, граматички 

исправну реченицу. Свој језик 

прилагођава медијуму изражавања 

(говору, односно писању), теми, прилици 

и сл.; препознаје и употребљава 

одговарајуће језичке варијетете 

(формални или неформални). 

Влада основним жанровима писане 

комуникације: саставља писмо. 

Примењује правописну норму (из сваке 

правописне области) у једноставним   

примерима. 

Саставља извештај. Ученик зна основне 

особине говорног и писаног језика. 

Ученик зна правописну норму и 

примењује је у већини случајева. 
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VII разред 
 

          Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији  

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавајуп проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају 

основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да 

тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  

 

         Оперативни задаци 

 

- Систематизовање и до практичне примене увежбавање граматичких садржаја о врстама речи и њиховим граматичким категоријама; 

- Систематизовање и проширивање постојећих знања о значењима и употреби падежних облика; 

- Обнаљање и увежбавање гласовних промена у промени облика речи (нормативна решења); 

- Обновљање и проширивање знања о врстама глагола, саставу реченице у вези са врстама глагола и главне и зависне реченичне чланове; 

- Усвајање знања о напоредним односима међу независним реченицама и реченичним члановима; 

- Увежбавање разликовања дугих и кратких акцената, дугоузлазних и дугосилазних ак. и изговарање краткоузлазног и краткосилазног акцента; 

- Систематизовање и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи, употреби падежа и врстама глагола; 

- Систематизација и проширивање знања  о реченичним члановима; 

- Усвајање знања о појму синтагме и саставу именичке синтагме; 

- Разликовање актива и пасива; 

- Усвајање правила конгруенције стандардног језика; 

- Увежбавање реченичног акцента; 

- Усвајање основних појмова  о старословенском језику; 

- Понављање и увежбавање научених правописних интерпункцијских правила; 

- Усвајање интерпункције у сложеној реченици ( запета, тачка и запета ); 

- Правилно употребљавање интерпункцијских знакова: црта, заграда, запета у набрајању скраћеница; 

- Коришћење школског издања Правописа МС; 

- Увежбавање  и усавршавања гласног читања ( правилног, логичког и изражајног ) и читања у себи (доживљајног, усмереног и истраживачког ). 

- Оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање и свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела; 

- Упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 
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- Систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање текста, развијање потребе за књигом, 

способности да се њоме самостално служе као извором знања; 

- Навикавање на самостално коришћење библиотеке и поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- Уочавање узрочно-последичних веза поетских мотива и њихове функције; 

- Уочавање облика фабуле и композиције и односа сижеа и фабуле; 

- Оспособљавање ученика за потпунију анализа ликова ( дијалог, унутрашњи монолог, физичке и карактерне особине, поступци ); 

- Тумачење тематике, мотива, песничких слика и идејног слоја текста; 

- Упућивање ученика у међусобне односе и повезивање мотива и удруживање у поетске слике; 

- Уочавање међусобне условљености исказаних осећања, поетских слика, песничког језика и стила и тумачење песничких порука; 

- Упућивање ученика у анализу битних одлика драмских дела ( дијалог, монолог, ремарке, драмска радња, ликови ); сличности и разлике у односу 

на лирска и епска дела; 

- Усвајање книжевних и функционалних појмова: симбол, метафора, алегорија, асонанца и алитерација; слободни стих; однос народне и ауторске 

лирике; љубавна , елегична и рефлексивна песма; песма у прози; фабула и сиже, уоквирена фабула, композиција и мотивација; епизода; хумор, 

иронија и сатира; дневник, врсте романа; етапе драмске радње, драмска ситуација, дидаскалије, комедија карактера и комедија ситуације, драма у 

ужем смислу;естетско, морално, психолошко, социјално, елегично, вишезначно, реално, аналитичко, аргументовано. 

- Оспособљавање ученика да употребљава стандардни језик у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и различитим 

комуникационим ситуацијама; 

- Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање; богаћење речника, језичког и 

стилског израза; 

- Писање обавештења из текућег живота; најава догађаја; интервју (експозиција ); 

- Описивање предмета из околине, из ентеријера и екстеријера  објективно ( технички опис) , а затим сугестивни опис и одабир појединости у 

зависности од сврхе описа; 

- Описивање лика – технички или сугестивни опис; 

- Сачињавање упутстава за обављење посла, по избору ученика; 

- Писање честитке, позивнице, захвалнице и и-мејл порука; 

- Препричавање текста са променом редоследа догађаја;  сажето препричавање уз замењивање граматичких лица; 

- Причање  о стварном или измишљено догађају уз коришћње приповедања, описивања и дијалога; 

- Преиначавање управног говора у неуправни; 

- Проналажење и издвајање основних информација у некњижевном тексту; сажимање текста; писање сажетка;  

- Синтаксичке и лексичке вежбе; 

- Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: легенде, табеле. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                  Српски језик 

 

Начин реализације програмских садржаја 
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 

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

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 

Образовни 

Стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Језик 

Граматика 

Правопис  

Ортоепија 

 

60 IX – VI 

 

 

 

CJ.1.3.4.  

СЈ 1.3.6. 

СЈ.1.3.7.  

СЈ.1.3.8.  

CJ.1.3.9.  

СЈ 1.3.14. 

CJ.1.3.15. 

CJ.1.3.16. 

CJ.1.3.17. 

CJ.2.3.1 

CJ.2.3.3 

CJ.2.3.7.  

СЈ.2.3.8.  

CJ.2.3.10 

CJ.2.3.11 

CJ.3.3.4.  

CJ.3.3.5 

CJ.3.3.6. 

CJ.3.3.8. 

уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, графичко приказивање,  

сазнавање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера 

 

Пoзнаје врсте речи и њихове 

граматичке категорије; препознаје 

подврсте речи; користи терминологију 

у вези са врстама и подврстама речи и 

њиховим граматичким категоријама. 

Препознаје синтаксичке јединице (реч, 

синтагму, предикатску реченицу и 

комуникативну реченицу). 

Зна врсте независних реченица 

и реченичне чланове. Познаје и 

именује подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних 

изависних предикатских реченица). 

Уме правилно да користи падежне и 

глaголске облике и разликује њихова 

основна значења Уме да одреди место 

акцента у речи и  зна основна правила 

акценатске норме. Зна значења речи и 

фразеологизама који се употребљавају 

у контексту свакодневне комуникације, 

школским и научнопопуларним 

текстовима . Уме да одреди значења 

непознатих речи и израза на основу 
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њиховог састава и/или контекста у 

коме су употребљени.Разликује 

појмове књижевног и народног језика. 

Зна основне податке о развоју 

књижевног језика код Срба (од 

почетака до данас). 

Књижевност 

лирика, епика, 

драма; 

научнопопуларни 

текстови; 

књижевнотеоријски 

појмови; 

функционални 

појмови 

60 

 

IX – VI 

 

CJ.1.4.2.  

CJ.1.4.3.  

CJ.1.4.4. 

CJ.1.4.6.  

CJ.1.4.7. 

CJ.3.4.1 

CJ.3.4.3 

CJ.1.4.5.  

CJ.1.4.6.  

CJ.2.4.1 

CJ.2.4.2 

CJ.2.4.4. 

CJ.2.4.5. 

CJ.2.4.6. 

CJ.2.4.7. 

CJ.2.4.8 

СЈ.2.4.9. 

CJ.3.4.1. 

CJ.3.4.2. 

CJ.3.4.3. 

CJ.3.4.4. 

CJ.3.4.5. 

CJ.3.4.6. 

CJ.3.4.7. 

CJ.3.4.8. 

обележавање форми казивања, 

препознавање стилских фигура, 

тумачење особина лика, одређивање 

сижеа и елемената фабуле;анализа 

дела уз коришћење истраживачких 

задатака, читање са оловком у руци, 

решавање проблемских задатака у 

вези са прочитаним делом; уочавање 

одлика књижевнонаучних врста; 

повезивање садржаја дела са 

временским оквиром у ком је настало 

или о ком говори; аргументовање 

става створеног читањем 

књижевноуметничког дела, слушање, 

аргументовање, процењивање 

 

Разликује типове књижевног 

стваралаштва (усмена и ауторска 

књижевност). Разликује основне 

књижевне родове: лирику, епику и 

драму, уме да их одреди на основу 

одломка, ликова, карактеристичних 

ситуацијаУме да  препозна врсте стиха, 

да их одреди и именује.Уме да одреди  

постојање стилских фигура у 

књижевноуметничком тексту и њихову 

функцију. Уочава битне елементе 

књижевно уметничког текста: мотив, 

тему, фабулу, време и место радње, лик 

и да  дело повеже са временом у којем 

је настало и са временом које се узима 

за оквир приповедања.Уме да разликује 

књижевнонаучне врсте: биографију, 

аутобиографију, дневник и путопис. 

Уме да одреди карактеристике лика 

(психолошке,социолошке, етичке) . 

Уме да разликује облике казивања у 

књижевноуметничком тексту. Уочава 

разлику између препричавања и 

анализе дела.  Уме да изрази свој став о 

конкретном делу и аргументовано га 

образлаже.  
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Језичка 

култура 

усмено и 

писмено 

изражавање; 

ортоепске, 

лексичке, 

семантичке,стилске 

вежбе 

 

 

20 IX – VI 

 

CJ.1.1.4. 

CJ.1.1.5. 

CJ.1.1.6. 

СЈ.1.1.7. 

CJ.1.1.8. 

CJ.1.2.1. 

CJ.1.2.2. 

CJ.1.2.5. 

CJ.1.2.6. 

CJ.1.2.8. 

CJ.2.1.2. 

CJ.2.1.4. 

СЈ.2.2.3. 

CJ.2.2.4. 

CJ.2.2.5. 

CJ.3.1.2. 

CJ.3.1.3. 

CJ.3.1.4. 

CJ.3.2.5. 

летимично читање, читање са 

оловком у руци, истраживачко 

читање; повезивање информација, 

закључивање, извођење аргумената 

из текста ,читање табела, дијаграма и 

графикона;усмено изражавање уз 

поштовање књижевнојезичких норми 

и језичких варијетета; попуњавање 

образаца, писано изражавање 

ћирилицом и латиницом;  

примењивање правописних и 

граматичких норми  

Разликује делове текста и књиге 

(наслов, наднаслов, поднаслов, основни 

текст, поглавље, пасус, фуснота, 

садржај, предговор, поговор, индекс, 

појмовник и библиографију) Уме да 

препозна цитат. Уме да се служи 

садржајем Уме да пронађе и издваја 

основне информације из текста према 

датим критеријумима. Повезује 

информације и идеје изнете у тексту, 

уочава односе и изводи закључке. Уме 

да чита елементе текста: легенде, 

табеле, дијаграме и графиконе. Зна и 

користи оба писма (ћирилицу и 

латиницу). Саставља разумљиву, 

граматички исправну реченицу и 

примењује правописну норму.Уме да 

препозна и употребљава одговарајуће 

језичке варијетете и свој језик 

прилагођава медијуму 

изражавања.Влада основним 

жанровима писане  комуникације. 

Познаје врсте неуметничких текстова 

(излагање, технички опис, техничко 

приповедање). Уме да издвоји кључне 

речи и резимира текст,да здваја из 

текста аргументе у прилог некој тези 

(ставу) или аргументе против ње;  
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                 Српски језик 

 

VIII разред 
 

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

писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине. 

 

         Оперативни задаци: 
 

- даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје књижевног језика, дијалектологије; 

- развијање позитивног односа према дијалектима (свом и другима), као и потреба да се усваја, негује и развија књижевни језик; 

- даље усвајање ортографске, ортоепске, граматичке, стилске и лексичке норме књижевног језика; 

- развијање критичког односа према језику и садржини текстова из свакодневног живота, развијање осетљивости на манипулацију језиком 

(нарочито у виду бирократског језика и језика реклама); 

- формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела приступачних свом узрасту; 

- систематизација знања о књижевнотеоријским појмовима;  

- овладавање расправом као обликом писменог и усменог изражавања;  

- обнављање и систематизовање знања из свих подручја.  

 

Начин реализације програмских садржаја 
           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. 

          НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: колективни, индивидуални, групни рад, рад у пару. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                          Српски језик 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Језик 

 

Граматика 

Правопис  

Ортоепија 

 

51 IX – VI 

 

 

 

СЈ.1.3.1 

СЈ.1.3.4 

СЈ.1.3.5.  

СЈ.1.3.6.  

СЈ.1.3.7.  

СЈ.1.3.8.  

СЈ.1.3.9.  

СЈ.1.3.10. 

СЈ.1.3.11.  

СЈ.1.3.12 

СЈ.1.3.13.  

СЈ.1.3.14. 

СЈ.1.3.15. 

СЈ.1.3.16. 

СЈ.1.3.17.  

СЈ.1.3.18.  

СЈ.1.3.19. 

СЈ.2.3.1.  

СЈ.2.3.2 

СЈ.2.3.3.  

СЈ.2.3.4.  

СЈ.3.3.8 

СЈ.2.3.5 

СЈ.2.3.6 

СЈ.2.3.7 

СЈ.2.3.8 

СЈ.2.3.9. 

СЈ.2.3.10 

СЈ.2.3.11 

уочавање, препознавање,објашњавање, 

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, графичко приказивање, 

сазнавање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера 

 

 

 

Разликује језик свакодневне комуникације –  

говорни и писани. Зна главне особине типичног 

говореног језика (ослањање на контекст и говорну 

ситуацију; функција гестова и мимике; кратке, 

елиптичне и недовршене реченице, 

 емоционалност, неформалност), као и  главне 

 особине типичног писаног језика у јавној 

комуникацији ( експлицитност, потпуност 

 реченица, интелектуалност, формалност).  

Уочава положај српског језика међу другим 

словенским језицима. Познаје дијалекте  

 српског језика. Уочава разлику између 

 народног језика и књижевног језика. Познаје  

развој српског књижевног језика; развој  

лексике српског језика; језике националних 

 мањина (основни подаци). 

Усваја и препознаје зависне предикатске 

 реченице и одређује напоредне односе међу њима: 

обележја (зависни везници, везнички спојеви и др.); 

врсте: изричне, односне, месне, временске, 

 узрочне, условне, допусне, намерне, последичне и 

поредбене; конституентска функција у оквиру 

 више реченице (независне или зависне) или  

синтагме; зна да обележава интерпункцију у  

вези са зависним реченицама . 

Зна главна правила стандардне акценатске  

норме и примењује их.  

Зна врсте речи и њихове граматичке 

 категорије.  Одређује синтагме – именичке, 
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СЈ.3.3.1 

СЈ.3.3.2 

СЈ.3.3.3. 

СЈ.3.3.4 

СЈ.3.3.5 

СЈ.3.3.6. 

СЈ.3.3.7. 

СЈ.3.3.8. 

 

 

 

 

 придевске, прилошке, глаголске. Разликује 

комуникативне од предикатских реченица и   

уочава независне реченице, напоредне односе 

 међу њима. Одређује посебне типове  

предикатских реченица (безличне, реченице са 

логичким субјектом, обезличене, пасивне...). 

Примењује научено о грађењу речи; уочава 

 различите гласовне промене до којих долази  

при грађењу речи. Усваја знање о 

 комбинованом грађењу речи и грађењу речи 

претварањем. 

 Зна и у говору и писању примењује 

 књижевнојезичку норму у вези са гл.облицима и 

падежима.  

 Разликује једнозначне и вишезначне речи.  

Приказује полисемију и хомонимију у  

великим једнојезичним речницима. Користи  

метафору и метонимију као начине да реч 

 стекне нова значења.  

Зна правописна правила и примењује их.  

Књижевност 

 

лирика, епика, 

драма; 

научнопопуларни 

текстови; 

књижевнотеоријски 

појмови; 

функционални 

појмови 

48 IX – VI 

 

 СЈ.1.1.2.  

СЈ.1.1.5 

СЈ.1.1.6 

СЈ.1.1.7 

СЈ.1.4.1 

СЈ.1.4.2 

СЈ.1.4.3 

СЈ.1.4.4 

СЈ.1.4.5 

СЈ.1.4.6 

СЈ.1.4.7 

СЈ.2.4.1.  

СЈ.2.4.2 

СЈ.2.4.3. 

oбележавање форми казивања, 

препознавање стилских фигура, 

тумачење особина лика, одређивање 

сижеа и елемената фабуле; анализа 

дела уз коришћење истраживачких 

задатака, читање са оловком у руци, 

решавање проблемских задатака у вези 

са прочитаним делом; уочавање 

одлика књижевнонаучних врста; 

повезивање садржаја дела са 

временским оквиром у ком је настало 

или о ком говори; аргументовање 

става створеног читањем 

књижевноуметничког дела, слушање, 

Разликује уметнички од неуметничког текста, 

 и уме да одреди сврху текста и да у тексту  

раздвоји битно од небитног. Повезује наслове 

прочитаних књижевних дела са именима аутора 

тих дела; повезује књижевноуметнички текст са 

другим текстовима који се тумаче у настави, као 

и само дело са временом у коме је настало. Зна 

основне одлике књижевних родова и врста. Уме 

да одреди мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, 

етичке) и њихову међусобну повезаност. 

Разликује облике казивања у 

књижевноуметничком тексту (приповедање, 

описивање, монолог/унутрашњи монолог, 
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СЈ.2.4.4 

СЈ.2.4.5 

СЈ.2.4.6 

СЈ.2.4.7 

СЈ.2.4.8 

СЈ.3.4.1.  

СЈ.3.4.2.  

СЈ.3.4.3.  

СЈ.3.4.4.  

СЈ.3.4.5 

СЈ.3.4.6.  

СЈ.3.4.7 

СЈ.3.4.8.  

аргументовање, процењивање 

 

 

дијалог). Увиђа разлику између аутора дела и 

лирског субјекта и приповедача у делу. Именује 

стилске фигуре и одређује њихову функцију у 

тексту. Уочава разлику између анализе и 

препричавања. Тумачи различите елементе 

књижевноуметничког дела позивајући се на само 

дело и изражава свој став о конкретном делу и 

аргументовано га образлаже. 

 

 

Језичка култура 

 

основни 

облици усменог и 

писменог 

изражавања и 

вежбање 

 
 

37 IX – VI 

 

СЈ.1.1.3.  

СЈ.1.1.8.  

СЈ.1.2.2.  

СЈ.1.2.5.  

СЈ.1.2.6.  

СЈ.1.2.8.  

СЈ.2.1.2 

СЈ.2.1.6 

СЈ.2.2.2 

СЈ.2.2.4 

СЈ.2.2.5 

СЈ.3.1.4 

СЈ.3.2.5 

СЈ.3.3.3 

 

летимично читање, читање са оловком 

у руци, истраживачко читање; 

повезивање информација, 

закључивање, извођење аргумената из 

текста ,читање табела, дијаграма и 

графикона;усмено изражавање уз 

поштовање књижевнојезичких норми 

и језичких варијетета; попуњавање 

образаца, писано изражавање 

ћирилицом и латиницом; 

примењивање правописних и 

граматичких норми  

 

 

 

Зна основне особине говорног и писаног језика. 

Саставља разумљиву, граматички исправну 

реченицу. Свој језик прилагођава медијуму 

изражавања (говору, односно писању), теми и 

прилици.  Препознаје различите функционалне 

стилове. Саставља писмо, вест, извештај и 

реферат и попуњава различите обрасце и 

формуларе с којима се сусреће у школи и 

свакодневном животу. Чита и разуме нелинеарне 

елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе. Познаје врсте неуметничких текстова 

(излагање, технички опис, техничко 

приповедање, расправа, реклама). Разликује 

чињеницу од коментара, објективност од 

пристрасности и пропаганде. Развија критички 

однос и осетљивост на манипулацију језиком. Зна 

и доследно чпримењује правописну и акценатску 

норму. 
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КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Српски језик 

Енглески језик 

5.разред Именски предикат 

Употреба глагола бити 

 

Септембар 

Креирати интервју/ писмо Април 

Описати чланове своје породице Децембар 

Дефинисање и употреба обичног 

садашњег и прошлог времена  

 

Мај 

Српски језик 

Ликовна култура 

5.разред Дескрипција у 

књижевноуметничким делима и 

писаним саставима ученика 

Фебруар 

Развој способности за опажање и 

представљање облика у 

композицијску целину 

(,,Зимско јутро '' Војислав Илић) 

Описивање унутрашњег и 

спољашњег простора 

Разумевање облика и просторног 

представљања кроз уметничка 

дела   

( књижевни и ликовни естетски 

сензибилитет) 

Март 

Историја 

Српски језик 

Информатика и 

рачунарство 

5.разред Упознавање култура Старог 

истока, Грчке и Римског царства 

Прометеј 

Ахил у ,, Житију Ајдук Вељка 

Петровића '' В. Караџића 

Препричавање грчких митова 

 ( Г.Шваб ,, Приче из класичне 

старине '' ) ПП презентација 

Април 
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Географија 

Српски језик 

5.разред Стицање основних знања и 

вештина из картографије и 

оспособљавање за коришћење 

географске карте као извора 

информација и оријентације. 

Писање вишечланих назива река, 

планина, језера...( правопис ) 

Новембар 

Српски језик 

ТИО 

6. разред Екстеријер и ентеријер ( језичка 

култура ) 

Ентеријер 

Март 

Биологија 

Српски језик 

6. разред Царство животиња (грађа птица 

и гмизаваца) 

Језичка култура (дескрипција) 

Април 

Математика 

ТИО 

6.  

разред 

Површина троугла и четвороугла 

 

Мај 

Биологија 

Географија 

6. разред Царство животиња (сеоба птица) 

 

Април 

Српски језик 

Енглески језик 

6. разред Породични односи 

 

Особа из моје породице 

децембар 

 

децембар 

Ликовна култура 

Историја 

6. разред Средњевековна архитектура  

 

Култура средњег века 

Април 

Српски језик 

Историја 

6. разред Свети Сава 

 

јануар/ фебруар 

Српски језик 

Ликовна култура 

7.разред Стара породична кућа, Павле 

Угринов 

Опис екстеријера и ентеријера 

Март 

Српски језик 

Енглески језик 

7.разред Портрет. Именовање осећања и 

људских особина. Богаћење 

речника 

Децембар 
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Српски језик 

Енглески језик 

7.разред Писање имејла Децембар 

Српски језик 

Историја 

7.разред Хајдуци и ускоци 

Циклус песама о хајдуцима и 

ускоцима 

Новембар 

Српски језик  

ТИО  

7.разред Техничко описивање и 

приповедање 

Децембар 

Српски језик, 

Историја 

7.разред Прича о кмету Симану, Иво 

Андрић 

Анексија Босне и Херцеговине 

Мај 

Српски језик 

Енглески језик 

7.разред  

Пасив 

Мај 

Српски језик, 

Енглески језик 

7.разред Сложен глаголски предикат 

Модални глаголи 

фебруар, март 

Српски језик 

Енглески језик 

8.разред Писање писма ( имејла) фебруар 

 

Математика 

Физика 

Хемија 

Информатика 

Српски језик 

8.разред Пирамида 

Густина, запремина 

Хемијски елементи 

Претраживање интернета 

Језичка култура  

Фебруар 

Српски језик 

Енглески језик 

8.разред Условне реченице Март 

Биологија 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик 

8.разред Истраживање стања  

угрожености животне средине у 

окружењу 

Видео записи 

Језичка култура ( репортажа) 

Март 

Историја 

Српски језик 

8.разред Деобе, Д.Ћосић ( Други светски 

рат) 

Март 

Биологија 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик 

8.разред Исртаживање стања угрожености 

животне средине/репортажа 

Мај 
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Биологија 

Српски језик 

Енглески језик 

8.разред Квалитет производа који 

купујемо/рекламе 

Мај 

Биологија 

Српски језик 

Математика 

8.разред Колико твојих вршњака користи 

дуван/анкета ( тумачење графикона 

и нелинеарних елемената текста) 

Мај 

Српски језик 

Енглески језик 

8.разред Писање писма ( имејла) фебруар 

 

Математика 

Физика 

Хемија 

Информатика 

Српски језик 

8.разред Пирамида 

Густина, запремина 

Хемијски елементи 

Претраживање интернета 

Језичка култура  

Фебруар 

Српски језик 

Енглески језик 

8.разред Условне реченице Март 

Биологија 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик 

8.разред Истраживање стања  угрожености 

животне средине у окружењу 

Видео записи 

Језичка култура ( репортажа) 

Март 

Историја 

Српски језик 

8.разред Деобе, Д.Ћосић ( Други светски 

рат) 

Март 

Биологија 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик 

8.разред Исртаживање стања угрожености 

животне средине/репортажа 

Мај 

Биологија 

Српски језик 

Енглески језик 

8.разред Квалитет производа који 

купујемо/рекламе 

Мај 

Биологија 

Српски језик 

Математика 

8.разред Колико твојих вршњака користи 

дуван/анкета ( тумачење графикона 

и нелинеарних елемената текста) 

Мај 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

V разред 

                     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. 

 

           Оперативни задаци 
- разумевање краћих дијалога (до 7 реплика/ питања и одговора) и прича о темама предвиђеним наставним програмом које чује уживо или са 

аудио-визуелних записа;  

- разумевање и реаговање на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу; 

- разумевање краћих текстова (до 80 речи), који садрже велики проценат познатих језичких елемената, а чији садржај је у складу са развојним и 

сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима ученика; 

- разумевање и адекватно интерпретирање садржаја илустрованих текстова, коришћењем језичких елемената предвиђеним наставним 

програмом; 

- усклађивање интонације, ритма и висине гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном формалности говорне ситуације; 

- пружање информација о себи и свом окружењу; 

- описивање у неколико реченица познатих радњи или ситуација у садашњости, прошлости и будућности, коришћењем познатих језичких 

елемената; 

- давање свог мишљења и изражавање ставова коришћењем познатих језичких елемената; 

- писање реченица и краћих текстова (до 50 речи); 

- препознавање и коришћење граматичких садржаја предвиђених наставним програмом; 

- издвајање кључних информација и препричавање онога што је видео, чуо, прочитао или доживео; 

- учествовање у комуникацији поштујући социокултурне норме комуникације; 

- поштовање основних правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

- коришћење језика у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације; 

- уочавање сличности и разлика између матерњег језика и енглеског. 
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Начин реализације програмских садржаја 
           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 

         
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

 Школа 7 IX, II, III 

 

 

 

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање 

 

Препознају и усвајају нове речи везане за  

школу; знају да креирају распоред часова; 

проширују знања из граматике (употреба  

глагола 'бити') 

 Моји другови и ја 16 

 

IX, IV слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање 

Знају да представе себе и друге/ своје  

другове; знају да креирају интервју/ писмо;  

изражавају допадање/недопадање, као и  

своје способности; изражавају своја 

интересовања и своје планове за блиску 

будућност; препознају научене и усвајају 

нове појмове на тему одеће и облачења 

Породица 9 XI, XII,  

II 

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање 

Знају да именују чланове породице и да 

идентификују родбинске односе; знају да  

опишу чланове своје породице; проширују  

знања из граматике (поређење појмова уз 

 употребу описних придева, исказивање 

 припадности уз употребу ‘have got/ has got’; 

знају да опишу место пребивалишта,  

простор и намештај уз правилно коришћење 

предлога за место и множину именица 

Окружење 

 

 

36 IX, XII,  

III, V, VI 

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање 

Знају да именују државе и националности  

које у њима живе; знају да опишу главне  

градове, богате речник на тему професија; 

упознају се са обичајима и традицијом  

других земаља; знају да дефинишу и  
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користе садашње, прошло време, и презент 

 перфект кроз решавање  

граматичких задатака; правилно читају и  

преводе текст; усвајају нов вокабулар на  

тему исхране и здравља; креирају рецепт и 

демонстрирају ситуације у ресторану; 

препознају и именују дане у недељи, месеце 

у години; знају да искажу хронолошко и  

метеоролошко време и датуме; знају да  

опишу различите временске прилике кроз  

дијалог; знају да креирају временску  

прогнозу 

Медији и технологија 4 X, XII,  

II, VI 

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање 

Знају да употребе информације из медија; 

знају да напишу мејл/ направе блог/ профил 

на друштвеним мрежама 

 

VI разред 
 

                     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. 

 

           Оперативни задаци 

- разумевање дијалога (до 10 реплика/ питања и одговора) и прича о темама предвиђеним наставним програмом које чује уживо или са аудио-

визуелних записа;  

- разумевање општег садржаја и издвајање кључних информација из прилагођених текстова после 2-3 слушања; 

- разумевање и реаговање на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу; 

- разумевање текстова (до 150 речи), који садрже претежно познате језичке елементе, а чији садржај је у складу са развојним и сазнајним 

карактеристикама, искуством и интересовањима ученика; 
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- разумевање и адекватно интерпретирање садржаја илустрованих текстова, коришћењем језичких елемената предвиђеним наставним 

програмом; 

- проналажење и издвајање предвидљивих информација у текстовима из свакодневног окружења и из краћих књижевних форми, примерених 

узрасту и интересовању ученика; 

- извођење закључка о могућем значењу непознатих речи, ослањајући се на општи смисао текста са темом из свакодневног живота; 

- усклађивање интонације, ритма и висине гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном формалности говорне ситуације; 

- поред информација о себи и свом окружењу, описивање или извештавање у неколико реченица о лицима, догађајима и активностима у 

садашњости, прошлости и будућности, користећи познате језичке елементе; 

- препричавање, упоређивање и интерпретирање у неколико реченица садржаја писаних, илустрованих и усмених текстова на теме, садржаје и 

комуникативне функције предвиђене наставним програмом, коришћењем познатих језичких елемената; 

- давање свог мишљења и изражавање ставова у складу са предвиђеним комуникативним функцијама, коришћењем познатих језичких 

елемената; 

- размењивање исказа у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом са саговорницима у 

стварним и симулираним говорним ситуацијама; 

- учествовање у комуникацији поштујући социокултурне норме комуникације; 

- одговарање на директна питања која се надовезују уз могућност да му се понове и пружи помоћ при формулисању одговора; 

- писање реченица и краћих текстова (до 70 речи) коришћењем познатих језичких елемената у вези са познатим писаним текстом или 

визуелним подстицајем; 

- издвајање кључних информација и препричавање онога што је видео, доживео, чуо или прочитао; 

- усмено преношење суштине поруке са матерњег на енглески језик и обрнуто; 

- писмено преношење једноставне поруке и објашњења; 

- израђивање утиска о кратком прилагођеном књижевном тексту коришћењем вербалних и невербалних средстава изражавања; 

- препознавање и коришћење граматичких садржаја предвиђених наставних програмом; 

- поштовање основних правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

- коришћење језика у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације; 

- уочавање разлика између матерњег и енглеског језика; 

- разумевање значаја употребе интернационализама. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           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 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                         Енглески језик 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

 Школа 12 IX, X 

 

 

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 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 слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање, навођење, дефинисање,  

превођење текстова 

Знају да опишу породичне догађаје и кућне 

 послове; знају да предскажу будућност за  

себе и неког од чланова породице уз  

употребу будућег времена; знају да искажу  

планове за будућност 

 

Окружење 

 

 

21 I, III, IV, 

VI 

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 
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делове текста; упознају се са различитим 

страховима, веровањима и сујеверјем 

 

Медији и технологија 5 IX, X, XII, 

I, III 

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 

 

VII разред 

 

                     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. 

 

           Оперативни задаци 
- разумевање дијалога (до 15 реплика/ питања и одговора), прича друге врсте текстова и песама о темама, садржајима и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом које чује уживо или са аудио-визуелних записа;  

- разумевање општег садржаја и издвајање кључних информација из краћих аутентичних текстова после 1-2 слушања; 

- разумевање и реаговање на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу; 

- разумевање краћих реклама, радио и ТВ емисија о темама предвиђеним наставним програмом; 

- разумевање текстова (до 150 речи) које садрже већи проценат познатих језичких елемената, интернационализама, структуралних и лексичких, 

а чији садржај је у складу са развојним карактеристикама, искуством и интересовањима ученика; 

- разумевање и адекватно интерпретирање садржаја илустрованих текстова коришћењем језичких елемената предвиђених наставним 

програмом; 

- проналажење и издвајање предвидљивих информација у текстовима из свакодневног окружења; 

- извођење закључка о могућем значењу непознатих речи ослањањем на општи смисао текста са темом из свакодневног живота; 

- разумевање краћих текстова у вези са градивом других предмета, ослањајући се на општи смисао текста и претходно стечена знања; 
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- усклађивање интонације, ритма и висине гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном формалности говорне ситуације; 

- описивање или извештавање у неколико реченица о догађајима и активностима у садашњости, прошлости и будућности коришћењем 

познатих језичких елемената; 

- препричавање и интерпретирање у неколико реченица садржаја писаних, илустрованих и усмених текстова на теме предвиђене наставним 

програмом као и на теме из других наставних предмета коришћењем познатих језичких елемената; 

- изражавање својих осећања, мишљења и ставова аргументовањем истих и коришћењем познатих језичких елемената; 

- описивање једноставним речима лица, догађаја, ситуација и предмета из окружења и упоређивање и њихово упоређивање да другима из 

области свог интересовања као и из одређених садржаја других наставних предмета; 

- размењивање исказа у вези са темама предвиђеним наставним програмом у стварним и симулираним говорним ситуацијама са 

саговорницима; 

- одговорање на ограничен број непосредних питања која се надовезују уз могућност да му се понове и пружи помоћ при формулисању 

одговора; 

- писање реченица и краћих текстова (до 100 речи) коришћењем познатих језичких елемената у вези са познатим писаним текстом или 

визуелним подстицајем; 

- записивање кључних информација и препричавање онога што је видео, доживео или чуо; 

- примењивање облика обраћања, молбе, поздрава и захваљивања у кратким формалним писмима; 

- записивање планова, задатака и других захтева који му се усмено саопштавају; 

- усмено преношење суптине поруке са матерњег на енглески језик и обрнуто; 

- писмено преношење једноставне поруке и објашњења; 

- изражавање утиска и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту , коришћењем вербалних и невербалних средстава изражавања; 

- препознавање и коришћење граматичких садржаја предвиђених наставним програмом; 

- поштовање основних правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

- коришћење језика у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације; 

- разумевање везе између сопственог салагања и постигнућа у језичким активностима; 

- уочавање сличности и разлика између матерњег и енглеског језика; 

- разумевање значаја употребе интернационализама. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, дијалог, рад са текстом,решавање проблема, технике рационалног учења потрага  

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

           задатака са јасним поступком и циљем 

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

 

 



37 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                          Енглески језик 
 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

 Школа 8 II, III 

 

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 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 слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање,  

превођење текстова 

Знају да опишу породичне односе, догађаје и 

активности; знају да траже мишљење и 

 изражавају слагање/ неслагање; знају да  

искажу захтев или молбу. 

Окружење 

 

 

26 X, XI, III, 

 IV, VI 

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  
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намере, предвиђања; знају да употребе 

квантификаторе, чланове и условне  

реченице кроз задатке. 

Медији и технологија 24 IX, X, XII, IV, 

V 

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. 

 

VIII разред 
 

                     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. 

 

           Оперативни задаци: 
- глобално, детаљно и селективно разумевање различитих усмених текстова о темама предвиђеним наставним програмом у трајању од 3 до 5 

минута, које чује уживо или са аудио-визуелних записа; 

- разумевање и реаговање на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу; 

- разумевање реклама, радио и ТВ емисија блиских интересовањима ученика или значајних за младе, као и о темама образовног карактера из 

популарне науке; 

- разумевање усмених текстова које исказују говорници различитих стандардних варијетета о темама из свакодневног живота ближег и даљег 

учениковог окружења, а које се односе на узрасно специфична интересовања; 

- глобално, детаљно и селективно разумевање различитих писаних текстова о темама из свакодневног живота ближег и даљег учениковог 

окружења, а које се односе на узрасно специфична интересовања и чија дужина зависи од чињенице у коликој мери ученик познаје дату тему 

и контекст; 
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- изражавање својих утисака, осећања  и аргументованог мишљења и ставова у вези са темама које су предвиђене програмом и говорење о себи 

и свом окружењу, о догађајима и активностима у школи и ван ње; 

- размењивање информација са саговорницима, као и мишљења и ставова о темама из свакодневног живота, блиске његовом интересовању или 

из популарне науке и културе; 

- вођење разговора о познатим темама, одржавање континуитета и завршавање раговора; 

- писање текстова дужине до 140 до 160 речи којима описује догађаје и лична искуства; 

- писање порука и писама различитог садржаја; 

- усмено преношење суштине поруке са матерњег на енглески језик и обрнуто; 

- писмено преношење једноставне поруке и објашњења; 

- препричавање садржаја усменог или писаног текста; 

- изражавање утиска и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту коришћењем вербалних и невербалних средстава изражавања; 

- препознавање у тексту елемената културе чији језик учи; 

- увиђање сличности и разликаса матичном и другим културама; 

- препознавање и коришћење граматичких садржаја предвиђеним наставним програмом; 

- поштовање основних правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

- коришћење језика у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације; 

- уочавање сличности и разлика између матерњег и енглеског језика; 

- разумевање значаја употребе интернационализама. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           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 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

 Моји другови и ја 27 

 

X, XI, II,  

IV, V 

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање, 

 превођење текстова 

Правилно комуницирају са вршњацима и  

поштује 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 слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање,  

превођење текстова 

Знају да правилно опишу догађаје у  

прошлости и да изразе своја осећања током  

догађаја; знају да упореде тинејџере, њихов  

начин живота сада и некад; знају да употребе  

прошла времена кроз задатке  

Окружење 

 

 

25 XI, XII, I, 

 III 

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 

слушање, одговарање, понављање,  

кратко изражавање, постављање  

питања, описивање, писање, читање,  

Знају да употребе информације из медија и 

 јачају медијску писменост;  

оспособљавају се за писање имејла/  
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препознавање, именовање, описивање, 

креирање,навођење, дефинисање, 

 превођење текстова 

прављење блога/ профила на друштвеним  

мрежама 

 

КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Српски језик 

Енглески језик 

5. разред Именски предикат 

Употреба глагола бити 

 

Септембар 

Креирати интервју/ писмо Април 

Описати чланове своје породице Децембар 

Дефинисање и употреба обичног 

садашњег и прошлог времена  

 

Мај 

Српски 

Eнглески језик 

6. разред Особа из моје породице Децембар 

Породични односи Децембар 

Српски 

Енглески језик 

7. разред Портрет. Именовање осећања и 

људских особина. Богаћење 

речника 

Децембар 

Писање имејла Децембар 

Сложен глаголски предикат 

Модални глаголи 

фебруар, март 

Исхрана 

Пропорција 

Лексичке вежбе (богаћење 

речника, позајмљенице, 

коришћење речника) 

ПП презентације 

Механички рад 

Март 

Пасив Април 

Српски 

Енглески језик 

8.разред Писање писма ( имејла) Фебруар 

Условне реченице Март 

Квалитет производа који 

купујемо/рекламе 

Мај 



42 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                    Ликовна култура 

 

  ЛИКОВНА  КУЛТУРА 
 

   V разред 

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

складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

                 Оперативни задаци:  

- поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање; 

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних елемената: 

линија, облика, боја; 

- поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа, светлинских објеката и у обликовању и преобликовању употребних 

предмета; 

- даље развијање способности ученика за конструисање, комбинаторику и обликовање; 

- проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за рад у процесу ликовног изражавања; 

- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима које се односе на заштиту и унапређивање човекове природне  и културне 

средине. 

 

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

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

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Слободно ритмичко 

компоновање 

10 IX ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.2.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.3.4. 

 

 

Посматра, опажа, уочава,разговара, 

описује, анализира,истражује, закључује,  

износи своја запажања,поставља питања, 

црта, слика, обликује, отискује 

Ученик одабира адекватна средстава, 

материјал, технику, поступак, помоћу 

којих ће на најбољи начин реализовати 

своју идеју. Изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне визуелне 

елементе и принципе да би постигао 

одређени ефекат. Разуме међусобну 

повезаност и утицај уметности и других 

области живота. 
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Линија 20 X-XII ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК:3.3.3. 

 

посматра, опажа, уочава, разговара, 

истражује,  

повезује са претходним градивом, 

анализира, закључује,  износи своја 

запажања, поставља питања, црта, слика, 

обликује 

Разликује и користи основне медије, 

материјале и технике визуелних 

уметности. Одабира адекватан садржај да 

би представио неку идеју или концепт.  

Изводи радове са одређеном намером, 

користећи основне визуелне елементе и 

принципе да би постигао одређени 

ефекат. Користи друга места и изворе да 

би проширио своја знања из визуелних 

уметности. 

Облик 24 I-III ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.2.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК.3.3.4. 

 

посматра, опажа, уочава, разговара, 

истражује,  

повезује са претходним градивом, 

анализира, закључује,  износи своја 

запажања, поставља питања, црта, слика, 

обликује 

Изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове. Одабира 

адекватан садржај да би представио неку 

идеју или концепт. Изводи радове са 

одређеном намером, користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 

постигао одређени ефекат. Разуме 

међусобну повезаност и утицај 

уметности и других области живота. 

Орнамент  4 IV ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.2.3 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.4. 

посматра, опажа, уочава, разговара, 

повезује са претходним градивом, 

анализира, закључује,  износи своја 

запажања, поставља питања, игра се, 

 црта, отискује  

Разликује и користи основне медије, 

материјале и технике визуелних 

уметности. Одабира адекватан садржај да 

би представио неку идеју или концепт. 

Описује потребна знања и вештине који 

су неопходни у занимањима везаним за 

визуелне уметности, 

Светлински објекти и 

колаж 

4 IV-V ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.4. 

посматра, опажа, уочава, пореди, 

разговара, анализира, закључује,  износи 

своја запажања,поставља питања, црта, 

 лепи  

Изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове. Зна да наведе 

различита занимања за која су потребна 

знања и вештине стечени учењем у 

визуелним уметностима. Изводи радове 

са одређеном намером, користећи 

основне визуелне елементе и принципе 

да би постигао одређени ефекат. 
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Визуелно 

 Споразумевање 

4 V ЛК.1.2.1. 

ЛК.1.3.4. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.4. 

посматра, опажа, уочава, разговара, 

анализира, закључује,  износи своја 

запажања, поставља питања, истражује,  

разуме поруке 

Познаје и користи основне изражајне 

могућности класичних и савремених 

медија, техника и материјала визуелних 

уметности. Изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне визуелне 

елементе и принципе да би постигао 

одређени ефекат. Разуме међусобну 

повезаност и утицај уметности и других 

области живота. 

Обликовање и  

преобликовањље 

употребних  

предмета 

4 V-VI ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.4. 

посматра, опажа, уочава, разговара, 

повезује са претходним градивом, 

анализира,закључује,  износи своја 

запажања,поставља питања, игра се, 

истражује, црта, слика, лепи 

Изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове. Зна да наведе 

различита занимања за која су потребна  

знања и вештине стечени учењем у  

визуелним уметностима. Образлаже свој 

 рад и радове других. Изводи радове са 

одређеном намером, користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би  

постигао одређени ефекат. 

 

    VI разред 
 

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

са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

                      Оперативни задаци 

  Ученици треба да: 

- развијају ликовно-естетски сензибилитет (осетљивост) за спонтани ритам бојених мрља, линија, текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и 

осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима; 

- покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло-тамно, облик-боја, простор, 

композиција; 

- посматрају и естетски доживљавају дела ликовних уметности; 

- развијају љубав према ликовном наслеђу; 
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- оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-друштвено научна подручја и тако развију       

интересовање за оплемењивање и заштиту природе и смисао за унапређивање културе живљења; 

- развијају способности за креативно и апстрактно мишљење; 

- развијају способности сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

- развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и светског ликовног уметничког наслеђа. 

Начин реализације програмских садржаја 
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 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Светлина 8 IX-X ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.2.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.3.2.2 

ЛК.3.2.4. 

ЛК:3.3.3. 

посматра, опажа, уочава, разговара, 

повезује са претходним градивом, 

истражује,  анализира, закључује,  

 износи своја запажања, поставља  

питања, црта, слика 

Ученик разликује и користи основне 

медије, материјале и технике визуелних 

уметности. Изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне визуелне 

елементе и принципе да би постигао 

одређени ефекат. Користи друга места и 

изворе да би проширио своја знања из 

визуелних уметности. 

Текстура 6 XI ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.2.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.3.2. 

посматра, опажа, уочава, пореди,       

описује,  

 разговара, повезује са претходним 

градивом, анализира, закључује,     

истражује, износи своја запажања,   

поставља питања, игра се црта,слика,      

лепи 

Ученик изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове. Одабира 

адекватна средстава, материјал, технику, 

поступак, помоћу којих ће на најбољи 

начин реализовати своју идеју. Користи 

тачне термине из визуелних уметности 

када образлаже свој рад и радове других. 

Визуелно 

 споразумевање 

3 XII ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

посматра, опажа, уочава, разговара, 

повезује са претходним градивом, 

анализира, закључује,  износи своја 

запажања,поставља питања,    разуме 

Разликује и користи основне медије, 

материјале и технике визуелних 

уметности. Одабира адекватан садржај да 

би представио неку идеју или концепт. 
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ЛК.3.1.2 

ЛК:3.3.3. 

ЛК.3.3.4 

поруке, црта, слика Описује потребна знања и вештине који 

су неопходни у занимањима везаним за 

визуелне уметности. 

Боја 12 I-IV ЛК.1.1.1. 

ЛК:1.3.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК:3.3.3. 

посматра, опажа, уочава, пореди, 

 разговара, повезује са претходним 

градивом, анализира, закључује,  

истражује, износи своја запажања, 

поставља питања, игра се, црта, слика 

Познаје и користи основне изражајне 

могућности класичних и савремених 

медија, техника и материјала визуелних 

уметности. Изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне визуелне 

елементе и принципе да би постигао 

одређени ефекат. Користи друга места и 

изворе да би проширио своја знања из 

визуелних уметности. 

Свет уобразиље у 

 делима ликовне  

уметности 

3 IV-V ЛК.1.1.1. 

ЛК:1.3.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.3.1. 

посматра, опажа, уочава, разговара, 

повезује са претходним градивом, 

анализира,закључује,  износи своја 

запажања, поставља питања, машта,        

црта, слика, обликује 

Познаје и користи основне изражајне 

могућности класичних и савремених 

медија, техника и материјала визуелних 

уметности. Одабира адекватан садржај да 

би представио неку идеју или концепт. 

Анализира одабрана уметничка дела у 

односу на време настанка и према 

културној припадности 

Слободно ритмичко 

изражавање бојеним 

мрљамљ, 

линијама,светлинама, 

облицима и 

 Волуменима 

4 V-VI ЛК.1.1.2. 

ЛК:1.3.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК:3.3.3. 

посматра, опажа, уочава, разговара, 

повезује са претходним градивом, 

анализира,закључује,  износи своја 

запажања, поставља питања, машта,        

црта, слика, обликује 

Одабира адекватна средстава, материјал, 

технику, поступак, помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју идеју. 

Уочава међусобну повезаност елемената, 

принципа и садржаја на свом раду и на 

радовима других. Користи друга места и 

изворе да би проширио своја знања из 

визуелних уметности. 
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VII разред 
 

    Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, 

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да 

подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног 

предмета. 

           Оперативни задаци 
Ученици треба да:  

- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: арабеску, пропорције, композицију и простор,        

обједињавање покрета игре и звука и фотографију; 

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно преобликовање одређеног простора; 

- оспособе се да повезују ликовни рад са литерарним и сценским изразом, звуком и покретом; 

- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину.  

 

Начин реализације програмских садржаја 
           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 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Арабеска 4 IX ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.3.4 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК:3.3.3. 

ЛК.3.3.4. 

 

посматра, опажа, уочава, разговара, 

истражује, комбинује, анализира,   

закључује,  износи своја запажања,  

поставља питања, црта, слика 

Ученик познаје и користи основне 

изражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и материјала 

визуелних уметности. Изводи радове са 

одређеном намером, користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 

постигао одређени ефекат. Користи друга 

места и изворе да би проширио своја 

знања из визуелних уметности. 
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Пропорције 4 X ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.2.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК:3.3.3. 

посматра, опажа, уочава, пореди, 

 разговара,повезује са претходним  

градивом, анализира, закључује,           

износи своја запажања, поставља  

питања, истражује, представља, 

црта, слика 

Ученик познаје и користи основне 

изражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и материјала 

визуелних уметности. Изводи радове са 

одређеном намером, користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 

постигао одређени ефекат. Користи друга 

места и изворе да би проширио своја 

знања из визуелних уметности. 

Композиција и  

Простор 

20 XI-IV ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК:3.3.3. 

ЛК.3.3.4. 

посматра, опажа, уочава, пореди, 

 разговара, повезује са претходним 

градивом, анализира, закључује,  износи 

своја запажања, поставља питања,  

игра се, истражује, представља, машта,  

црта, слика, обликује 

Ученик познаје и користи основне 

изражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и материјала 

визуелних уметности. Изводи радове са 

одређеном намером, користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 

постигао одређени ефекат. Користи друга 

места и изворе да би проширио своја 

знања из визуелних уметности. 

Обједињавање покрета игре 

и звука 

6 IV-V ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.4. 

посматра, опажа, уочава, пореди, 

 разговара,повезује са претходним  

градивом, анализира, закључује,  

истражује, износи своја запажања, 

поставља питања, игра се, машта, црта, 

слика, обликује 

Ученик познаје и користи основне 

изражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и материјала 

визуелних уметности. Изводи радове са 

одређеном намером, користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 

постигао одређени ефекат. Користи друга 

места и изворе да би проширио своја 

знања из визуелних уметности. 

Фотографија 2 VI ЛК.3.3.4.  посматра, опажа, уочава, разговара, 

анализира, закључује,  износи своја 

запажања, поставља питања, замишља, 

истражује 

Образлаже свој рад и радове других. 

Анализира одабрана уметничка дела у 

односу на време настанка и према 

културној припадности. Описује 

потребна знања и вештине који су 

неопходни у занимањима везаним за 

визуелне уметности. 
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VIII разред 
 

             Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, 

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да 

подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног 

предмета. 

          Оперативни задаци 
Ученици треба да се:  

- оспособе да опажају и представљају: слободне композиције, визуелне метафорике, контраста, јединства и доминанте у простору, фантастике; 

- формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног времена; 

- ликовно-визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и савремено укључивање у рад односно за различита 

занимања.  

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: анализирање, демонстрација, разговор, усмено излагање, практичан рад, игра, илустрација фотографијом,  

видео записом. 

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

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Контраст јединство и 

доминанта 

16 IX-XII ЛК.1.1.1. 

ЛК:1.3.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

посматра, опажа, уочава, разговара, 

повезује са претходним градивом, 

анализира, закључује, износи своја 

запажања, поставља питања, истражује, 

ствара, црта, слика, лепи 

Ученик познаје и користи основне 

изражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и материјала 

визуелних уметности. Изводи радове са 

одређеном намером, користећи основне 

визуелне елементе и принципе да би 

постигао одређени ефекат. Анализира 

одабрана уметничка дела у односу на 

време настанка и према културној 

припадности. 
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Слободно компоновање и 

фантастика 

6 I-II ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.2.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК:3.3.3. 

 

 посматра, опажа, уочава, разговара, 

повезује са претходним градивом, 

анализира, закључује, износи своја 

запажања, поставља питања, истражује, 

ствара, црта, слика, лепи 

Познаје и користи основне изражајне 

могућности класичних и савремених 

медија, техника и материјала визуелних 

уметности. Изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне визуелне 

елементе и принципе да би постигао 

одређени ефекат. Користи друга места и 

изворе да би проширио своја знања из 

визуелних уметности. 

Слободно компоновање 5 III ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК:3.3.3. 

 

посматра, опажа, уочава, пореди, 

 разговара,повезује са претходним  

градивом, анализира, закључује,   

износи своја запажања, поставља 

 питања, игра се, комбинује, истражује, 

 црта, слика, обликује 

Одабира адекватна средстава, материјал, 

технику, поступак, помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју идеју. 

Користи тачне термине из визуелних 

уметности када образлаже свој рад и 

радове других. Користи друга места и 

изворе да би проширио своја знања из 

визуелних уметности. 

Визуелна метафорика 7 IV-V ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.4. 

посматра, опажа, уочава, пореди, 

 разговара, повезује са претходним 

градивом, анализира, закључује,  

 износи своја запажања, поставља  

питања, игра се, истражује, разуме  

поруке, црта, слика 

Познаје и користи основне изражајне 

могућности класичних и савремених 

медија, техника и материјала визуелних 

уметности. Одабира адекватан садржај да 

би представио неку идеју или концепт. 

Разуме међусобну повезаност и утицај 

уметности и других области живота. 
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КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Ликовна култура 

Музичка култура 

5.разред Слободан ритам линија, боја, 

облика,мрља 

Ритам, елементи ритма, 

музички метар 

Септембар 

Својство орнамента, 

ритмичност, симетричност, 

прецизност 

Март 

Ликовна култура 

Српски језик 

 

5.разред Дескрипција у 

књижевноуметничким делима и 

писаним саставима ученика 

Развој способности за опажање 

и представљање облика у 

композицијску целину 

(„Зимско јутро ''Војислав Илић) 

Фебруар 

Описивање унутрашњег и 

спољашњег простора 

Разумевање облика и 

просторног представљања кроз 

уметничка дела   

( књижевни и ликовни естетски 

сензибилитет) 

Март 

Ликовна културта 

Историја 

5.разред Облик- естетска анализа 

Култура Старе Грчке  

Април 

Ликовна култура 

Биологија 

5.разред Линија- вежбе 

Стабло 

Новембар 

Преобликовање употребних 

предмета 

Рециклажа 

Јун 
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Ликовна култура 

Математика 

Биологија 

Информатика и 

рачунарство 

5.разред Облик-вежбе 

Симетрија 

Цвет 

ПП Презентација 

Март 

Ликовна култура 

Музичка култура 

 

7.разред Компоновање величина у 

простору 

Хенри Манцини, Пинк Пантер 

Новембар 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Историја 

 

7.разред Сродност ликовних вредности 

у одређеном простору 

Барок 

Европска култура у XVII веку 

Март 

Ликовна култура 

Српски језик 

 

7.разред Перспектива, ентеријер и 

екстеријер 

Стара породична кућа, 

П.Угринов 

Март 

Ликовна култура 

Биологија  

Математика 

Информатика 

Српски језик 

7.разред Пропорције људског тела 

Кожа 

Пропорција 

Презентације и анимације 

 

Октобар 

Ликовна култура 

Музичка култура 

8.разред Статично и динамично 

јединство 

Жорж Бизе, „Кармен“ 

Новембар 

Слободно компоновање 

Џез музика 

Март 

Ликовна култура 

Физика 

 

8.разред Слободно компоновање 

клатном 

Клатно 

Октобар 

Ликовна култура 

Физика 

Математика 

8.разред Слободно компоновање 

грађењем 

Мерење 

Геометријске фигуре 

Април 



53 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                         Музичка  култура 

 

МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
 

V разред 

 
                    Циљ наставе музичке културе јесте развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе 

     свога и других народа. 

 

                    Оперативни задаци наставе музичке културе су: 

 

- певање песама по слуху и из нотног текста, 

- обрада простог и сложеног такта, 

- усвајање нових елемената музичке писмености, 

- свирање на дечијим музичким инструментима, 

- извођење дечијих, народних и уметничких игара, 

- импровизација мелодије на дати текст, 

- упознавање звука нових инструмената, 

- слушање вредних дела уметничке и народне музике. 

 

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 

 
Област/садржај Број 

часова 
Време 

реализације 
Образовни 

стандарди 

Активности ученика Исходи 

Извођење  

музике 

Певањe песама  

 
Свирање на дечјим 

инструментима 

46 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

МК.1.1.1. 

МК.1.1.2. 

МК.2.1.3. 

МК.3.1.1. 

МК.1.3.1. 

МК.1.3.2. 

Певање народних, 

уметничких, 

обичајних и дечијих песама 

по слуху и из нотног текста. 

Савладавање појмова из 

основа музичке писмености 

Зна да препозна основне елементе музичке 

писмености у песмама и композицијама. Уме 

да пева једноставне дечије, народне или 

популарне композиције по слуху и из нотног 

текста. Уме да свира једноставне дечије, 

народне или популарне композиције на 
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Основе музичке 

писмености 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК.3.3.1. 

 

 

 

кроз извођење музике 

(певање/свирање). Свирање 

на ритмичким и мелодијским 

инструментима. 

мелодијским и ритмичким инструментима. 

Уме да изведе разноврсни музички репертоар 

певањем или свирањем као солиста и у 

школским ансамблима 

Слушање 

музике 

 

18 IX-VI 

 
МК.2.1.1. 

МК.1.2.1. 

МК.1.2.2. 

МК.1.2.4. 

МК.2.2.1. 

МК.3.2.1. 

МК.3.2.3. 

Слушање вредних дела 

народне и уметничке музике, 

препознавање гласова и врста 

хорова, примена народне 

музике у уметничкој музици, 

изражавање ученика о 

слушаном делу, упознавање 

звука нових инструмената 

кроз слушане примере. 

 

Зна да препозна вокалне, инструменталне и 

вокално-инструменталне композиције. У 

слушаним примерима препознаје 

композицију на основу карактеристичног 

одломка. Препознаје врсте гласова, врсте 

хорова и тонску боју појединих 

инструмената. Препознаје карактеристике 

српске народне музике у уметничкој музици. 

Уочава различита темпа и динамичке 

разлике. Препознаје дела инспирисана 

фолклором народа и народности. На 

слушаним примерима уочава музичку 

реченицу, период, малу дводелну и троделну 

песму. Зна да изрази мишљење о слушаном 

делу. 

Музичко 

стваралаштво 

 

8 X-V 

 

МК.1.4.1. 

МК.1.4.3. 

МК.3.4.1. 

МК.3.4.2. 

Прављење музичких 

инструмената, користећи 

предмете из окружења, 

смишљање различитих 

ритмичких и мелодијских 

целина, импровизација пратње 

за песме ритмичким и звучним 

ефектима, креирање покрета уз 

музику,компоновање мелодије 

на задати текст, састављање 

мелодије од понуђених 

двотактних мотива, смишљање 

музичких питања и одговора, 

импровизовање дијалога на 

инструментима Орфовог 

инструментаријума. 

Уме да направи музичке инструменте 

користећи предмете из окружења. Зна да 

смишља различите ритмичке и мелодијске 

целине. Уме да импровизује пратњу песама 

ритмичким и звучним ефектима. Зна да 

креира покрете уз музику. Зна да компонује 

мелодију на задати текст. Уме да састави 

мелодију од понуђених двотактних мотива. 

Зна да смишља музичка питања и одговоре.  

Уме да импровизује дијалог на 

инструментима Орфовог инструментаријума. 
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VI разред 
                       Циљ наставе музичке културе јесте развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе  

            свога и других народа, развијање музикалности и дечије креативности, неговање смисла за заједничко музицирање. 

 

                       Оперативни задаци наставе музичке културе су: 

 

- певање по слуху и из нотног текста песама наших и других народа (народне, уметничке, дечје,    староградске), 

- упознавање основних појмова из  музичке писмености, 

- свирање на дечијим музичким инструментима, 

- упознавање музичких дела уз основне информације о делу и композитору, 

- развијање стваралачких способности 

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 

 

Област/садржај Број 

часова 
Време 

реализације 
Образовни 

стандарди 

Активности ученика Исходи 

Извођење  

музике 

Певањe песама  

 
Свирање на дечјим 

инструментима 
 

 

 

Основе музичке 

писмености 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МК.1.1.1. 

МК.1.1.2. 

МК.2.1.1. 

МК.2.1.3. 

МК.3.1.1. 

МК:1.3.1. 

МК.1.3.2. 

МК.3.3.1. 

 

 

 

 

Певање народних, староградских, 

уметничких и дечјих  песама 

наших и страних композитора по 

слуху и из нотног текста, певање 

канона. 

Свирање на ритмичким и 

мелодијским инструментима. 

Савладавање појмова из основа 

музичке писмености кроз 

извођење музике 

(певање/свирање). 

 

Уме да пева народне, староградске, 

уметничке и дечје песме наших и 

страних композитора по слуху и из 

нотног текста. Уме да свира 

једноставне дечје, народне или 

популарне композиције на мелодијским 

и ритмичким инструментима. Зна да 

препозна основне елементе музичке 

писмености у песмама и 

композицијама. Уме да изведе 

разноврсни музички репертоар певањем 

или свирањем као солиста и у 

школским ансамблима 
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Слушање 

музике 

 
 

10 IX-VI 

 
МК.1.2.1. 

МК.1.2.2. 

МК.2.2.1. 

МК.3.2.1. 

МК.3.2.3. 

 

 

Слушање вредних дела народне и 

уметничке музике, препознавање 

соло и хорске песме, Уочавање 

сложене троделне песме и њена 

примена у уметничкој музици кроз 

стилизоване игре, изражавање 

ученика о слушаном делу, 

примена народне музике у 

уметничкој музици, упознавање 

звука нових инструмената кроз 

слушане примере. 

 

Зна да препозна вокалне, 

инструменталне и вокално-

инструменталне композиције. У 

слушаним примерима препознаје 

композицију на основу 

карактеристичног одломка. Препознаје 

соло песму, хорску песму и тонску боју 

појединих инструмената. Уочава 

сложену троделну песму и зна њену 

примену у уметничкој музици кроз сти-

лизоване игре. Препознаје примену 

народне музике у уметничкој музици. 

Зна да изрази мишљење о слушаном 

делу. Зна да препозна звук  нових 

инструмената кроз слушане примере. 

Музичко 

стваралаштво 

 

4 X-V 

 

МК.1.4.2. 

МК.1.4.3. 

МК.3.4.1. 

МК.3.4.2. 

 

Импровизовање дијалога на 

инструментима Орфовог 

инструментаријума, 

импровизовање пратње за песме 

на ритмичким инструментима, 

компоновање мелодије на задати 

текст, састављање мелодије од 

понуђених двотактних мотива. 

Уме да импровизује дијалог на 

инструментима Орфовог 

инструментаријума. Уме да 

импровизује пратњу за песме на 

ритмичким инструментима. Зна да 

компонује мелодију на задати текст. 

Уме да састави мелодију од понуђених 

двотактних мотива.  

 
VII разред 

 
Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају 

музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха,развију музикалност и креативност и негују смисао за заједничко и 

индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 
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  Оперативни задаци наставе музичке културе су: 

- певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција 

- упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и класицизма кроз сагледавање друштвене функције музике, видова 

музицирања, карактеристичних жанрова, облика и инструмената епохе, као и најистакнутијих стваралачких личности 

- утврђивање појмова из основа музичке писмености: обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце, обрада 

мешовитих тактова (7/8, 5/8 – на примерима народних песама), утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, 

полифонија, хомофонија, фактура. 

 

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. 

 
Област/садржај Број 

Часова 
Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

Активности ученика Исходи 

Упознавање 

музике 

различитих 

епоха и 

извођење музике 
 

 

27 IX-VI 

 

MK.1.1.2. 

MK.2.1.1. 

MK.2.1.2. 

MK.3.1.1 

МК.3.1.2. 

МК.3.1.3. 

МК.1.2.2. 

МК.2.2.2. 

МК.3.2.1. 

MK.3.2.2. 

МК.3.2.3. 

MK.1.3.1. 

MK.1.3.2. 

MK.3.3.1. 

 

 

Упознавање са основним карактеристикама, 

функцијом музике , облицима, видовима 

музицирања, инструментима и композиторима  

различитих музичких епоха певањем и 

слушањем музичких примера. 

Упознавање са групама музичких 

инструмената, њиховим карактеристикама, 

улогом и тонском бојом кроз слушане примере. 

Певање по слуху и са нотног текста песама и 

тема из познатих композиција. Свирање на 

ритмичким и мелодијским инструментима. 

 

Уме да опише основне 

карактеристике, функцију музике , 

облике, видове музицирања, 

инструменте и композиторе  

различитих музичких епоха. Уме 

да опише основне карактеристике 

музичких инструмената. Зна да 

препозна тонску боју 

инструмената кроз слушане 

примере. Уме да именује 

извођачки састав на основу 

слушања музичких примера.  

У слушаним примерима 

препознаје композицију на основу 

карактеристичног одломка. Зна да 

изрази мишљење о слушаном 
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делу. Уме да анализира слушни 

пример и открије везу опажених 

карактеристика са историјско-

стилским контекстом звучног 

примера. Уме да пева песме и 

теме из познатих композиција по 

слуху и из нотног текста. Уме да 

свира на мелодијским и 

ритмичким инструментима. Уме 

да изведе разноврсни музички 

репертоар певањем и свирањем 

као солиста и у школским 

ансамблима. 

Основе музичке 

писмености 

5 IX-VI MK.1.1.1 

МК.1.2.4. 

MK.1.3.1. 

MK.1.3.2. 

МК.3.2.3. 

Усвајање нових елемената музичке писмености 

певањем, свирањем и слушањем композиција. 

Зна да препозна основне елементе 

музичке писмености у песмама и 

композицијама. Зна да примени 

стечена знања на примерима за 

певање и свирање. Уме да 

анализира повезаност музичких 

елемената и карактеристика 

музичких инструмената са 

музичком изражајношћу. Зна 

функцију елемената музичке 

писмености и извођачких састава 

у оквиру музичког дела. 

Стварање 

музике 

 

4 XI, 

II,IV 

 

MK.1.4.2. 

МК.3.4.1. 

MK.3.4.2. 

 

Импровизација мањих музичких целина, 

осмишљавање пратећих аранжмана на 

доступним инструментима, стварање дечијих 

композиција. 

 

Зна да импровизује мање музичке 

целине, уме да осмисли пратеће 

аранжмане на доступним 

инструментима, зна да компонује 

дечје композиције. 
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VIII разред 
 

Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну уметничку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају 

музичке културе путем обраде тема повезаних са музиком различитих епоха,развију музикалност и креативност и  негују смисао за заједничко и 

индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 

 

Оперативни задаци 

Ученик уме да: 

- препозна основне елементе музичке писмености – опише основне карактеристике: 

- музичких инструмената; 

- историјско-стилских периода; 

- музичких жанрова; 

- народног стваралаштва. 

Ученик уме да анализира повезаност: 

- музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу  

- структуре и драматургије одређеног музичког жанра  

- облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

Ученик: 

- зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела; 

- разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора; 

- критички и аргументовано образлаже свој суд; 

- уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту (одређени музички поступак доводи  у везу са жељеним ефектом). 

Ученици умеју да: 

- препознају теме из познатих композиција домаћих и страних аутора; 

- препознају музику различитих жанрова; 

- буду ангажовани у свим музичким активностима и сами стварају музику; 

- активно учествују у припремању програма за такмичења и јавне наступе; 

- стечена стваралачка искуства и искуства у слушању музике користе за процену својих и других музичких дела. 
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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. 

 

Област/садржај Број 

часо

ва 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

Активности ученика Исходи 

Упознавање 

музике 

различитих 

епоха и извођење 

музике:  
 

Певање песама 

Свирање на  

дечјим  

инструментима 
 

25 IX-VI 

 

MK.1.1.2. 

MK.2.1.2. 

MK.2.1.3. 

MK.3.1.1. 

МК.3.1.2. 

МК.3.1.3. 

MK.1.3.1. 

MK.1.3.2. 

MK.3.3.1. 

MK.1.2.2. 

МК.1.2.3. 

МК.1.2.4. 

МК.2.2.2. 

МК.3.2.1. 

MK.3.2.2. 

МК.3.2.3. 

Упознавање са карактеристикама, 

функцијом музике, облицима, видовима 

музицирања  и композиторима  различитих 

музичких епоха. Упознавање са музичким 

жанровима певањем и слушањем музичких 

примера. 

Певање по слуху и са нотног текста песама 

и тема из познатих композиција. Свирање 

на ритмичким и мелодијским 

инструментима. 

 

Уме да опише основне 

карактеристике, функцију 

музике , облике, видове 

музицирања и композиторе  

различитих музичких епоха. 

Уме да опише основне 

карактеристике музичких 

жанрова.Уме да анализира 

повезаност структуре и 

драматургије одређеног 

музичког жанра. Разуме 

историјске и друштвене 

околности настанка жанра.У 

слушаним примерима 

препознаје композицију на 

основу карактеристичног 

одломка. Зна да изрази 

мишљење о слушаном делу. 

Уме да именује извођачки 

састав и музичке жанрове на 

основу слушања музичких 

примера. Уме да препозна 

структуру одређеног жанра.Уме 

да анализира слушни пример и 



61 

 

открије везу опажених 

карактеристика са жанровским 

и историјско-стилским 

контекстом звучног примера. 

Уме да пева песме и теме из 

познатих композиција по слуху 

и из нотног текста. Уме да 

свира на мелодијским и 

ритмичким инструментима. 

Уме да изведе разноврсни 

музички репертоар певањем и 

свирањем као солиста и у 

школским ансамблима. 

Основе музичке 

писмености 

5 IX-VI МК.1.1.1. 

MK.1.2.1. 

МК.2.2.1. 

МК.3.2.3. 

MK.1.3.1. 

MK.1.3.2. 

Препознавање основних елемената музичке 

писмености у певаним и слушаним 

композицијама. Примена стечених знања и 

проширивање нових на примерима за 

певање и свирање. 

Зна да препозна основне 

елементе музичке писмености у 

песмама и композицијама. Зна 

да примени стечена знања на 

примерима за певање и 

свирање. Уме да анализира 

повезаност музичких елемената 

са музичком изражајношћу. Зна 

функцију елемената музичке 

писмености у оквиру музичког 

дела. 

Стварање 

музике 

 

4 XI, 

II,IV 

 

MK.1.4.2. 

МК.3.4.1. 

MK.3.4.2. 

 

Осмишљавање пратећих аранжмана на 

доступним инструментима, стварање дечјих 

композиција. 

 

Уме да осмисли пратеће 

аранжмане на доступним 

инструментима, зна да 

компонује дечје композиције. 
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КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Mузичка култура 

 

Ликовна култура 

 

5.разред Ритам, елементи ритма, музички 

метар. 

Слободан ритам линија, боја, 

облика, мрља. 

Септембар 

Музичка култура 

 

Српски језик 

5.разред Певање песме „Светосавска 

химна“.  

Народна песма ,,Свети Саво '' 

јануар 

Музичка култура 

Српски језик 

 

Ликовна култура 

5.разред Певање песме „Зима“ Ј. С. Баха. 

Дескрипција у писаним саставима 

ученика. 

Развој способности за опажање и 

представљање облика у 

композицијску целину 

(,,Зимско јутро '' Војислав Илић) 

фебруар 

 

Музичка култура 

Српски језик 

5.разред Певање и слушање песама са 

Мотивима из природе 

Тумачење дескриптивних 

песама. Писање састава са 

елементима дескрипције 

Март 

Музичка култура 

 

Ликовна култура 

5.разред Народна традиција „Банаћанско 

коло“ 

Својство орнамента, ритмичност, 

симетричност и прецизност 

Март 

Музичка култура 

 

Ликовна култура 

6.разред „Тихо ноћи“, староградска 

песма. 

Контраст 

октобар 

Музичка култура 

 

Српски језик 

6.разред Певање песме „Растко“. 

„Свети Сава“ Војислав Илић 

јануар 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                          Музичка  култура 

 
Музичка култура 

 

Ликовна култура 

 

6.разред 

Мек Дејвид и Ал Хофман 

„Бибиди бабиди бу“. 

Мешање боја у оку. 

Март 

Музичка култура 

Ликовна култура 

7.разред 

 

Хенри Манцини „Пинк Пантер“. 

Компоновање величина у 

простору. 

новембар 

Музичка култура 

Ликовна култура 

7.разред Барок. 

Сродност ликовних вредности у 

одређеном простору. 

март 

 

Музичка култура 

Ликовна култура 

8.разред Жорж Бизе „Кармен“. 

Статично и динамичнојединство. 

новембар 

Музичка култура 

Ликовна култура 

8.разред Џез музика. 

Слободно компоновање. 

 

Март 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                         Историја 
 

ИСТОРИЈА 

 

V разред 
 

          Циљ  изучавања наставног предмета је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе 

разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и светског идентитета и духа 

толеранције код ученика. 

 

                   Оперативни задаци 
 

- разумевање појма прошлости; 

- разумевање постепеног развитка човека као мисаоног и друштвеног бића и друштвених односа 
- упознавање начина и значаја проучавања прошлости 

- разумевање основних одлика праисторије и старог века; 

- разумевање основних временских одредница (деценија, век, миленијум); 

- оспособљавање за коришћење историјске карте; 

- стицање знања о догађајима и личностима који су обележили епоху старог века; 

- упознавање са основним одликама античке културе. 

- упознавање начина и значаја проучавања прошлости кроз посматрање историјских извора (музеји, архиви и археолошки локалитети) 

                        

                                

       Начин реализације програмских садржаја 

           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор, рад на тексту; илустративно-демонстративне:  

            илустрација   уметничким предметима фотографијом; демонстрација компјутером 

           ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, тандем, групни рад 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                       Историја 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Увод 

прошлост  и 

историјски извори,  

историја- наука о 

прошлости ; 

хронолoгија и  

рачунање времена 

 5 X 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.  

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације и слике, 

 анализира текст, вежба сналажење у 

времену,  

износи своја запажања  и  закључује,  

примењује стечена знања из других 

предмета, вежба сналажење на  

историјској карти. 

- Зна да именује и разликује основне 

временске одреднице, историјске пери- 

оде и њихов редоселед 

- Зна поделу на историју и праисторију. 

- Уме да из слика препозна једноставне 

информације као и из историјеске карте са 

легендом. 

- Уме да одреди век ком припада година. 

- Зна да постоји повезаност појава из 

прошлости са појавама из садашњости и 

разуме како су повезане. 

- Разуме узроке и последице важних 

историјских прекретница. 

- Уме да примени знање из историјске 

хронологије. 

 

 Праисторија 

основне одлике 

праисторије; 

постанак човека, 

живот; занимања, 

проналасци; 

праиторијска 

налазишта на тлу 

централног Балкана 

4 XI ИС1.1.1. 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.8.  

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна значење основних појмова везаних  

за праисторију. 

- Зна да именује најважније појаве из доба 

праисторије. 

 Стари век 

обележја, 

трајање 

култура, Египат, 

 27 XI- VI ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.6. 

ИС.1.2.  

ИС.2.1. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

- Зна значења основних појмова везаних  

за стари век. 

-Уме да одреди у ком су веку важније 

године из прошлости старог века 
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грчке државе, 

хеленизам, Рим, успон 

и пропаст Западног 

Римског царства 

ИС.2.1.6. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3.  

ИС.3.1.6.  

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти.  

-Уме да прочита информације у форми 

историјске карте. 

- Уме да повеже личност, историски 

феномен и временску одредницу. 

- Зна узроке и последице важнијих 

догађаја из средњег века. 

- Уме да закључује зашто се историјски 

догађај  одиграо и одреди подледице. 

 

VI разред 
 

          Циљ  изучавања наставног предмета је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе 

разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и светског идентитета и духа 

толеранције код ученика. 

 

                   Оперативни задаци 
 

- разумевање појма прошлости; 

- подсећање на периодизацију прошлости и истицање места средњег века на временској линији; 

- упознавање начина и значаја проучавања прошлости везане за средњи век; 

- разумевање основних одлика историје средњег века и феудалних односа 
- разумевање основних временских одредница (деценија, век, миленијум); 

- рад на даљем оспособљавању ученика за коришћење историјске карте; 

- стицање знања о догађајима и личностима који су обележили епоху средњег века; 

- упознавање са основним одликама средњовековне културе. 

- упознавање начина и значаја проучавања прошлости кроз посматрање историјских извора (музеји, архиви и археолошки локалитети) 

- за историју средњег века 

                        

       Начин реализације програмских садржаја 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор, рад на тексту; илустративно-демонстративне: илустрација    уметничким 

предметима фотографијом; демонстрација компјутером 

           ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, тандем, групни рад 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                        Историја 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Увод 

Уводни час са 

обнављањем градива 

петог разреда 

 1 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.  

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације и слике, 

 анализира текст, вежба сналажење у 

времену,  

износи своја запажања  и  закључује,  

примењује стечена знања из других 

предмета, вежба сналажење на  

историјској карти. 

- Зна да именује и разликује основне 

временске одреднице, историјске пери- 

оде и њихов редоселед. 

- Зна поделу на историју и праисторију. 

- Уме да из слика препозна једноставне 

информације као и из историјеске карте  

са легендом. 

- Уме да одреди век ком припада година. 

- Зна да постоји повезаност појава из 

прошлости са појавама из садашњости и 

разуме како су повезане. 

- Разуме узроке и последице важних 

историјских прекретница. 

- Уме да примени знање из историјске 

хронологије. 

 

 Увод у историју 

средњег века 

3 IX 

 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.8.  

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна значење основних појмова везаних  

за историју средњег века. 

- Зна да именује најважније појаве из доба 

Средњег века; феудализам-поделу 

друштва, вазалне односе. 

Западна Европа и 

Средоземље од V-XII 

века 

 15 IX-XI ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.6. 

ИС.1.2.  

ИС.2.1. 

ИС.2.1.6. 

ИС.3.1.2. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

- Зна значења основних појмова везаних  

за средњи век        

-Уме да одреди у ком су веку важније 

године из прошлости средњег века. 

-Уме да прочита информације у форми 

историјске карте. 
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ИС.3.1.3.  

ИС.3.1.6.  
историјској карти.  - Уме да повеже личност, историјски 

феномен и временску одредницу. 

- Зна узроке и последице важнијих 

догађаја из средњег века. 

- Уме да закључује зашто се историјски  

догађај  одиграо и одреди последице. 

Срби и словенски 

народи у раном 

средњем веку 

13 XII-I ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.8. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна значење основних појмова везаних  

за историју средњег века. 

- Зна да именује најважније појаве из 

доба Средњег века; феудализам-поделу 

друштва, вазалне односе. 

Европа у позном 

средњем веку 

11 

 

II-III 

 

 

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. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна значења основних појмова везаних 

за средњи век.        

-Уме да одреди у ком су веку важније 

године из прошлости средњег века 

-Уме да прочита информације у форми 

историјске карте. 

- Уме да повеже личност, историјски 

феномен и временску одредницу. 

- Зна узроке и последице важнијих 

догађаја из средњег века. 

- Уме да закључује зашто се историјски  

догађај  одиграо и одреди последице. 

Срби и њихово  

окружење у позном 

средњем веку 

18 III-IV ИС.1.1.1.  

ИС1.1.2.  

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. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације и слике, 

 анализира текст, вежба сналажење у 

времену,  

износи своја запажања  и  закључује,  

примењује стечена знања из других 

предмета, вежба сналажење на 

 историјској карти. 

-Зна да именује и разликује основне 

временске одреднице, историјске пери- 

оде и њихов редослед 

- Уме да из слика препозна једноставне 

информације као и из историјеске карте са 

легендом. 

- Уме да одреди век ком припада година. 

- Зна да постоји повезаност појава из 

прошлости са појавама из садашњости и 
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разуме како су повезане. 

- Разуме узроке и последице важних 

историјских прекретница. 

- Уме да примени знање из историјске 

хронологије. 

Српске земље и 

њихово окружење у 

доба османлијских 

освајања 

 

10 

 

V-VI 

 

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. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна значења основних појмова везаних 

за средњи век .       

-Уме да одреди у ком су веку важније 

године из прошлости средњег века. 

-Уме да прочита информације у форми 

историјске карте. 

- Уме да повеже личност, историјски 

феномен и временску одредницу. 

- Зна узроке и последице важнијих 

догађаја из средњег века. 

- Уме да закључује зашто се историјски  

догађај  одиграо и одреди последице. 

Годишња 

систематиза- 

Ција 

 

1 

 

 

VI 

 

 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.8. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставове, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна значење основних појмова везаних  

за историју средњег века. 

- Зна да именује најважније појаве из 

доба Средњег века; феудализам-поделу 

друштва, вазалне односе 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                       Историја 

 

VII разред 
 

           Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писмености да напредују ка реализацији 

одговарајућих стандарда образовних постигнућа; да се оспособе за решавање проблема и задатака 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 развијају 

историјску свест и хуманистичко образовање.Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и времена, ист. Догађаја, појава 

и процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика.  

 

                     Оперативни задаци 
      Ученици треба да: 

- усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода; 

- стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку; 

- стекну знања о положају српског народа под турском,хабзбуршком и млетачком влашћу; 

- стекну знања о настанку и развоју модерне српске државе до међународног признања независности 1878.године; 

- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку; 

- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку; 

- стекну знања о знаменитим личностима новог века; 

- развију истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима; 

- стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века. 

                         

Начин реализације програмских садржаја 

           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор, рад на тексту; илустративно-демонстративне:  

илустрација  уметничким предметима фотографијом; демонстрација компјутером 

           ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, тандем, групни рад 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                       Историја 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Увод 

Уводни час са 

обнављањем градива 

шестог разреда 

Успон Европе 

 13 IX-X ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.2.  

ИС.1.1.3 

ИС.1.1.4.  

ИС.1.2.3.  

ИС.1.2.4. 

И.С2.1.4.  

ИС.2.1.6 

ИС.3.1.1.  

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације и слике, 

 анализира текст, вежба сналажење у 

времену,  

износи своја запажања  и  закључује,  

примењује стечена знања из других 

предмета, вежба сналажење на 

 историјској карти. 

- Зна да именује и разликује основне 

временске одреднице, историјске пери- 

оде и њихов редоселед. 

- Уме да из слика препозна једноставне 

информације као и из историјске карте  

са легендом. 

- Уме да одреди век ком припада година. 

- Зна да постоји повезаност појава из 

прошлости са појавама из садашњости и 

разуме како су повезане. 

- Разуме узроке и последице важних 

историјских прекретница. 

- Уме да примени знање из историјске 

хронологије. 

 

 Српски народ од  

XVI-XVIII века 
15 X-XI 

 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.8.  

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна значење основних појмова везаних  

за историју новог века. 

- Зна да именује најважније појаве из доба 

новог века; капитализам као водећи 

облик друштвеног уређења са остацима 

позног феудализма;настанак прве 

радничке класе. 

Свет у XVIII и XIX 

веку 
 19 XII-II 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.  

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира текст, 

вежба сналажење у времену, закључује, 

износи своја запажања и ставова, 

примењује стечена знања из других 

предмета, вежба сналажење на 

историјској карти.  

- Зна значења основних појмова везаних  

за нови  век- мануфактура и прве машине        

-Уме да одреди у ком су веку важније 

године из прошлости новог  века 

-Уме да прочита информације у форми 

историјске карте. 

- Уме да повеже личност, историјски 



72 

 

ИС.3.1.6.  феномен и временску одредницу. 

- Зна узроке и последице важнијих 

догађаја из новог века. 

- Уме да закључује зашто се историјски  

догађај  одиграо и одреди последице. 

Србиja и Балкан у 

XIX веку 

18 III-V ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.8. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира текст, 

вежба сналажење у времену, закључује, 

износи своја запажања и ставова, 

примењује стечена знања из других 

предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна значење основних појмова везаних  

за историју новог века, Србије и Балкана. 

- Зна да именује најважније појаве из 

доба националне историје Срба и других 

балканских народа. 

-Зна одлуке Берлинског конгреса везаног 

за Србију и њихов значај, као и 

последице. 
 

Српске земље, 

народ и суседи 

7 

 

V-VI 

 

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. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира текст, 

вежба сналажење у времену, закључује, 

износи своја запажања и ставова, 

примењује стечена знања из других 

предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна значења основних појмова везаних 

за нови век.        

-Уме да одреди у ком су веку важније 

године из прошлости новог века. 

-Уме да прочита информације у форми 

историјске карте,тј. да чита и тумачи 

легенду. 

- Уме да повеже личност, историјски 

феномен и временску одредницу. 

- Зна узроке и последице важнијих 

догађаја из националне историје новог 

века. 

- Уме да закључује зашто се историјски  

догађај  одиграо и одреди последице. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                       Историја 
 

VIII разред 
 

             Циљеви наставе историје у осмом разреду јесу да ученици: 
- стекну основну језичку и научну писменост и напредују у реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа; 

- оспособе се 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 предметне садржаје; 

- развију историјску свест и стекну хуманистичко образовање; 

- разумеју историјски простор и време, историјске догађаје, појаве и процесе; 

- развијају национални и европски идентитет и дух толеранције. 

 

              Оперативни задаци јесу да ученици:    
стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине 19 до краја 20 век ;   

стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине 19 до краја 20 века на српском и                                                          

југословенском простору; 

стекну основна знања о историји европских и ваневропских држава у периоду од друге половине 19 до краја 20 века; 

упознају се с културом и научнотехнолошким достигнућима на српском, југословенском, европском и ваневропском простору у период 

од  друге половине 19 до краја 20 века; 

развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости и оспособе се да препознају различита тумачења истих историјских 

догађаја; 

овладају вештином коришћења историјских карата за период од друге половине 19 и краја 20 века; 

поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости. 

 
                                                                                                                  

Начин реализације програмских садржаја 

           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор, рад на тексту; илустративно-демонстративне: 

            илустрација   уметничким предметима фотографијом; демонстрација компјутером 

           ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, индивидуални, тандем, групни рад 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                       Историја 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Увод 

Увод у изучавање 

историје друге 

половине XIX и XX 

века 

 1 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.  

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације и слике, 

 анализира текст, вежба сналажење у 

времену,  

износи своја запажања  и  закључује,  

примењује стечена знања из других 

предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна да именује и разликује основне 

временске одреднице, историјске пери- 

оде и њихов редоселед. 

-Зна и разуме значај научних и 

техничкихоткрића која доводе до 

одговарајућих промена у друштву. 

- Уме да из слика препозна једноставне 

информације као и из историјеске карте са 

легендом. 

- Уме да одреди век ком припада година. 

- Зна да постоји повезаност појава из 

прошлости са појавама из садашњости и 

разуме како су повезане. 

- Разуме узроке и последице важних 

историјских прекретница. 

- Уме да примени знање из историјске 

хронологије. 

 

 Свет у другој 

половини  XIX и 

почетком XX ввека 

5 IX 

 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.8.  

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна значење основних појмова везаних  

за историју савременог доба 

- Зна да именује најважније појмове из 

савременог доба-Друга индустријска 

револуција, Велике силе , Европски 

Концерт, колонијална борба, Формирање 

војно-политичких блокова 

Србија, Црна Гора и 

Срби у 

Аустроугарској и 

Османском царству 

 14 IX-XI ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.6. 

ИС.1.2.  

ИС.2.1. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

- Зна значења основних појмова везаних  

за националну историју наших народа 

 под страном влашћу  у новом веку       

-Уме да прочита информације у форми 
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од Берлинског 

конгреса до Првог 

светског рата 

ИС.2.1.6. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3.  

ИС.3.1.6.  

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти.  

историјске карте. 

- Уме да повеже личност, историјски 

феномен и временску одредницу. 

- Зна узроке и последице важнијих 

догађаја из нововековне историје. 

- Уме да закључује зашто се историјски  

догађај  одиграо и одреди подледице. 

Први светски рат и 

револуције у Русији 

и Европи 

6 IX-XII ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.8. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна значење основних појмова везаних  

за историју новог века века 

- Зна да именује најважније појаве које 

су довеле до избијања првог светског 

сукоба у људској историји; сукоб 

интереса великих сила; формирање 

војно-политичких савеза великих сила; 

разуме због чега је значајна револуција у 

Русији и које су последице 

Србија и Црна Гора 

у Првом светском 

рату 

5 

 

I-II 

 

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. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

-Уме да одреди у ком су периоду светске 

историје важније године из нововековне 

историје наших народа, као  и да их 

правилно обележи на временској линији 

-Уме да прочита информације у форми 

историјске карте-чита и тумачи легенде 

на карти.Уме да повеже личност, 

историјски феномен и временску 

одредницу.Зна узроке и последице 

важнијих догађаја из периода ратовања 

наших народа-Срба и Црногораца у 

Првом св. рату 

- Уме да закључује зашто се историјски 

догађај  одиграо и одреди последице. 

Свет између Првог и  

Другог светског рата  

6 II- III ИС.1.1.1.  

ИС.1.1.2.  

ИС.1.1.3 

ИС.1.1.4.  

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације и слике, анализира 

текст, вежба сналажење у времену,  

износи своја запажања  и  закључује,  

-Зна да именује и разликује основне 

временске одреднице, историјске пери- 

оде и њихов редоселед 

- Уме да из слика препозна једноставне 
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ИС.1.2.3.  

ИС.1.2.4.  

ИС.2.1.4.  

ИС.2.1.6 

ИС.3.1.1. 

примењује стечена знања из других 

предмета, вежба сналажење на историјској 

карти. 

информације као и из историјеске карте са 

легендом. 

- Уме да одреди век ком припада година. 

- Зна да постоји повезаност појава из 

прошлости са појавама из садашњости и 

разуме како су повезане. 

- Разуме узроке и последице важних 

историјских прекретница. 

- Уме да примени знање из историјске 

хронологије. 

-Зна до каквих је промена дошло измеђ 

 два рата на пољу науке, уметности и у 

 самом друштву 

Југословенска 

краљевина 

5 

 

III-IV 

 

ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.6. 

ИС.1.2. 1 

ИС.2.1. 

ИС.2.1.6. 

ИС.3.1.2. 

ИС3.1.3.  

ИС.3.1.6. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна значења основних појмова везаних за 

савремено доба       

-Разуме специфичност положаја Краљевине 

Југ. У међуратном периоду 

-Уме да прочита информације у форми 

историјске карте. 

- Уме да повеже личност, историјски 

феномен и временску одредницу. 

- Зна узроке и последице важнијих догађаја 

из међуратног периода Краљевине 

Југославије 

- Уме да закључује зашто се историјски  

догађај  одиграо и одреди последице. 

Други светски рат – 

тотални рат 
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III-IV 

 

 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.8. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставове, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Разликује узрок и повод за избијање 

Другог светског рата 

-Зна да именује блокове зараћених сила 

као и најважније фронтове битака. 

-Сналази се у хронологији најважнијих 

битака и уочава прекретнице у овом 

светском сукобу. 

-Разуме разлоге пропасти фашистичких 

сила и последице. 
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Југославија у 

Другом светском 

рату 

 

 

 

8 

 

IV 

 

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. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације и слике, 

анализира текст, вежба сналажење у 

времену, износи своја запажања  и  

закључује, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

- Зна какав је положај Југославије у 

Европи уочи избијања рата. 

-Зна најважније чињенице везане за 

Априлски рат, капитулацију Краљевине 

и њену окупациону поделу од стране 

фашистичких сила. 

- Сналази се у хронологији најважнијих 

догађаја од 1941. до 1945.године 

-Препознаје најважније личности са 

фотографија. 

-Сналази се на историјској карти и 

тумачи легенду. 

Свет после Другог 

светског рата 

5 IV ИС1.1.4.  

ИС1.1.6. 

ИС.1.2.  

ИС.2.1. 

ИС.2.1.6. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3.  

ИС.3.1.6. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

-Разуме промене до којих је дошло по 

завршетку Другог светског рата 

-Сналази се на одговарајућој истор. 

карти. 

-Уочава промене на многим пољима у 

свету по завршетку рата. 

-Разуме настојање свих великих сила да 

спрече било какав нови светски сукоб. 

-Зна које су најважније организације у 

борби за очување светског мира и 

стабилности. 

Југославија после 

другог светског рата 

8 V ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.8. 

Слуша и бележи, одговара на питања,  

анализира илустрације, анализира 

текст, вежба сналажење у времену, 

закључује, износи своја запажања и 

ставова, примењује стечена знања из 

других предмета, вежба сналажење на 

историјској карти. 

-Схвата улогу Јосипа Броза Тита у 

формирању послератног социјалистичког 

уређења. 

-Зна за вођење политике неутралности 

социјалистичке Југославије и њене улоге 

у оснивању Покрета несврстаних. 

-Зна за проблеме у држави настале после 

Титове смрти 80-их година 20. века 
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КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

 

ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Историја 

Српски језик 

Информатика и 

рачунарство 

5.разред Упознавање култура Старог истока, 

Грчке и Римског царства 

Прометеј 

Ахил у ,, Житију Ајдук Вељка 

Петровића '' В. Караџића 

Препричавање грчких митова 

 ( Г.Шваб ,, Приче из класичне 

старине '' ) ПП презентација 

Април 

Ликовна култура 

Историја 

6. разред Средњевековна архитектура  

 

Култура средњег века 

Април 

Српски језик 

Историја 

6. разред Свети Сава 

 

јануар/ фебруар 

Српски језик 

Историја 

7.разред Хајдуци и ускоци 

Циклус песама о хајдуцима и 

ускоцима 

Новембар 

Српски језик, 

Историја 

7.разред Прича о кмету Симану, Иво Андрић 

Анексија Босне и Херцеговине 
Мај 

Историја 

Српски језик 

8.разред Деобе, Д.Ћосић ( Други светски 

рат) 

Март 

Историја 

Српски језик 

8.разред Деобе, Д.Ћосић ( Други светски 

рат) 

Март 

Ликовна културта 

Историја 

5.разред Облик- естетска анализа 

Култура Старе Грчке  

Април 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Историја 

 

7.разред Сродност ликовних вредности у 

одређеном простору 

Барок 

Европска култура у XVII веку 

Март 
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ГЕОГРАФИЈА 

V разред 
 

       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. 

 

                  Оперативни задаци: 

 

- упознавање предмета проучавања, поделе и значаја географије као наставног предмета и науке уопште;  

- стицање најосновнијих знања о васиони и васионским телима и њиховим основним својствима;  

- стицање основних знања о Сунчевом систему;  

- стицање основних знања о Земљи-планети, њеном постанку, облику и величини;  

- стицање основних знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама;  

- стицање основних знања и вештина из картографије и оспособљавање за коришћење географске карте као извора информација и оријентације;  

- схватање унутрашње грађе Земље и разумевање данашњег распореда копна и мора и изглед рељефа;  

- разумевање антропогеног утицаја на рељеф;  

- стицање основних знања о структури и саставу атмосфере;  

- стицање основних знања о времену и метеоролошким елементима, клими, климатским факторима и основним типовима климе на Земљи;   

- разумевање потребе очувања и заштите атмосфере;  

- оспособљавање за коришћење географске литературе, Интернета и различитог илустративног материјала у сврху лакшег савлађивања наставног 

градива;  

- развијање способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и истраживање 

 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне 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.  

          ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, рад у пару и индивидуални. 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Увод у географију 1 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 

Разуме појам оријентације и наводи 

 начине оријентисања. 

Наводи и описује начине 

представљања Земљине површине. 

Препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте. 

Васиона и Земља 

 

6 

 

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 

Именује небеска тела у Сунчевом 

систему и наводи њихов распоред. 

Описује облик Земље и препознаје појаве 

и процесе везане за њена кретања. 

Описује небеска тела и њихова кретања. 

Препознаје и објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве процесе и 

односе који су представљени моделом, 

скицом, схемом и табелом. 

Препознаје димензије Земље и 

објашњава последице Земљиног облика и 

њених кретања. 

Географска карта 8 X - XII ГЕ. 1.1.1 

ГЕ. 1.1.2 

ГЕ. 1.1.3 

ГЕ. 2.1.1 

ГЕ. 2.1.2 

ГЕ. 2.1.4  

 

сазнавање предмета проучавања 

географије, читање географске карте,  

оријентисање на географској карти и у 

простору,  

 

Разуме појам оријентације и наводин 

начине оријентисања. Наводи и описује 

начине представљања Земљине 

површине (глобус и географска карта). 

Препознаје и чита географске и допунске 

елементе карте. Одређује стране света у 

простору и на географској карти. 

Одређује положај места и тачака на 

географској карти.  

Приказује понуђене географске податке  
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VI разред 
 

       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. 

 

                  Оперативни задаци 

 
- упознавање основних појава, процеса и феномена у хидросфери и географски размештај хидрографских објеката, као и њихове одлике; 

- схватање значаја вода за живот на Земљи; 

- упознавање биљног и животињског света, утицај природних фактора и човека на њихов развој, хоризонтални и вертикални распоред, као и 

међусобну условљеност и значај; 

- упознавање људских активности које утичу на квалитет животне средине и схватање неопходности њеног очувања, унапређивања и заштите; 

- упознавање основних појмова из географије становништва и насеља, схватање значаја и улоге природних, друштвених и привредних  чинилаца и 

њихово јединство; 

- схвање појмова природне и географске средине и појма географске регије; 

- стицање основних сазнања о привреди, њеној подели и факторима развоја; 

- упознавање најважније међународне организације и интеграцијске процесе у Европи и свету, као и њихов значај за политички, економски и 

културни развој; 

- разумевање значаја и домета међународних организација у очувању мира и безбедности и развијању пријатељских односа међу народима; 

- упознавање најважнијих природних, друштвених и економскогеографских одлика Европе и специфичности њених регија и држава; 

на немој карти картографским 

изражајним средствима (бојама, 

линијама, знацима...), 

графиком, табелом и схемом. 

Планета Земља 21 I - VI ГЕ. 1.2.3 

ГЕ. 2.2.2 

ГЕ. 3.2.2 

сазнавање и дефинисање нових 

појмова: литосфера, атмосфера, 

хидросфера, биосфера,  

 

  

Именује Земљине сфере(литосферу, 

атмосферу, хидросферу, биосферу) и 

препознаје њихове основне одлике.  

Разликује и објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, процесе и 

односе у Земљиним сферама(литосфери, 

атмосфери, хидросфери, биосфери). 
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- оспособљавање за коришћење географске литературе и различитог илустративног материјала ради лакшег савлађивања наставног градива и 

оспособљавања за самостални рад; 

- развијање осећања социјалне припадности и привржености сопственој породици, нацији и култури, познају традицију и учествују у њеном очувању; 

- упознавање и поштовање традиције и идентитета других народа, заједница и социјалних група. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне методе: монолошка (предавање, описивање, образлагање и објашњавање), дијалошка (разговор, дискусија), 

текстуална (писање, читање, рад на тексту), метод илустрације, метод демонстрације, истраживачки рад, решавање проблема.  

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

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Увод  1 IX  

 

 

 

- aактивно слуша, одговара на питања, 

анализира илустровани материјал, 

уочава битно у тексту, примењује 

стечена знања из других предмета, 

бележи најбитније 

Ученик зна шта ће учити и 

шта ће му бити  потребно за часове 

географије. 

Планета Земља 

 

8 

 

IX - X  ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.2.2. 

   ГЕ.3.1.1. 

   ГЕ.3.2.2. 

сазнавање основних карактеристика 

Земљиних сфера, описивање и 

схватање међусобне повезаности, 

читање географске карте и повезивања 

географских чињеница и извођење 

закључака.  

Именује Земљине сфере (литосферу, 

атмосферу, хидросферу, биосферу) и 

препознаје њихове основне одлике. 

Препознаје и објашњава географске 

чињенице. Доноси закључке о 

просторним (топографским) и каузалним 

везама географских чињеница – објекте, 

појаве, процесе и односе који су 

представљени моделом, сликом, 

графиком, табелом и схемом. Приказује 

понуђене географске податке: на немој 

карти, картографски изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима...) графиком, 



83 

 

табелом, схемом.Разликује и објашњава 

географске чињенице – објекте, појаве, 

процесе и односе у Земљиним сферама  

(литосфери, атмосфери, хидросфери, 

биосфери); Објашњава физичко-

географске законитости у географском 

омотачу (климатску и биогеографску 

зоналност) и наводи мере за његову 

заштиту, обнову и унапређивање.  

Становништво и  

насеља на Земљи 

5 X ГЕ.1.3.1. 

  ГЕ.2.3.1. 

  ГЕ.3.3.1. 

сазнавање основних појмова о 

становништву, уочавање просторног 

размештаја, објашњавање миграција, 

иззвођење закључака како природни и 

друштвени фактори утичу на развој и 

размештај становништва и насеља 

Познаје основне појмове о становништву 

и насељима и уочава њихов просторни 

распоред. Разликује и објашњава 

кретање становништва (природно и 

механичко) и структуре становништва. 

Објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и насеља.  

Географска средина и 

људске делатности 

3 X - XI ГЕ.1.3.2. 

  ГЕ.3.3.2. 

дефинисање појма привреде, извођење 

закључака како природни и друштвени 

фактори утичу на развој и размештај 

становништва и насеља 

  

Дефинише појам привреде и препознаје 

привредне делатности и привредне гране. 

Објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привреде и привредних 

делатности. 

Регионална  

географија Европе 

52 XI - VI ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.2. 

  ГЕ.3.1.1. 

  ГЕ.3.4.2. 

  ГЕ.1.3.1. 

  ГЕ.1.3.2. 

  ГЕ.2.1.2. 

  ГЕ.2.1.1. 

читање географских и допунских 

елемената карте, именовање 

континената, препознавање природних 

и друштвених одлика континетната, 

приказивање географских података на 

немој карти, описивање природних и 

друштвених одлика континената, 

извођење закључака о просторним 

везама географских чињеница, 

издвајање географских регија Европе., 

упознавање са основним појмовима 

Препознаје и чита географске и допунске 

елементе карте. Именује континенте и 

препознаје њихове основне природне и 

друштвене одлике. Приказује понуђене 

географске податке: на немој карти, 

картографски изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим 

геометријским знацима...) графиком, 

табелом, схемом.Описује природне и 

друштвене одлике континената и наводи 

њихове географске регије. 
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становништва и насеља Европе, 

дефинисање појма привреде и 

препознавање привредних делатности 

и грана.  

Одређивање положаја места и тачала 

на географској карти, одређивање 

страна света на географској карти и у 

простору.  

Доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте.Објашњава географске 

везе (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне)у Европи и уме да издвоји 

географске регије.Познаје основне 

појмове о становништву и насељима и 

уочава њихов просторни распоред. 

Дефинише појам привреде и препознаје 

привредне делатности и привредне гране.  

Одређује положај места и тачака на 

географској карти. Одређује стране света 

у простору и на географској карти, 

Систематизација  

Градива 

3 VI    

 

   VII разред 
 

              Циљ наставе географије је 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 упознају и 

разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, развију географску писменост и 

географски начин мишљења, свести и одговорног односа према свом завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става према 

различитим народима, њиховим културама и начину живота.  

 

                       Оперативни задаци  

 

Ученици треба да:  

- стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава;  

- стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава;  
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                   Географија 
 

- оспособе  се за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом доприносу општем развоју и 

напретку човечанства;  

- упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света;  

- разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије, минералних сировина, 

еколошки проблеми, болести, ратови и друго);  

- развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и мултикултуралним срединама у свету;  

- упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу;  

- развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније укључе у даље стручно оспособљавање;  

- кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у стицању нових знања и 

у свакодневном животу; 

-  оспособе се за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног материјала у циљу лакшег савладавања 

наставног градива и оспособљавања за самостални рад.  
 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне 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.  
ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни, рад у пару и индивидуални. 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Увод  1 IX     

Опште географске одлике 

Азије  

21 

 

IX - XI  ГЕ. 1.1.3  

ГЕ. 1.3.1 

ГЕ.1.3.2 

ГЕ.1.4.2 

ГЕ.2.1.1 

ГЕ.2.1.2 

ГЕ.2.1.3 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.3.1 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају  

Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 

појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 
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ГЕ.2.4.2 

ГЕ. 3.1.1  

ГЕ.3.3.1  

ГЕ.3.3.2 

ГЕ.3.4.3 

привредне делатности и привредне гране. 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 

регије. Објашњавају географске везе 

 ( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ванеевропским континтима и 

умеју да издвоје географске регије. 

Опште географске одлике 

Африке 

14 XI - I ГЕ. 1.1.3  

ГЕ. 1.3.1 

ГЕ.1.3.2 

ГЕ.1.4.2 

ГЕ.2.1.1 

ГЕ.2.1.2 

ГЕ.2.1.3 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.3.1 

ГЕ.2.4.2 

ГЕ. 3.1.1  

ГЕ.3.3.1  

ГЕ.3.3.2 

ГЕ.3.4.3 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

 Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и  препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 

појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 

привредне делатности и привредне гране. 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 

регије. Објашњавају географске везе  

( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ванеевропским континтима и 

умеју да издвоје географске регије 

Опште географске одлике 

Северне Америке 

12 I - III ГЕ. 1.1.3  

ГЕ. 1.3.1 

ГЕ.1.3.2 

ГЕ.1.4.2 

ГЕ.2.1.1 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 
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ГЕ.2.1.2 

ГЕ.2.1.3 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.3.1 

ГЕ.2.4.2 

ГЕ. 3.1.1  

ГЕ.3.3.1  

ГЕ.3.3.2 

ГЕ.3.4.3 

решавају задатке, препознају, креирају појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 

привредне делатности и привредне гране. 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 

регије. Објашњавају географске везе  

( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ванеевропским континтима и 

умеју да издвоје географске регије. 

Опште географске одлике 

Средње Америке 

3 III ГЕ. 1.1.3  

ГЕ. 1.3.1 

ГЕ.1.3.2 

ГЕ.1.4.2 

ГЕ.2.1.1 

ГЕ.2.1.2 

ГЕ.2.1.3 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.3.1 

ГЕ.2.4.2 

ГЕ. 3.1.1  

ГЕ.3.3.1  

ГЕ.3.3.2 

ГЕ.3.4.3 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 

појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 

привредне делатности и привредне гране. 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 

регије. Објашњавају географске везе 

 ( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ванеевропским континтима и 

умеју да издвоје географске регије. 
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Опште географске 

одлике Јужне Америке 

9 III-IV ГЕ. 1.1.3  

ГЕ. 1.3.1 

ГЕ.1.3.2 

ГЕ.1.4.2 

ГЕ.2.1.1 

ГЕ.2.1.2 

ГЕ.2.1.3 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.3.1 

ГЕ.2.4.2 

ГЕ. 3.1.1  

ГЕ.3.3.1  

ГЕ.3.3.2 

ГЕ.3.4.3 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 

појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 

привредне делатности и привредне гране. 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 

регије. Објашњавају географске везе 

 ( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ванеевропским континтима и 

умеју да издвоје географске регије. 

Опште географске 

одлике Аустралије и и 

и  Океаније 

6 V ГЕ. 1.1.3  

ГЕ. 1.3.1 

ГЕ.1.3.2 

ГЕ.1.4.2 

ГЕ.2.1.1 

ГЕ.2.1.2 

ГЕ.2.1.3 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.3.1 

ГЕ.2.4.2 

ГЕ. 3.1.1  

ГЕ.3.3.1  

ГЕ.3.3.2 

ГЕ.3.4.3 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 

појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 

привредне делатности и привредне гране. 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 
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регије. Објашњавају географске везе  

( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ванеевропским континтима и 

умеју да издвоје географске регије. 

Опште географске 

одлике Арктика 

2 V-VI ГЕ. 1.1.3  

ГЕ. 1.3.1 

ГЕ.1.3.2 

ГЕ.1.4.2 

ГЕ.2.1.1 

ГЕ.2.1.2 

ГЕ.2.1.3 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.3.1 

ГЕ.2.4.2 

ГЕ. 3.1.1  

ГЕ.3.3.1  

ГЕ.3.3.2 

ГЕ.3.4.3 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и  препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 

појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 

привредне делатности и привредне гране. 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 

регије. Објашњавају географске везе 

 ( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ванеевропским континтима и 

умеју да издвоје географске регије. 

Опште географске 

одлике Антарктика 

2 VI ГЕ. 1.1.3  

ГЕ. 1.3.1 

ГЕ.1.3.2 

ГЕ.1.4.2 

ГЕ.2.1.1 

ГЕ.2.1.2 

ГЕ.2.1.3 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.3.1 

ГЕ.2.4.2 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 

појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 

привредне делатности и привредне гране. 
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ГЕ. 3.1.1  

ГЕ.3.3.1  

ГЕ.3.3.2 

ГЕ.3.4.3 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 

регије. Објашњавају географске везе  

( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ванеевропским континтима и 

умеју да издвоје географске регије. 

Свет као целина 2 VI ГЕ. 1.1.3  

ГЕ. 1.3.1 

ГЕ.1.3.2 

ГЕ.1.4.2 

ГЕ.2.1.1 

ГЕ.2.1.2 

ГЕ.2.1.3 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.3.1 

ГЕ.2.4.2 

ГЕ. 3.1.1  

ГЕ.3.3.1  

ГЕ.3.3.2 

ГЕ.3.4.3 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и  препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 

појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 

привредне делатности и привредне гране. 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 

регије. Објашњавају географске везе  

( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ванеевропским континтима и 

умеју да издвоје географске регије. 
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VIII разред 
 

                Циљ наставе географије 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 

ученицима пружи знања  и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије. Ослањајући се 

на претходно стечена знања и умења ученика, наставник географије ће им омогућити разумевање основних физичко-географских одлиа наше земље 

и упознавање сложених друштвено-географских процеса и промена, како у нашој држави, тако и на Балканском полуострву, Европи и свету као 

целини. 

 

                 Оперативни задаци  

 

Ученици треба да:  

-одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету; 

-стекну основна знања о природно-географским и друштвено-економским одликама Србије, њеним природним лепотама и културном наслеђу; 

-примењују стечена знања у свакодневном животу, како би са разумевањем могли да прате друштвено-географске појаве, процесе и односе на 

простору наше земље, на Балкану, у Европи и у свету; 

-познају својства географских објеката, појава и процеса у крају у коме живе и повезују појаве и процесе на регионалном и националном нивоу; 

-развијају способности повезивања знања из географије са знањима из сродних наставних предмета; 

-схватају потребу личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању квалитета животне средине и значај очувања природе и природних ресурса; 

-поседују осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији, култури, те активно доприносе очувању и неговању националног и 

културног идентитета; 

-развијају међусобно уважавање, као и сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних група и доприносе 

друштвеној кохезији; 

-подржавају процесе међународне интеграције наше земље; 

-користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима; 

-буду оспособљени да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, сицирају и приупљају податке и развијају способност исказивања 

географских знања речима, слиом, квантитативно, табеларно, графичи и схематси; 

-овладају техникама тимског/групног рада и групног одлучивања; 

-буду оспособљени за континуирано образовање и самообразовање. 
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Начин реализације програмских садржаја 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербалне 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.  

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

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 

Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Увод  1 IX     

Географски 

положај,границе и 

величина Србије 

2 

 

IX  ГЕ. 1.1.3 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ. 2.1.4. 

Г.Е. 3.1.1 

 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају  

Препознају и читају географске и 

допунске елементе карте. Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти, као и положај места и тачака на 

географској карти.  

Приказују понуђене географске податке: 

на немој карти, картографским 

изражајним средствима ( 

бојама,линијама,простим геометријским 

знацима,симболичким знацима...), 

графиком,табелом и схемом. Доносе 

закључке о просторним и каузалним 

везама географских чињеница. 

Објашњавају утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и насеља.  

Природне одлике 

Србије 

26 IX- XI I ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ. 2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4.                                                        

ГЕ.2.4.1. 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

Препознају и читају географске и 

допунске елементе карте. Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти, као и положај места и тачака на 

географској карти.  

Приказују понуђене географске податке: 

на немој карти, картографским 
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ГЕ. 3.1.1. 

ГЕ.3.4.1. 

изражајним средствима (бојама, 

линијама, простим геометријским 

знацима,симболичким знацима...), 

графиком,табелом и схемом. Доносе 

закључке о просторним и каузалним 

везама географских чињеница. 

Објашњавају утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и насеља.  

Објашњавају географске везе ( просторне 

и каузалне,директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој 

земљи и умеју да издвоје географске 

регије. 

Становништво и  

насеља Србије 

9 XII - II ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ. 1.4.1. 

ГЕ. 2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.4.1. 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 

појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 

привредне делатности и привредне гране. 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 

регије. Објашњавају географске везе  

( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у нашој земљи и умеју да 

издвоје географске регије. 
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Привреда Србије 13 II-IV ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ. 2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ. 3.1.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.1. 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

  Ученици препознају и читају 

географске и допунске елементе карте.  

Одређују стране света у простору и на 

географској карти и препознају и 

објашњавају географске чињенице. 

Познају основне појмове о становништву 

и насељима  и уочавају њихов просторни 

распоред и објашњавају и структуре 

становништва. Дефинишу појам 

привреде и препознају привредне 

делатности и привредне гране. Именују 

континенте и препознају њихове основне 

природне и друштвене одлике. Описују 

природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 

регије. Објашњавају географске везе 

 ( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у нашој земљи и умеју да 

издвоје географске регије. 

Завичајна географија 6 IV ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ. 2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ. 3.1.1.  

ГЕ.3.3.1.  

ГЕ.3.3.2.  

ГЕ.3.4.1. 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 

појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 

привредне делатности и привредне гране. 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 
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регије. Објашњавају географске везе 

 ( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у нашој земљи и умеју да 

издвоје географске регије. 

Срби ван граница 

Србије 

6 IV-V ГЕ. 1.1.3.  

ГЕ. 1.3.1. 

ГЕ. 1.4.2. 

ГЕ. 2.1.1.  

ГЕ. 2.1.2.  

ГЕ. 2.1.3.  

ГЕ. 2.1.4. 

 ГЕ. 2.3.1.  

ГЕ. 2.4.2. 

ГЕ. 3.1.1.   

ГЕ. 3.3.1.  

 ГЕ. 3.4.2.  

ГЕ. 3.4.3. 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 

појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 

привредне делатности и привредне гране. 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 

регије. Објашњавају географске везе 

 ( просторне и каузалне,директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ванеевропским континтима и 

уме да издвоји географске регије. 

Србија у савременим 

интеграцијским 

процесима 

3 V ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ. 2.1.1.  

ГЕ .2.1.2.  

ГЕ .2.1.3.  

ГЕ .2.1.4.  

ГЕ .2.3.2. 

ГЕ. 3.1.1. 

слушају, понављају, посматрају, 

увиђају, повезују, упоређују, 

закључују, класификују, дискутују, 

наводе своје мишљење, дају примере из 

живота, дефинишу, цртају, одговарају, 

решавају задатке, препознају, креирају 

Ученици препознају и читају географске 

и допунске елементе карте.  Одређују 

стране света у простору и на географској 

карти и  препознају и објашњавају 

географске чињенице. Познају основне 

појмове о становништву и насељима  и 

уочавају њихов просторни распоред и 

објашњавају и структуре становништва. 

Дефинишу појам привреде и препознају 

привредне делатности и привредне гране. 
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КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Географија 

Српски језик 

5 разред Стицање основних знања и вештина из картографије и 

оспособљавање за коришћење географске карте као извора 

информација и орјентације. 

Писање вишечланих назива река, планина, језера...( 

правопис ) 

новембар 

Географија 

Историја 

5 разред Дефинисање појма географија, и стицање сазнања о 

творцу географије. 

Стицање сазнања о историјским личностима - великим 

географским истраживачима.  

Објашњавање добијања назива континената, океана – кроз 

историју.  

Упознавање са првим српским географом – Јованом 

Цвијићем. 

Октобар 

новембар 

Географија 

Математика 

5 разред Стицање нових сазнања и упознавање ученика са 

матемтичким елементима географске карте. Упознавање 

са размером карте, размерником. Решавање рачунске 

операције израчунавања раздаљине на карти или у 

природи уз помоћ размера карте.  

Децембар 

Именују континенте и препознају њихове 

основне природне и друштвене одлике. 

Описују природне и друштвене одлике 

континената и наводе  њихове географске 

регије. Именују међународне 

организације у свету (Црвени крст, 

EU,UNICEF,UN,UNESCO,FAO). Доносе 

закључке о просторним (топографским) 

и каузалним везама географских 

чињеница-објеката,појава,процеса и 

односа на основу анализе географске 

карте.  
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Географија 

Ликовно 

5 разред Географска карта и приказивање рељефа методом 

боја, методом затворених кружних линија.  

Јануар 

Географија 

Биологија 

6 разред Проблем несташице и загађивање воде, 

Уочавање и размевања проблема загађивања вода и 

како оно утиче на живи свет и географску средину 

Новембар 

Географија 

Историја 

6 разред Миграције становништва у Европи кроз историју и 

данас; 

Извођење закључака о разлозима миграција.  

Децембар 

Географија 

Музичка култура 

Ликовна култура 

6 разред Влтава – река у чешкој – објашнавање физичко 

географској положаја, уочавање тока реке; 

Влтава – музичка композиција - слушање; 

Скицирање интересантног слива реке који подсећа на 

разгранато стабло дрвета. 

Јануар 

Географија 

Биологија 

6 разред Царство животиња (сеоба птица) 

 

Април 

Географија 

Историја 

7  разред Велика географска открића септембар 

Географија 

Биологија 

7 разред Становништво Африке- природни прираштај, 

биолошка структура становништва 

новембар 

Географија 

Музичка култура 

7 разред Аргентина 

Танго -музичка композиција - слушање; 

април 

Географија 

Биологија 

8 разред Биљни и животињски свет наше земље 

Национални паркови Србије и заштита природе 

Новембар 

Географија 

Историја 

8 разред Миграције становништва у нашој земљи  кроз 

историју и данас; 

Извођење закључака о разлозима миграција.  

Децембар 

Географија 

Биологија 

8 разред Биолошка структура становништва Србије Јануар 

Географија 

Историја 

8 разред Србија у савременим интеграцијским процесима мај 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                          Физика 

 

  ФИЗИKA 
 

  VI разред 
 

          Циљ  наставе  физике  јесте  да  се  осигура  да  сви  ученици  стекну  базичну  језичку  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 мотивисааност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као  и да упознају  

природне  појаве  и  основне  законе  природе,  да  стекну  основну  научну  писменост,  да  се оспособе  за  уочавање  и  распознавање  физичких  

појава  у  свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног  метода и да се 

усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

 Оперативни задаци 

 
           Ученик треба да: 

- кроз  већи  број  занимљивих  и  атрактивних  демонстрационих  огледа,  који  манифестују  појаве  из  различитих  области  физике,  схвати  како 

физика истражује природу и да је материјални свет погодан за истраживање и постављање бројних питања; 

- уме да рукује мерилима  и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина: метарска трака, лењир са милиметарском поделом, 

хронометар, мензура, вага, динамометар; 

- само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје грешка  при очитавању скала мерних 

инструмената; 

- користи јединице SI за одговарајуће физичке величине :m, s, kg, N, m/s, Pa… 

- усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно праволинијско кретање и средњу брзин у као 

карактеристику променљивог праволинијског кретања; 

- на основу појава узајамног деловања тела схвате силу као меру узајамног деловања тела која се одређује интензитетом, правцем  и смером; 

- усвоји појам масе и тежине и прави разлика између њих; 

- уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем масе и запремине; 

- усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гасове и разуме Паскалов закон. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                            Физика 
 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Разговор, дијалог, рад на тексту, активно учење, технике рационалног учења, илустративно-демонстративна 

и експериментална метода 

ОБЛИЦИ РААДА: Фронтални, индивидуални, групни рад, рад у пару 

         

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Увод 2 IX 

 

 

 

 

 

Посматра, пише, црта, дискутује    

 

Ученик разликује природне и друштвене 

науке 

Усваја појам материје 

Зна шта је супстанца, физичко тело 

Уме да наброји све физичке појаве које 

се јављају у природи и да их објасни 

Примењује знања из ове области у 

свакодневном животу, зна да се физика 

користи у медицини, техници и у науци 

Кретање 

 

14 IX-X ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.2 

Ф.И.1.2.3. 

Ф.И.1.4.4. 

Ф.И. 2.2.2.  

Ф.И.2.4.3. 

Ф.И.2.6.1. 

Ф.И.2.6.2. 

Ф.И.2.6.3. 

Ф.И.3.4.1. 

Посматра,  логички  закључује,  пише,  

црта,  чита, користи  табеле,  формуле,  

решава  задатке, експерименталне  

задатке,  користи  мерила  и 

инструменте, мери, пише извештаје, 

ради домаће задатке 

Уме да препозна врсту кретања према  

облику путање 

Уме да препозна равномерно кретање 

Уме да израчуна средњу брзину, пређени 

 пут или протекло време ако су му 

 познате друге две величине 

Уме да препозна јединице за  

брзину 

Зна шта је механчко кретање и које га  

физичке величине описују 

Уме да користи префиксе и претвара 

бројне вредности физичких 

величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

Разуме и примењује основне 
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математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

Уме да препозна векторске физичке 

 величине, нпр. брзину  

Уме да користи и интерпретира 

табеларни и графички приказ 

зависности физичких величина 

Уме да претвара јединице изведених 

физичких величина у одговарајуће 

јединице SI система 

Сила 14 XI-XII 

 

 

 

 

Ф.И.1.1.1. 

Ф.И.1.1.2. 

Ф.И.1.4.1. 

Ф.И.2.1.1. 

Ф.И.2.1.2. 

Ф.И.2.4.1. 

Ф.И.2.6.1. 

Ф.И.2.6.2. 

Посматра  огледе,  закључује,  врши  

огледе,  црта, пише,  решава  проблеме,  

мери,  пише  извештаје, решава домаће 

задатке 

Уме да препозна гравитациону силу и 

силу трења које делују на тела 

која мирују или се крећу равномерно 

Уме да препозна смер деловања магнетне 

и електростатичке силе 

Уме да чита мерну скалу и зна да одреди 

вредност најмањег подеока 

Уме да препозна еластичну силу, силу  

потиска и особине инерције 

Зна основне особине гравитационе и 

еластичне силе и силе потиска 

Уме да користи важније изведене  

јединице SI и зна њихове ознаке 

Разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

Уме да препозна векторске физичке 

 величине, нпр. силу  
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Мерење 15 I- II Ф.И.1.4.1 

Ф.И.1.4.2. 

Ф.И.1.4.3. 

Ф.И.1.4.5. 

Ф.И.1.4.6. 

Ф.И.1.7.1. 

Ф.И.1.7.2. 

Ф.И.2.4.2. 

Ф.И.2.4.3. 

Ф.И.2.4.4. 

Ф.И.2.7.2. 

Ф.И.2.7.3 

Ф.И.3.4.1 

Ф.И.3.4.3. 

Ф.И.3.7.1. 

Ф.И.3.7.2 

Посматра,  логички  закључује,  пише,  

црта,  мери, рачуна,  пише  извештај,  

ради  у  групи,  решава задатке,тестове 

Уме да чита мерну скалу и зна да одреди 

вредност најмањег подеока 

Уме да препозна мерила и инструменте за 

мерење дужине, масе, запремине, 

температуре и времена 

Зна да користи основне јединице за дужину, 

масу, запремину, температуру и време;Зна 

основна правила мерења, нпр. нула ваге, 

хоризонтални положај, затегнута мерна 

трака;Зна да мери дужину, масу, запремину, 

температуру и време 

Поседује мануелне способности потребне 

за рад у лабораторији;Уме да се  

придржава основних правила понашања у 

лабораторији 

Уме да препозна дозвољене јединице мере изван 

SI, нпр. литар или тону 

Уме да користи префиксе и претвара бројне 

вредности физичких 

величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

Зна када мерења понављамо више пута 

Уме да врши једноставна уопштавања и 

систематизацију резултата 

Уме да реализује експеримент по упутству 

;Уме да претвара јединице изведених 

физичких величина у одговарајуће јединице 

SI система 

Зна шта је грешка мерења 

Уме да донесе релевантан закључак на 

основу резултата мерења 

Уме да препозна питање на које можемо да 

одговоримо посматрањем 

или експериментом 
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Маса и густина 15 III-IV Ф.И.1.4.1 

Ф.И.1.4.2 

Ф.И.1.4.3 

Ф.И.1.4.5 

Ф.И.1.4.6. 

Ф.И.1.7.1 

Ф.И.1.7.2. 

Ф.И.2.1.1 

Ф.И.2.1.5. 

Ф.И.2.4.1. 

Ф.И.2.4.2. 

Ф.И.2.4.3. 

Ф.И.2.4.4. 

Ф.И.2.6.1. 

Ф.И.2.7.2. 

Ф.И.2.7.3. 

Ф.И.3.4.1. 

Ф.И.3.4.3. 

Ф.И.3.7.1. 

Ф.И.3.7.2. 

Користи  основне  методе 

истраживања,  посматра и  врши 

огледе,  решава  проблеме,  домаће  

задатке,  тестове,  приказује  огледе,  

активно учествује  у  тимском  раду,  

пише  извештај  са лаб.вежбе 

Уме да чита мерну скалу и зна да одреди 

вредност најмањег подеока 

Уме да препозна мерила и инструменте за 

мерење дужине, масе, запремине, 

температуре и времена 

Зна да користи основне јединице за дужину, 

масу, запремину, 

температуру и време 

Зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, 

хоризонтални положај, затегнута мерна 

трака 

Зна да мери дужину, масу, запремину, 

температуру и време 

Поседује мануелне способности потребне за 

рад у лабораторији 

Уме да се придржава основних правила 

понашања у лабораторији 

Уме да препозна еластичну силу, силу 

потиска и особине инерције 

Разуме и примењује концепт густине 

Уме да користи важније изведене јединице 

SI и зна њихове ознаке 

Уме да препозна дозвољене јединице мере 

изван SI, нпр. литар или тону 

Уме да користи префиксе и претвара бројне 

вредности физичких 

величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

Зна када мерења понављамо више пута 

Разуме и примењује основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

Уме да врши једноставна уопштавања и 
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систематизацију резултата 

Уме да реализује експеримент по упутству 

Уме да претвара јединице изведених 

физичких величина у одговарајуће 

јединице SI система 

Ззна шта је грешка мерења 

Уме да донесе релевантан закључак на 

основу резултата мерења 

Уме да препозна питање на које можемо да 

одговоримо посматрањем 

или експериментом 

Притисак 12 IV-VI Ф.И.1.1.3 

Ф.И.1.4.1. 

Ф.И.2.1.1. 

Ф.И.2.1.2. 

Ф.И.2.1.5. 

Ф.И.2.1.6. 

Ф.И.2.6.1 

Ф.И.3.1.3. 

Ф.И.3.1.4. 

 

Посматра  огледе,  врши  огледе,црта,  

пише,  дискутује,  систематизује,  

решава  задатке  и проблеме 

Разуме принцип спојених судова 

Уме да препозна еластичну силу, силу 

потиска и особине инерције 

Зна основне особине гравитационе и 

еластичне силе и силе потиска 

Разуме и примењује концепт густине 

Зна да хидростатички притисак зависи од 

висине стуба флуида 

мерења понављамо више пута 

Разуме и примењује основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

Зна шта је притисак чврстих тела и од чега 

зависи 

Разуме и примењује концепт притиска у 

флуидима 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                          Физика 

 

VII разред 
 

   Циљ  наставе  физике  јесте  да  се  осигура  да  сви  ученици  стекну  базичну  језичку  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 мотивисааност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као  и да 

упознају  природне  појаве  и  основне  законе  природе,  да  стекну  основну  научну  писменост,  да  се оспособе  за  уочавање  и  распознавање  

физичких  појава  у  свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног  метода и 

да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

      Оперативни задаци 
           Ученик треба да: 

 – разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су дефинисане интензитетом, правцем и смером  (време, маса, 

температура, рад, брзина, убрзање, сила...), 

 – користи, на нивоу примене, основне законе механике – Њутнове законе, 

 – стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела  

(бестежинско стање), 

 – упозна силу трења, 

 – разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и обрнуто, 

 – на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије), 

 – прави разлику између температуре и топлоте, 

 – уме да рукује мерним инструментима, 

– користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине. 

 

 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Разговор, дијалог, рад на тексту, активно учење, технике рационалног учења, илустративно-демонстративна 

и експериментална метода 

ОБЛИЦИ РАДА: Фронтални, индивидуални, групни рад, рад у пару 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                           Физика 
 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Сила и кретање 25 IX, X,XI ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.1.4 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.3.4.1 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

 

Посматра, пише, црта, дискутује,  

решава задатке,  тумачи  формуле,  црта  

графике,  учествује  у  активној  настави,  

прати  и  учествује  у  тематским  

садржајима 

Уме да препозна гравитациону силу и 

силу трења које делују на тела која 

мирују или се крећу равномерно 

Уме да препозна врсту кретања према 

облику путањe 

Зна основне особине гравитационе и 

еластичне силе  

Разуме како односи сила утичу на врсту 

кретања 

 Уме да препозна убрзано кретање 

Уме да користи префиксе и претвара 

бројне вредности физичких величина  

 Разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

Уме да врши једноставна уопштавања и 

систематизацију резултата 

 

Уме да претвара јединице изведених 

физичких величина у одговарајуће 

јединице SI системa 

Уме да донесе релевантан закључак на 

основу резултата мерења 

Уме да препозна питање на које можемо 

да одговоримо посматрањем или 

експериментом 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2680&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2680&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
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Кретање тела под 

дејством силе теже, 

силе трења 

12 XII 
 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.2.1.4. 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.3.2.1. 

ФИ.3.5.1. 

 

Посматра,  логички  закључује,  пише,  

црта,  мери,  рачуна,  пише  извештај,  

ради  у  групи,  решава  задатке, 

тестове, пише извештаје 

Уме да препозна гравитациону силу и 

силу трења које делују на тела која 

мирују или се крећу равномерно 

Уме да препозна врсту кретања према 

облику путањe 

Разуме како односи сила утичу на врсту 

кретања 

Уме да препозна убрзано кретање 

Уме да препозна векторске физичке 

величине, нпр. брзину и силу 

Уме да користи и интерпретира 

табеларни и графички приказ зависности 

физичких величина 

Уме да врши једноставна уопштавања и 

систематизацију резултата 

Уме да примени односе између физичких 

величина које описују равномерно 

променљиво праволинијско кретање 

Разуме да се укупна механичка енергија 

тела при слободном паду одржава 

Равнотежа тела 11 I-II ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.1.3. 

ФИ.2.1.4. 

ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.1.1. 

ФИ.3.1.2. 

ФИ.3.1.4. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

Посматра  и  анализира  огледе, 

примењује  знања  решавајући  

проблеме,  црта,  пише,  дискутује,  

повезује примере из живота са оним 

што је учио,  учествује у тематском 

садржају 

Уме да препозна гравитациону силу и 

силу трења које делују на тела која 

мирују или се крећу равномерно 

Зна основна правила мерења,  

Поседује мануелне способности 

потребне за рад у лабораторији 

Уме да се придржава основних правила 

понашања у лабораторији 

Уме да препозна еластичну силу, силу 

потиска и особине инерције 

Зна основне особине гравитационе и 

еластичне силе, и силе потиска 

Уме да препозна када је полуга у стању 

равнотеже 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2775&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2775&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2673&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2680&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2680&courseid=7
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 Разуме како односи сила утичу на врсту 

кретања 

Уме да реализује експеримент по 

упутству 

Разуме и примењује услове равнотеже 

полуге 

Зна какав је однос сила које делују на 

тело које мирује или се равномерно 

креће 

Разуме и примењује концепт притиска у 

флуидима 

Уме да донесе релевантан закључак на 

основу резултата мерења 

Уме да препозна питање на које можемо 

да одговоримо посматрањем или 

експериментом 

Механички рад и 

енергија. Снага 

15 

 

III- IV ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.5.1. 

ФИ.2.5.3. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.5.1. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

Пише, црта, посматра презентације и 

дискутује о њима, повезује своја 

искуства  са вршењем рада,  

решава  проблемске  задатке,  повезује  

и примењује  формуле,  ради  

лабораторијску  вежбу,  пише извештај, 

решава тест 

Уме да препозна гравитациону силу и 

силу трења које делују на тела која 

мирују или се крећу равномерно 

Зна да користи основне јединице за 

дужину, масу, запремину,  

Уме да препозна јединице за брзину 

Зна основне особине гравитационе и 

еластичне силе, и силе потиска 

Уме да користи важније изведене 

јединице SI и зна њихове ознаке 

Уме да користи префиксе и претвара 

бројне вредности физичких величина из 

једне јединице у другу,  

Зна да кинетичка и потенцијална 

енергија зависе од брзине, односно 

висине на којој се тело налази 

Уме да препозна појмове рада и снаге 

Разуме и примењује основне 
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математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

Уме да врши једноставна уопштавања и 

систематизацију резултата 

Уме да реализује експеримент по 

упутству 

Уме да претвара јединице изведених 

физичких величина у одговарајуће 

јединице SI система 

Разуме да се укупна механичка енергија 

тела при слободном паду одржава 

Уме да донесе релевантан  

закључак на основу резултата мерења 

Уме да препозна питање на које можемо 

 да одговоримо посматрањем или 

експериментом 

Топлотне појаве 9 V, VI ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.5.4. 

ФИ.2.5.5. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.2. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

Посматра  огледе,закључује  на  основу  

њих,  црта,  пише,  врши  огледе  и  

лабораторијске  вежбе,  изводи 

закључке и повезује их са искуством 

Уме да чита мерну скалу и зна да одреди 

вредност подеока 

Уме да препозна мерила и инструменте 

за мерење температуре 

Зна да користи основне јединице за масу, 

запремину, температуру и време 

Зна основна правила мерења,  

Зна да мери температуру  

Зна да агрегатно стање тела зависи од 

његове температуре 

Уме да препозна да се механичким радом 

може мењати температура тела 

Уме да користи изведене јединице SI и 

зна њихове ознаке 

Уме да користи префиксе и претвара 

бројне вредности физичких величина ,  

Зна да унутрашња енергија зависи од 
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температуре 

Зна да запремина тела зависи од 

температуре 

Уме да претвара јединице изведених 

физичких величина у одговарајуће 

јединице SI система 

Зна шта је грешка мерења 

Уме да препозна карактеристичне 

процесе и термине који описују промене 

агрегатних стања 

Уме да донесе релевантан закључак на 

основу резултата мерења 

Уме да препозна питање на које можемо 

да одговоримо посматрањем или 

експериментом 

 

   VIII разред 
 

    Циљ  наставе  физике  јесте  да  се  осигура  да  сви  ученици  стекну  базичну  језичку  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 мотивисааност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као  и да 

упознају  природне  појаве  и  основне  законе  природе,  да  стекну  основну  научну  писменост,  да  се оспособе  за  уочавање  и  распознавање  

физичких  појава  у  свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног  метода и 

да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

           Оперативни задаци 
 

Ученик треба да: 

– разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време, маса, температура, рад, енергија, количина наелектрисања, 

електрични напон и струја) од оних које су дефинисане интензитетом,  правцем и смером (брзина, убрзање, сила, јачина електричног и магнетног 

поља...), 

– уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља..., 

– разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и да зна  њихове карактеристике, 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2770&courseid=7
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– зна основне карактеристике звука и светлости, 

– зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи, 

– разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и обрнуто, 

– на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије, количинe наелектрисања), 

– зна услове за настанак струје и Омов закон, 

– прави разлику између температуре и топлоте, 

– уме да рукује мерним инструментима, 

– користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине 

 

 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Разговор, дијалог, рад на тексту, активно учење, технике рационалног учења, илустративно-демонстративна и  

експериментална метод 

ОБЛИЦИ РААДА: Фронтални, индивидуални, групни рад, рад у пару 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Осцилаторно и 

таласно кретање 

8 IX-X ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.1. 

ФИ.2.6.1. 

Посматра,  пише,  црта,  дискутује,  

експерименрише,  мери,  ради   

лаборатор.  вежбу, решава школске и  

домаће задатке 

Уме да препозна гравитациону силу и 

силу трења које делују на тела која 

мирују или се крећу равномерно 

Уме да препозна врсту кретања према 

облику путање 

Уме да чита мерну скалу и зна да одреди 

вредност најмањег подеока 

Уме да препозна мерила и инструменте 

за мерење дужине, масе, запремине, 

температуре и времена 

Зна да мери дужину, масу, запремину, 

температуру и време 

Поседује мануелне способности 
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ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3 

ФИ.3.2.2. 

ФИ.3.2.3. 

ФИ.3.2.4. 

ФИ.3.2.5. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

потребне за рад у лабораторији 

Уме да се придржава основних правила 

понашања у лабораторији 

Уме да препозна еластичну силу, силу 

потиска и особине инерције 

Зна основне особине гравитационе и 

еластичне силе, и силе потиска 

Зна шта је механичко кретање и које га 

физичке величине описују 

Зна када мерења понављамо више пута 

Зна да кинетичка и потенцијална 

енергија зависе од брзине, односно 

висине на којој се тело налази 

Разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

Уме да користи и интерпретира 

табеларни и графички приказ зависности 

физичких величина 

Уме табеларно и графички да прикаже 

резултате посматрања или мерења 

Уме да врши једноставна уопштавања и 

систематизацију резултата 

Уме да реализује експеримент по 

упутству 

Уме да примени односе између физичких 

величина које описују осцилаторно 

кретање 

Зна како се мењају положај и брзина при 

осцилаторном кретању 

Зна основне физичке величине које 

описују таласно кретање 

Уме да препозна основне особине звука  
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Зна шта је грешка мерења 

Уме да донесе релевантан закључак на 

основу резултата мерења 

Уме да препозна питање на које можемо 

да одговоримо посматрањем или 

експериментом 

Светлосне појаве 15 XI-XII ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.3.2.5. 

ФИ.3.2.6. 

 

Посматра  презентацију  и  огледе,  

ради  са  огледалима  и  сочивима,  

логички  закључује, пише, црта, мери, 

рачуна, пише извештај, ради у групи, 

решава задатке, тестове 

Уме да препозна врсту кретања према 

облику путање 

Уме да израчуна средњу брзину, пређени 

пут или протекло време ако су му 

познате друге две величине 

Уме да чита мерну скалу и зна да одреди 

вредност најмањег подеока 

Уме да препозна јединице за брзину 

Поседује мануелне способности 

потребне за рад у лабораторији 

Уме да се придржава основних правила 

понашања у лабораторији 

Уме да користи префиксе и претвара 

бројне вредности физичких величина из 

једне јединице у другу, нпр. километре у 

метре 

Зна када мерења понављамо више пута 

Уме да користи и интерпретира 

табеларни и графички приказ зависности 

физичких величина 

Уме да препозна основне особине звука 

и светлости 

Зна како се прелама и одбија светлост 

Електрично поље 10 I- II ФИ.1.1.2. 

ФИ.2.3.1. 

ФИ.2.5.3. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

Посматра  демонстрационе  огледе,  

закључује  на основу њих, врши сам 

огледе, решава задатке и проблеме,  

повезује  примере  из  свакодневног  

живота са електричним појавама 

Уме да препозна смер деловања магнетне 

и електростатичке силе  

Зна да разликује електричне проводнике 

и изолаторе 

Уме да препозна појмове рада и снаге 
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Ф.И.3.4.1. 

Ф.И.3.4.3. 

Ф.И.3.7.1. 

Разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

Уме да препозна векторске физичке 

величине, нпр. брзину и силу 

Уме да претвара јединице изведених 

физичких величина у одговарајуће 

јединице SI система 

Зна шта је грешка мерења 

Уме да донесе релевантан закључак на 

основу резултата мерења 

Електрична струја 18 III-IV ФИ.1.3.1. 

ФИ.1.3.2. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.3.1. 

ФИ.2.3.2. 

ФИ.2.3.3. 

ФИ.2.3.4. 

ФИ.2.3.5. 

ФИ.2.3.6. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.2. 

ФИ.2.5.3. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.3.3.1. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.2. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

Прати,  преписује,  црта  схеме  кола,  

мери волтметром  и  амперметром,  

решава  задатке,  учествује  у 

тематским  садржајима,  ради  

лабораторијске  вежбе,  пише  

извештаје  и  анализира резултате, 

решава тест 

Уме да препозна да струја тече само кроз 

проводне материјале. 

Уме да препозна магнетне ефекте 

електричне струје 

Уме да чита мерну скалу и зна да одреди 

вредност најмањег подеока 

Поседује мануелне способности 

потребне за рад у лабораторији 

Уме да се придржава основних правила 

понашања у лабораторији 

Зна да разликује електричне проводнике 

и изолаторе 

Зна називе основних елемената 

електричног кола 

Уме да препозна да ли су извори напона 

везани редно или паралелно 

Уме да израчуна отпор, јачину струје или 

напон ако су му познате друге две 

величине 

Уме да препозна топлотне ефекте 

електричне струје 

Разуме појмове енергије и снаге 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2775&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2775&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2777&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2777&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2674&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2674&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2756&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2756&courseid=7
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ФИ.3.7.2. електричне струје 

Зна када мерења понављамо више пута 

Уме да препозна појаве код којих се 

електрична енергија троши на механички 

рад 

Уме да препозна појмове рада и снаге 

Разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

Уме да користи и интерпретира 

табеларни и графички приказ зависности 

физичких величина 

Уме табеларно и графички да прикаже 

резултате посматрања или мерења 

Зна како се везују отпорници и 

инструменти у електричном колу 

Уме да претвара јединице изведених 

физичких величина у одговарајуће 

јединице SI система 

Уме да мери јачину струје и напон у 

електричном колу 

Зна шта је грешка мерења 

Уме да донесе релевантан закључак на  

основу резултата мерења 

Уме да препозна питање на које можемо   

да одговоримо посматрањем или 

експериментом 

Магнетно поље 6 IV- V ФИ.1.1.2. 

ФИ.1.3.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.6.1. 

Ф.И.3.4.1. 

Пише,  црта,  посматра  огледе,  врши  

огледе,  логички закључује, чита 

уџбеник, решава задатке и тест 

Уме да препозна смер деловања магнетне 

и електростатичке силе 

Уме да препозна магнетне ефекте 

електричне струје 

Уме да користи важније изведене 

јединице SI и зна њихове ознаке 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2771&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2777&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2777&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
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Ф.И.3.4.3. 

Ф.И.3.7.1. 
Уме да користи префиксе и претвара 

бројне вредности физичких величина из 

једне јединице у другу, 

 Разуме и примењује основне 

математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

Уме да претвара јединице изведених 

физичких величина у одговарајуће 

јединице SI система  

Зна шта је грешка мерења 

Уме да донесе релевантан закључак на 

основу резултата мерења 

Елементи атомске и 

нуклеарне физике 

7 V  Користи  Интернет,  црта,  пише,  гледа  

презентацију, мери Гајгер-Милеровим 

бројачем 

Препознаје атом и уме да наброји 

елементарне честице 

Разликује фисију од фузије 

Црта атом са елементарним честицама и 

објашњава наелектрисања унутар ње 

Зна шта је радиоактивни распад 

Објашњава принцип фисије и фузије и 

примењује у свакодневном животу 

Објашњава рад нуклеарних електрана и 

претварање нуклерне енергије у 

електричну енергију 

Зна све кораке заштите од радиоактивног 

Физика и савремени 

свет 

4 VI  Користи  Интернет,  дискутује,  

посматра  

Презентације 

Набраја науке где се све примењује 

физика;Уме да објасни утицај физике на 

остале науке;Применом знања објашњава 

утицај физике у медицини ( рад 

ултразвука, рендгена), техници, 

математици ;Зна шта је ЦЕРН и шта су 

то акцелератори честица 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7


116 
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КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Физика 

Математика 

6.разред Сила- задаци из силе 

Директна и обрнута пропорционалност 

 

Децембар 

Физика 

Математика 

6. разред Притисак чврстих тела- 

Директна и обрнута пропорционалност 

Мај 

Физика 

Биологија 

Математика 

6. разред Хидростатички притисак Мај 

Математика 

Биологија 

Географија 

Физика 

7.разред Пропорције 

Пропорције људског тела 

Размера на карти 

Мерење 

март 

Биологија 

Математика 

Српски језик 

Енглески језик 

Информатика 

Физика 

7.разред Исхрана 

Пропорција 

Лексичке вежбе (богаћење речника, 

позајмљенице, коришћење речника) 

ПП презентације 

Механички рад 

март 

Биологија 

Математика 

Информатика 

Српски језик 

Физика 

Ликовна култура 

7.разред Кожа 

О и P фигура 

Анимације 

Језичка култура (богаћење речника, 

описивање сложенијег радног поступка) 

Еластичност 

Пропорције 

октобар 
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Математика 

Биологија 

Географија 

Физика 

7.разред Пропорције 

Прпорције људског тела 

Размера на карти 

Мерење 

март 

Физика 

Ликовна култура 

8.разред Клатно oктобар 

Физика 

Ликовн култура 

8.разред Периодично кретање 

Креативно стваралаштво 

септембар 

Математика 

Физика 

Хемија 

Информатика 

Српски језик 

8.разред Пирамида 

Густина, запремина 

Хемијски елементи 

Претраживање интернета 

Језичка култура  

фебруар 

Математика 

Физика 

Ликовна култура 

8.разред Геометријска тела 

Мерење 

Вајарство 

април 
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  MATEMATИКA 
 

  V разред 
           Циљ наставе математике у основној школи је да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, 

за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног 

погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

         Оперативни задаци 

 

Ученике треба оспособити да: 

- умеју да формирају и графички приказују скупове и њихове подскупове; 

- изводе скуповне операције и правилно употребљавају одговарајуће ознаке; 

- схватају смисао речи „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”; 

- схвате познате геометријске објекте (права, дуж, полуправа, раван, кружница, круг, угао и др.); 

- упознају углове уз трансверзалу паралелних правих, углове с паралелним крацима и њихова својства, као и да умеју да цртају праву паралелну датој 

правој; 

- упознају дељивост природних бројева и основна правила дељивости; 

- умеју да одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички делилац; 

- схвате појам разломка, умеју да га записују на разне начине и врше прелаз с једног начина на други; 

- умеју да упоређују разломке и да их представљају на бројевној правој; 

- стекну довољну увежбаност у извођењу основних рачунских операција с разломцима (у оба записа); 

- могу да читају, састављају и рачунају једноставније бројевне изразе; 

- умеју да реше једноставније једначине и неједначине с разломцима; 

- увиђају математички садржај у текстуалним задацима и изражавају га математичким језиком; 

- упознају осну симетрију и њена својства, као и да умеју да конструишу симетрале дужи, симетрале угла и нормале на дату праву кроз дату тачку. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дискусија, практични рад, цртање, илустрација цртежима и на паноу, демонстарција односа, демонстрација компјутером, 

техникe рационалног учења. 

ОБЛИЦИ РАДА: Фронтални, групни, рад у пару и индивидуални. 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 

Образовни 

стандарди 

Активности ученика Исходи 

Скупови 16 IX  

 

 

 

 Посматра, логички закључује, развија 

способност кратког,јасног и прецизног 

изражавања, пише, црта, 

користидијаграме, рачуна, развија 

уредност у раду, стичеспособност 

изражавања математичким језиком 

решавазадатке, тестове, ради домаће 

задатке и писмене провере 

Графички приказују скупове, изводе 

скуповне операције, схватају смисао 

речи "и", "или", "не" , 

Скупови тачака 12 X  M.A.1.3.1. Црта, посматра, пише, пребројава, решава 

задатке иписмене провере, користи прибор 

за геометрију, логичкизакључује развија 

способност кратког, јасног и прецизног 

изражавања и дефинисања основних 

геом.објеката,познају основне геом.објекте 

и њихове међусобне односе развија 

уредност у раду, стиче способност 

изражавања математичким језиком 

Схвата познате геометријске објекте 

(права, дуж, полуправа,раван, кружница, 

круг) 

Дељивост бројева 12 XI M.A.1.1.1. 

M.A.1.1.5. 

M.A.2.1.3. 

M.A.3.1.1. 

M.A.3.1.2. 

Црта, посматра, пише, решава задатке и 

писмене провере, развија способност 

кратког, јасног и прецизног 

изражавања и основних правила у вези 

дељивости природних бројева развија 

уредност у раду, стиче способност 

изражавања математичким језиком 

Зна да дели природне бројеве са и без 

остаткаи да примењује правила 

дељивости као и да раставља сложене 

бројеве на просте чиниоце 

Угао 20 XI-XII M.A.1.4.1. 

M.A.2.3.1. 

M.A.3.3.1. 

Црта, посматра, пише, решава задатке и 

писмене провере, развија уредност у 

раду, стиче способностизвођења 

основних рачунских операција са 

угловима 

Схвата појам угла, зна да сабира и 

одузима углове, схвата углове са 

паралелним крацима и уз трансверзалу 
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Разломци 62 I-VI M.A.1.1.1. 

M.A.1.1.2. 

M.A.1.1.3. 

M.A.1.1.4. 

M.A.2.1.1. 

M.A.3.4.2. 

Црта, посматра, пише, решава задатке и 

писмене провере, развија способност 

кратког, јасног и прецизног 

изражавања и основних правила у вези 

разломака развија уредност у раду, 

стиче способност изражавања 

математичким језиком 

Уме да одређујеНЗД и НЗС , зна да 

записује разломке на разне начине, уме 

да упоређује разломке.да увежба 

извођење осн.рач.операција са 

разломцима у оба записа.рачуна 

једноставне бројевне изразе, решава 

једноставније једначине и неједначине са 

разломцима 

Осна симетрија 14 III M.A.2.3.6. Посматра, логички закључује, користи 

прибор за геометрију, црта, 

конструише, мери, решава задатке и 

писмене ровере 

Зна да конструише симетрале дужи и 

угла и нормалу из дате тачке на дату 

праву 

 

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

законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе, да представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 

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

           Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 

- схвате потребу увођења негативних бројева, упознају структуре скупова целих и рационалних бројева, појмове супротног броја, реципрочног броја и 

апсолутне вредности броја; 

- упознају и савладају основне рачунске операције у скуповима Z и Q и потпуно увежбају извођење тих операција, уз коришћење њихових својстава; 

- могу да читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунају њихову бројевну вредност; 

- упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних бројева; 

- разумеју процентни начин изражавања и умеју да тај рачун примењују у пракси; 

- упознају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства; 

- схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних конструкција троугла и четвороугла; 

- схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању површина троуглова, паралелограма и других четвороуглова; 

- примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним задацима; 
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- усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно коришћење свих везника "и", "или", а нарочито "ако ... онда 

... " и "ако и само ако"; осете потребу за извођењем доказа и умеју да то раде у једноставнијим случајевима). 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дискусија, практични рад, цртање, илустрација цртежима и на паноу, демонстарција односа, демонстрација компијутером, 

овладавање техникама рационалног учења. 

ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни,тимски рад и индивидуални.  

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 

Образовни 

стандарди 

Активности ученика Исходи 

Цели бројеви 24 IX,XI 

 

 

 

M.A.1.1.1. 

M.A.1.1.3. 

M.A.1.1.4. 

M.A.1.1.6. 

M.A.2.1.1. 

M.A.2.1.2. 

M.A.2.1.4. 

M.A.3.1.1. 

M.A.3.1.3. 

Црта, посматра, пише, развија 

способност кратког, јасног и прецизног 

изражавања и основних правила у вези 

целих бројева, развија уредност у раду, 

стиче способност изражавања 

математичким језиком, решава задатке 

и писмене провере 

Разуме потребу увођења целих 

негативних бројева, схвата структуру 

скупа целих бројева, појма супротног 

броја, апсолутне вредности броја, уме да 

упоређује целе бројеве, да увежба 

извођење осн.рач.операција са целим 

бројевима ,рачуна једноставне бројевне 

изразе,решава једноставније једначине и 

неједначине са целим бројевима 

Рационални 

бројеви 

45 XII, 

I-IV 

 M.A.1.2.1 

M.A.1.5.4. 

M.A.2.1.4. 

M.A.2.2.5. 

M.A.2.5.4. 

M.A.3.1.1. 

M.A.3.1.3. 

M.A.3.5.4. 

Посматра, логички закључује, 

пише,користи прибор за геометрију , 

црта,конструише, мери, развија 

способност кратког, јасног и прецизног 

изражавања, развија уредност у раду, 

стиче способност изражавања 

математичким језиком, увиђа потребу 

за доказивањем и извођењем неких 

једноставнијих доказа, решава задатке 

и писмене провере 

Зна појам троугла, класификацију 

троуглова и њихова основна својства, 

уме да конструише троугао са основним 

подацима,схвати релацију подударности 

и уме да је примени у једноставнијим 

доказима са правилно формулисаним 

исказом и правилним коришћењем речи 

„ако...тада“ и „ ако и само ако“, зна 4 

значајне тачке троугла и уме да их 

конструктивно одреди 
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Троугао 30 X, XII M.A.1.3.1. 

M.A.1.3.2. 

M.A.1.3.6. 

M.A.2.3.2. 

M.A.2.3.6. 

M.A.3.3.1. 

M.A.3.3.6. 

Црта, посматра, пише, развија 

способност кратког, јасног и прецизног 

изражавања и основних правила у вези 

рационалних бројева, развија уредност 

у раду,стиче способност изражавања 

математичким језиком, решава задатке 

и писмене провере 

Уме да одређујеНЗД и НЗС ,зна да 

записује рационалне бројеве на разне 

начине,уме да упоређује рационалне 

бројеве,да увежба извођење 

осн.рач.операција са рационалним 

бројевима у оба записа,рачуна 

једноставне бројевне изразе, решава 

једноставније једначине и неједначине са 

рационалним бројевима, зна појам 

пропорције, уме да израчуна непознати 

члан пропорције , зна појам процента и 

уме да га израчуна и примени у 

практичним задацима 

Четвороугао 20 III M.A.1.3.2. 

M.A.2.3.2. 

M.A.3.3.2. 

Посматра, логички закључује, пише, 

користи прибор за геометрију, црта, 

конструише, мери, развија способност 

кратког, јасног и прецизног 

изражавања , развија уредност у раду, 

стиче способност изражавања 

математичким језиком, решава задатке 

и писмене провере 

Зна појам четвороугла, класификацију 

четвороуглова и њихова основна 

својства, уме да конструише четвороугао 

са основним подацима 

Површина 

троугла и 

четвороугла 

17 V, VI M.A.1.4.1. 

M.A.1.4.2. 

M.A.1.4.4. 

M.A.2.4.1. 

M.A.2.4.3. 

M.A.3.4.1. 

Посматра, логички закључује, пише, 

црта, мери, сече, лепи, упоређује, 

развија уредност и прецизност у раду, 

решава задатке и писмене провере 

Схвата разлику између површи и 

површине, уме да претвара јединице за 

мерење дужине и површине, зна правила 

о израчунавању површина троуглова и 

четвороуглова и уме да их примени у 

једноставнијим и практичним задацима 
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VII разред 
 

                Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,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 усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву; да оспособи 

ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за успешно 

настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на 

свет и свестраном развитку личности ученика. 

            
                 Оперативни задаци 
Ученике треба оспособити да: 

- схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена 

- умеју да одреде приближну вредност броја √a (a ε Q, a > 0)  

на бројевној правој одређене дужима које представљају такву меру 

- упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број) 

- умеју да изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне трансформације ових израза  

- упознају правоугли координатни систем и његову примену 

- добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене 

- знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских фигура у којима се може уочити правоугли троугао 

- познају најважнија својства многоугла и круга; умеју да конструишу поједине правилне многоуглове (са 3, 4, 6, 8 и 12 страница) и да цртају друге 

правилне многоуглове рачунајући централни угао и преносећи га угломером 

- знају најважније обрасце у вези с многоуглом и кругом и да умеју да их примене у одговарајућим задацима 

- схвате појам размере дужи и својства пропорције 

- умеју да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке 

- користе елементе дедуктивног закључивања (и изводе једноставније доказе у оквиру изучаваних садржаја). 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дискусија, практични рад, цртање, илустрација цртежима и на паноу, демонстарција односа, демонстрација компјутером, 

овладавање техникама рационалног учења. 

          ОБЛИЦИ РАДА: фронтални, групни,тандемски и индивидуални.  
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 

Образовни 

стандарди 

Активности ученика Исходи 

Реални бројеви 16 IX 

 

 

 

M.A.1.2.2. 

M.A.2.2.2. 

M.A.3.2.2. 

Црта, посматра, пише, развија 

способност кратког, јасног и прецизног 

изражавања и основних правила у вези 

са реалним бројевима, развија уредност 

у раду, стиче способност изражавања 

математичким језиком, решава задатке 

и писмене 

Провере 

Схвате појам квадрата рационалног броја 

и аритметичког квадратног корена. 

Умеју да одреде приближну вредност 

броја a , ( a Q, a 

реалних бројева као унију скупа 

рационалних и скупа ирационалних 

бројева. Умеју да користе таблице и 

друга наставна средства за рачунање у 

разним задацима из математике и праксе 

Питагорина теорема 16 X 

 

M.A.1.3.2. 

M.A.2.3.2.. 

M.A.3.3.2.. 

Црта, посматра, пише, развија 

способност кратког, јасног и прецизног 

изражавања и основних правила у вези 

са Питагорином теоремом, развија 

уредност у раду, стиче способност 

изражавања математичким језиком, 

решава задатке и писмене провере 

Знају појам Питагорине теореме, умеју 

да је примене на правоугли троугао као и 

код свих изучаваних геометријских 

фигура у којима се може уочити 

правоугли троугао 

Цели и рационални 

алгебарски изрази 

46 XI, I, III, 

IV 

M.A.1.2.2. 

M.A.1.2.3. 

M.A.2.2.2. 

M.A.2.3.2. 

M.A.3.2.2. 

M.A.3.2.3. 

 

Посматра, пише, развија способност 

кратког, јасног и прецизног 

изражавања и основних правила у вези 

са алгебарским изразима, развија 

уредност у раду, стиче способност 

изражавања математичким језиком, 

решава задатке и писмене провере 

Упознају појам степена и операције са 

степенима (изложилац степена је 

природни број). Упознају основне 

алгебарске изразе –мономе, биноме, 

полиноме. Разликују сличне мономе. 

Умеју да изводе основне рачунске 

операције са мононмима и полиномима 

као и друге идентичне трансформације 

ових израза. Знају формуле: квадрат 

бинома и разлика квадрата и примењују 

их у решавању задатака 

Многоугао 13 XI,XII M.A.1.3.2. 

M.A.2.3.2. 

Посматра, логички закључује, пише, 

користи прибор за геометрију, црта, 

Упознају најважнија својства многоугла, 

умеју да врше приближну конструкцију 
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M.A.3.3.2. конструише, мери, развија способност 

кратког, јасног и прецизног 

изражавања, развија уредност у раду, 

стиче способност изражавања 

математичким језиком, увиђа потребу 

за доказивањем и извођењем неких 

једноставнијих доказа, решава задатке 

и писмене провере 

ма којег правилног многоугла и 

геометријску конструкцију појединих 

правилних многоуглова (са 6, 8 и 12 

страница). Знају најважније обрасце у 

вези са многоуглом и да их могу 

применити у одговарајућим задацима 

Зависне величине и 

њихово графичко 

представљање 

20 II M.A.1.2.4. 

M.A.2.2.4. 

M.A.3.2.4. 

 

Црта, посматра, пише, развија 

способност кратког, јасног и прецизног 

изражавања и основних правила у вези 

са зависним величинама, развија 

уредност у раду, стиче способност 

изражавања математичким језиком, 

решава задатке и писмене провере 

Упознају правоугли координатни систем и 

његову примену. Уочавају функционалне 

зависности у разним областима и приказују 

их на различите начине. Схватају појам 

функције и њеног графика. Добро познају 

функције директне и обрнуте 

пропорционалности, њихов графички приказ 

и практичне примене као и својства 

пропорције 

Круг 15 IV, V M.A.1.3.3. 

M.A.2.3.3. 

M.A.3.3.3. 

Посматра, логички закључује, пише, 

користи прибор за геометрију, црта, 

конструише, мери развија способност 

кратког, јасног и прецизног изражавања, 

развија уредност у раду, стиче способност 

изражавања математичким језиком, увиђа 

потребу за доказивањем и извођењем 

неких једноставнијих доказа, решава 

задатке и писмене провере 

Познају најважнија својства круга и 

најважније обрасце у вези са кругом. 

Примењују својства и обрасце у 

решавању одговарајућих задатака 

Сличност 10 V, VI M.A.1.3.6. 

M.A.2.3.6. 

M.A.3.3.6. 

Црта, посматра, логички закључује, пише, 

користи прибор за геометрију, црта, 

конструише, мери, развија способност 

кратког, јасног и прецизног изражавања, 

развија уредност у раду, стиче способност 

изражавања математичким језиком, увиђа 

потребу за доказивањем и извођењем 

неких једноставнијих доказа, решава 

задатке и писменепровере 

Схвате појам размере дужи и појам 

сличности троуглова и умеју да их 

примене у једноставнијим случајевима. 

Умеју да преведу текстуалне задатке на 

математички језик 
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    VIII разред 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку писменост и   да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, као и да:  

- оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; 

- оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

- развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје;  

- осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву;  

- оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; 

- представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање;  

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

            
            Оперативни задаци 

           Ученике треба оспособити да: 

- умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с једном и две непознате на основу еквивалентних 

трансформација, као и да решења тумаче графички; 

- одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи једначине; 

- уоче функционалне зависности и да их приказују на различите начине, тј. да схвате појам функције и њеног графика; 

- овладају појмом функције упознавањем/усвајањем  линеарне функције и њених својстава, тако да могу да цртају и читају разне графике линеарне 

функције; 

- умеју да тумаче  податке представљене различитим дијаграмима и табелама;   

- умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе-дијаграме разних стања, појава и процеса; умеју да израчунају медијану и да је користе; 

- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 

- науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 

- науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта); умеју да цртају мреже и да израчунавају површину и 

запремину тела; 

- примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје математике и других области; 

- примењују елементе дедуктивног закључивања 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дискусија, практичан рад, цртање, илустрација цртежима и на паноу, демонстрација односа, демонстрација компјутером, 

активно учење 

ОБЛИЦИ РАДА: Фронтални, групни, тандемски и индивидуални 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 

Образовни 

стандарди 

Активности ученика Исходи 

Сличност троуглова 8 IX 

 

 

 

M.A3.3.6. 

 

Посматра, логички закључује, развија 

способност кратког, јасног и прецизног 

изражавања, пише, црта, рачуна, 

користи прибор за геометрију, развија 

уредност у раду, стиче способност 

изражавања математичким језиком, 

примењује претходно научено градиво 

у новим проблемским ситуацијама, 

користи елементе дедуктивног 

закључивања решава задатке, тестове, 

ради домаће задатке и писмене провере 

Ученик је схватио појам сличности и 

својства релација сличности; уме да је 

примени сличност на правоугли троугао, 

многоугао и уме да одреди однос 

површина сличних многоуглова 

Тачка, права и раван 12 IX, X 

 

M.A.1.3.1. 

 

Црта, посматра, пише, уочава односе у 

простору, дискутује, логички 

закључује, решава задатке и писмене 

провере, користи прибор за геометрију, 

развија способност кратког, јасног и 

прецизног изражавања и дефинисања 

међусобне односе тачака, правих и 

равни у простору, развија уредност у 

раду, стиче способност изражавања 

математичким језиком 

Схватио однос тачке и праве, тачке и 

равни, одређеност праве и равни, однос 

правих и појам мимоилазних правих. 

Схватио однос праве и равни, нормале на 

раван, растојање тачке од равни, однос 

две равни и појам диедра. Све ове односе 

може да препозна у простору и 

свакодневном животу. Уме да одреди 

ортогоналну пројекцију тачке, дужи и 

праве на раван. Разуме појам нагибног 

угла праве према равни, појам рогља и 

полиедра. 

Линеарне једначине 

и  неједначине с 

једном непознатом 

18 X, XI, 

XII 

M.A.1.2.1. 

M.A.2.2.1. 

M.A. 2.2.5. 

M.A.3.2.1. 

M.A.3.2.5 

 

Пише, рачуна, развија уредност у раду, 

ради домаће задатке и писмене 

провере, решава задатке и писмене 

провере, решава разноврсне примере 

примене линеарних једначина у 

решавању проблема из живота, 

геометрије, физике и др. 

Схватио је основна својства једнакости и 

неједнакости и уме да их примењују код 

једначина и неједначина; решава 

једначине и неједначине на основу 

еквивалентних трансформација, уме да 

решење тумачи графички; уме да 

одговарајуће текстуалне задатке изрази 

математичким језиком, а нарочито 

помоћу једначина 
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Призма 14 X,XI M.A.1.3.4. 

M.A.2.3.4. 

M.A.3.3.4. 

Црта, посматра, пише, решава задатке и 

писмене провере, развија уредност у 

раду, примењује знања о 

геометријским телима у пракси, 

повезујући садржаје математике и 

других области, и на тај начин стиче 

одређену политехничку културу, 

примењује дедуктивно закључивање. 

Познаје геометријско тело призму њене 

елементе, врсте и својства; уме да црта 

мрежу и да израчуна површину 

четворостране, правилне тростране и 

правилне шестостране призме. Уме да 

израчуна запремину квадр, запремину 

призме и масу тела. 

Пирамида 16 XII,I M.A.2.3.4. 

M.A.3.3.4. 

Црта, посматра, пише, решава задатке и 

писмене провере, развија уредност у 

раду, примењује знања о 

геометријским телима у пракси, 

повезујући садржаје 

математике и других области, и на тај 

начин стиче одређену политехничку 

културу, примењује дедуктивно 

закључивање 

Познаје геометријско тело пирамиду, 

њене елементе, врсте и својства; уме да 

црта мрежу и да израчунава површину 

четворостране, правилне тростране и 

правилне шестростране пирамиде и 

запремину свих ових врста пирамиде; 

Линеарна функција 12 II M.A.1.2.4. 

M.A.2.2.4. 

M.A.3.2.4. 

Црта, посматра, пише, логички 

закључује, проширује и продубљује 

знање о функцијама, упознавањем 

линеарне функције и њених својстава, 

црта и чита разне графике; решава 

задатке и писмене провере 

Разликује експлицитни и имплицитни 

облик задавања линеарне функције и уме 

да трансформише један облик у други. 

Зна да нацрта и прочита график линеарне 

функције, да одреди нулу функције. 

Графичко 

представљање 

статистичких 

података 

8 II, III  M.A.1.5.2. 

M.A.1.5.3. 

M.A.2.5.2. 

M.A.2.5.3. 

M.A.3.5.2. 

M.A.3.5.3. 

Посматра, пише, логички закључује, 

црта и чита графике, графиконе и 

дијаграме, чита податке из табела и 

попуњава табеле, примењује знања о 

представљању статистичких података у 

пракси, решава самостално задатке у 

писменим проверама 

Уме да састави разне таблице и црта 

одговарајуће графиконе- дијаграме 

разних стања, појава и процеса, 

статистичке податке из свакодневног 

живота уме да представи табеларно, у 

координатном систему и у облику 

дијаграма; схвата појам средње 

вредности, медијане и уме да пореди 

податке са средњом вредношћу 
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Системи линеарних 

једначина с две 

непознате 

12 III, IV M.A.2.2.1. 

M.A.3.2.1. 

M.A.3.2.5. 

Пише, рачуна, развија уредност у раду, 

ради домаће задатке и писмене 

провере, решава задатке и писмене 

провере, решава разноврсне примере 

примене система линеарних једначина 

у решавању проблема из живота, 

геометрије, физике и др. 

Схватио појам линеарне једначине с две 

непознате и њених решења, појам 

система од две и више линеарних 

једначина с две непознате, појам 

eквивалентности система линеарних 

једначина. Уме да решава системе од две 

линеарне једначине с две непознате, на 

основу еквивалентних трансформација, 

методом замене и методом супротних 

коефицијената, и да графички прикаже 

решења. 

Ваљак 10 III M.A.1.3.5. 

M.A.2.3.5. 

M.A.3.3.5. 

Црта, посматра, пише, решава задатке и 

писмене провере, развија уредност у 

раду, примењује знања о 

геометријским телима у пракси, 

повезујући садржаје математике и 

других области, и на тај начин стиче 

одређену политехничку културу, 

примењује дедуктивно закључивање. 

Познаје геометријско тело ваљак, 

настанак тела и његове елементе и 

својства; уме да црта мрежу и да 

израчунава површину и запремину тела; 

Купа 12 V M.A.1.3.5. 

M.A.2.3.5. 

M.A.3.3.5. 

Црта, посматра, пише, решава задатке и 

писмене провере, развија уредност у 

раду, примењује знања о 

геометријским телима у пракси, 

повезујући садржаје математике и 

других области, и на тај начин стиче 

одређену политехничку културу, 

примењује дедуктивно закључивање. 

Познаје појам конусне површи и познаје 

геометријско тело купу, њеннастанак, 

елементе и својства; уме да црта мрежу и 

да израчунава површину и запремину 

тела; 

Лопта 6 V M.A.1.3.5. 

M.A.2.3.5. 

M.A.3.3.5. 

Црта, посматра, пише, решава задатке и 

писмене провере, развија уредност у раду, 

примењује знања о геометријским телима у 

пракси, повезујући садржаје математике и 

других области, и на тај начин стиче 

одређену политехничку културу, 

примењује дедуктивно закључивање. 

Познаје појмове сфера и лопта, пресеци 

лопте, делови лопте, уме да израчунава 

површину и запремину лопте; 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                   Математика 
 

КОРЕЛАЦИЈА  И ИНТЕГРАЦИЈА 
ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Математика 

Биологија 

Ликовна култура 

Информатика и 

рачунарство 

5. разред Осна симетрија 

Цвет 

Креативно стваралaштво 

ПП презентације 

Март 

Математика 

Информатика 

Ликовна култура 

5. разред Изрази 

Word 

Дизајн 

Април 

Математика 

ТИО 

6.  разред Површина троугла и четвороугла 

 

Мај 

Математика 

Физичко 

васпитање 

7. разред Круг 

Трчање 

Мај 

Математика 

Биологија 

Географија 

Физика 

7.разред Пропорције 

Пропорције људског тела 

Размера на карти 

Мерење 

Март 

Биологија 

Математика 

Српски језик 

Енглески језик 

Информатика 

Физика 

7.разред Исхрана 

Пропорција 

Лексичке вежбе (богаћење речника, 

позајмљенице, коришћење речника) 

ПП презентације 

Механички рад 

Март 

Биологија 

Математика 

Информатика 

Српски језик 

Физика 

Ликовна култура 

7.разред Кожа 

О и P фигура 

Анимације 

Језичка култура (богаћење речника, описивање 

сложенијег радног поступка) 

Еластичност 

Пропорције 

Октобар 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                    Математика 

 
Математика 

Српски језик 

7.разред Полиноми 

Правопис 

Април 

Математика 

Биологија 

Географија 

Физика 

7.разред Пропорције 

Прпорције људског тела 

Размера на карти 

Мерење 

март 

Математика 

Енглески језик 

Информатика 

7.разред Питагорина теорема 

Превод текста 

Претраживање интернета 

септембар 

Математика 

Географија 

8.разред Системи линераних једначина са две 

непознате 

Регионална географија  Србије 

април 

Биологија 

Српски језик 

Математика 

8.разред Колико твојих вршњака користи 

дуван/анкета ( тумачење графикона и 

нелинеарних елемената текста) 

мај 

Математика 

Физика 

Хемија 

Информатика 

Српски језик 

8.разред Пирамида 

Густина, запремина 

Хемијски елементи 

Претраживање интернета 

Језичка култура  

фебруар 

Математика 

Историја 

Географија 

Информатика 

8. разред Пирамида 

Грчка 

Грчка 

ПП презентације 

јануар 

Математика 

Физика 

Ликовна култура 

8.разред Геометријска тела 

Мерење 

Вајарство 

април 

Математика 

Информатика 

8.разред Статистичка обрада података 

Еxcel 

март 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                      Биологија                     

 

БИОЛОГИЈА 
 

V разред 
 

      Циљ наставе биологије је упознавање основних појмова о живом свету и његовом историјском развоју,упознавање са природним појавама и 

законитостима који владају у живом свету,развијање љубави према природи и осећаја одговорности за очување природе,као и развијање научне 

писмености,,логичког расуђивања,објективности и критичког мишљења. 

 

                  Оперативни задаци 
- стицање основних знања о грађи и функционисању живих бића 

- развијање свести о груписању живих бића по сродности у царства 

- упознавање са грађом биљака и основним животним процесима биљака 

- стицање знања о разноврсности царства биљака и гљива. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
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 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Увод у биологију 

-упознавање са 

значајем биологије за 

човечанство 

-оспособљавање за 

методе посматрања, 

мерења и 

експеримента 

6 IX 

 

 

 

БИ.1.1.1 

БИ.1.1.3. 

БИ.1.6.1. 

БИ.1.6.3. 

БИ.1.6.4. 

посматра,препознаје,уочава,црта, 

обележава,микроскопира,ради у пару 

 

Ученик уме да наведе основне 

 карактеристике живог света, 

препознаје сличности и разлике у изгледу и 

понашању биљака и животиња, 

користи једноставне технике  за 

прикупљање података и да их прикаже, 

зна како да се понаша у лабораторији и да 

по упутству изведе постављени оглед 
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Особине живих бића 

и 

разноврсност живог 

света 

-стицање знања о 

грађи ћелије,појма 

ткива,органа,система 

органа,организма 

-оспособљавање за 

израду једноставних 

препарата 

-схватити груписање 

живих бића по 

сродности у пет 

царства 

11 IX – X 

 

БИ.1.1.1. 

БИ.1.1.2. 

БИ.1.1.4. 

БИ.1.2.1. 

БИ.1.2.2. 

БИ.1.2.5. 

БИ.1.2.6. 

БИ.2.1.1. 

БИ.2.1.2. 

БИ.2.2.5. 

БИ.3.1.1. 

БИ.3.1.2. 

 

 

  

посматра,препознаје,именује,пореди, 

уочава,разликује,црта,обележава, 

ради у пару,решава задатке 

 

 

Ученик уме да наведе карактеристике 

 живог света,разликује живу и неживу 

природу у типичним и атипичним  

 случајевима и познаје царства 

 живих бића 

Ученик зна да су жива бића грађена од  

ћелија и да се у њима одвијају различити 

процеси 

Ученик разуме да је за живот потребна 

енергија из хране и разуме да су поједини 

процеси заједнички за сва жива бића 

 

Царство биљака- 

грађа и животни 

процеси 

-стицање знања о  

спољашњој и  

унутрашњој грађи 

биљних органа, 

њиховој улози и  

значају 

30 XI,XII,I БИ.1.1.4. 

БИ.1.2.3. 

БИ.1.2.5. 

БИ.1.2.6. 

БИ.1.2.7. 

БИ.1.3.1. 

БИ.1.3.2. 

БИ.1.3.7. 

БИ.2.2.3. 

БИ.2.2.4. 

БИ.2.2.5. 

БИ.2.2.6. 

БИ.2.3.1. 

БИ.2.3.2. 

БИ.3.1.3. 

БИ.3.2.1. 

БИ.3.2.2. 

БИ.3.2.5. 

БИ.3.2.6. 

посматра,препознаје,именује,пореди, 

уочава,разликује,црта,обележава, 

ради у пару,решава 

задатке,закључује,дискутује 

 

Ученик познаје пет царстава живих бића 

Ученик зна спољашње и унутрашње 

 каракеристике грађе биљака и  

организацију биљних органа 

Разуме да је за живот потребна енергија  

 из хране и да су поједини процеси 

 заједничка за сва жива бића,а да 

 организми функционишу као независне 

целине 

Разуме да биљне ћелије могу да везују  

енергију и стварају сложене материје 
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Разноврсност 

биљака,значај и 

заштита 

-упознавање основних  

карактеристика, 

разноврсности и  

значаја алги, 

маховина,папрати, 

голосеменица и  

скривеносеменица 

17 I,II,III,IV БИ.1.1.4. 

БИ.1.2.3. 

БИ.1.3.2. 

БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. 

БИ.1.4.8. 

БИ.2.1.3. 

БИ.2.2.2. 

БИ.2.2.3. 

БИ.3.1.4. 

БИ.3.2.2. 

БИ.3.2.3. 

посматра,препознаје,именује,пореди, 

уочава,разликује,црта,обележава, 

ради у пару,решава задатке 

 

Ученик препознаје представнике 

 царства биљака,зна основне одлике 

 њихове грађе и улоге у природи,разуме 

узроке зазвоја и усложњавања грађе 

током еволуције 

 

 

Царство гљива 

-упознавање одлика 

грађе,улоге и значаја 

квасаца,плесни и  

печурака 

8 V,VI БИ.1.1.4. 

БИ.1.2.3. 

БИ.1.2.6. 

БИ.2.2.3. 

БИ.2.2.4. 

БИ.3.2.1. 

БИ.1.6.1. 

БИ.1.6.2. 

посматра,препознаје,именује,пореди, 

уочава,разликује,црта,обележава, 

микроскопира,ради у пару, 

решава задатке 

 

Ученик препознаје представнике 

 царства гљива,зна основне одлике 

 њихове грађе и улоге у природи,разуме 

узроке зазвоја и усложњавања грађе 

током еволуције 

Ученик уме да разликује једноставне 

 технике прикупљања података и да по  

упутству и уз помоћ наставника 

реализује једноставно истраживање 

 

   VI разред 

Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о животном 

          простору,начину живота,основној грађи,разноврсности,историјском развоју и значају животињског света. 

 Оперативни задаци 
- развијање љубави према природи и осећања дужности да је очувају за себе и будуће генерације 

- упознавање спољашње и унутрашње грађе праживотиња 

- упознавање спољашње и унутрашње грађе животиња 

- поступно и систематично упознавање разноврсности животињског света 

- расвијање одговорног односа према животињама 

- разумевање еволутивног развоја живог света 

- развијање хигијенских навика и здравствене културе 
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Начин реализације програмских садржаја 
           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,индивидуални,групни,рад у паровима,самостални ученички радови  

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Увод у зоологију 

-разноврсност живог 

света 

 

3 IX 

 

 

 

БИ.1.1.4. 

БИ.1.3.8. 

БИ.1.3.9. 

БИ.2.1.3. 

БИ.3.1.4. 

слушање,повезивање,бележење, 

одговарање на питања,анализирање, 

извођење закључака,учествовање у  

разговору 

 

Ученик уме да наведе и препозна 

представнике царстава живих бића и  

критеријуме по којима се разврставају, 

зна основне чињенице еволуције живота 

 на основу научних доказа 

Праживотиње 

-станиште,начин 

живота и грађа 

праживотиња 

-паразитске 

праживотиње и 

превенција заразе 

 

9 IX – X 

 

 

БИ.1.2.1. 

БИ.1.2.2. 

БИ.1.2.7. 

БИ.1.3.1. 

БИ.1.3.2. 

БИ.1.5.1. 

БИ.1.5.2. 

БИ.1.5.4. 

БИ.1.5.5. 

БИ.2.3.1. 

БИ.2.3.2. 

БИ.3.1.5. 

БИ.3.2.3. 

посматра,препознаје,именује,пореди, 

уочава,разликује,црта,обележава, 

ради у пару,решава задатке 

 

слушање,одговарање,повезивање, 

микроскопирање,цртање,процењивање, 

анализирање,разврставање,закључивање 

Ученик зна са су најмањи организми 

грађени од ћелија у чијим се одељцима 

одвијају различити процеси 

Ученик зна основне помјове  

размножавања и да јединке исте врсте дају 

потомке исте врсте,као и разлику између 

бесполног и полног размножавања 

Ученик зна основне мере личне хигијене, 

разуме зашто је важно придржавати се 

упутстава код заразних болести 

Царство животиња 

-начин,станиште,грађа 

и разноврсност 

бескичмењака 

-станиште,начин 

47 XI,XII,I, 

II,III,IV 

БИ.1.2.1. 

БИ.1.2.2. 

БИ.1.2.3. 

БИ.1.2.7. 

БИ.1.3.1. 

БИ.1.3.2. 

посматрање,запажање,слушање,бележе

ње,учествовање у 

разговору,повезивање претходних са 

новим знањима,извођење закључака, 

препознавање,уочавање, 

Ученик зна основне каракеристике 

 спољашње и унутрашње грађе животиња, 

познаје основну организацију 

органа,упоређује сличности и разлике 

између нивоа организације јединке 
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живота,грађа и  

разноврсност 

кичмењака 

 

БИ.1.3.7. 

БИ.1.5.1. 

БИ.1.5.2. 

БИ.1.5.3. 

БИ.1.5.4. 

БИ.1.5.5. 

БИ.2.1.4. 

БИ.2.2.1. 

БИ.2.2.2. 

БИ.2.2.3. 

БИ.2.2.6. 

БИ.2.2.8. 

БИ.2.3.1. 

БИ.2.3.2. 

БИ.3.1.5. 

БИ.3.2.1. 

БИ.3.2.2. 

БИ.3.2.3. 

 

 

Разуме механизам настанка зигота 

разуме узроке развоја и усложњавања  

грађе и функције током еволуције 

Угроженост и 

заштита животиња 

Биодиверзитет 

царства животиња, 

фактори угрожавања и 

заштита 

6 IV,V БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. 

БИ.2.4.9. 

БИ.3.4.7. 

посматрање,бележење,фотографисање, 

проналажење и одабирање података, 

изношење мишљења и 

ставова,представљање постера,израда 

личне карте кућног љубимца 

 

Ученик разуме утицај човека на 

биодиверзитет 

Препознавање основних процеса у  

заштити животиња 

 

 

Увод у еволуцију 

живог света 

7 V,VI БИ.1.3.8. 

БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10. 

БИ.2.3.5. 

БИ.2.3.6. 

БИ.3.3.5. 

посматрање,бележење,слушање,ређање

,прављење развојног стабла 

животиња,закључивање 

 

Ученик зна основне научне чињенице 

о еволуцији живота на Земљи,као и  

заједничком пореклу на основу фосила 

Уочавање разлика између јединки као  

последица еволуционих механизама 
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VII разред 

 Циљ наставе биологије је да се ученици оспособе да решавају проблеме и задатке и да усвајањем образовно васпитних садржаја стекну 

основна знања о грађи и функционисању човечијег организма,развијају здравствену културу,хигијенске навике и схвате значај репродуктивног 

здравља. 

 

     Оперативни задаци 
-развијање свести о властитом пореклу и положају у природи,разумевање еволутивног положаја човека 

-упознавање грађе и функционисања организма 

-усвајање одређених хигијенских навика 

-стицање одговорности за лично здравље и здравље других људи 

-схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања који обезбеђују  

  хумане односе међу људима 
 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           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,индивидуални,групни,рад у паровима,самостални ученички радови  

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Порекло и развој  

људске врсте 

Порекло људи 

Људи данас 

4 IX 

 

 

 

БИ.1.3.8. 

БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10. 

БИ.2.3.5. 

БИ.3.3.5. 

БИ.3.3.6. 

слушање,записивање,повезивање, 

закључивање,решавање задатака 

 

Ученик зна да живот на Земљи има  

заједничко порекло,да постоје разлике 

између јединки исте врсте које су 

настале деловањем еволуционих  

механизама 

 

Грађа човечијег тела 

Грађа и деоба ћелија 

Грађа и функција 

система органа коже, 

59 IX – V 

 

БИ.1.2.1. 

БИ.1.2.2. 

БИ.1.2.3. 

БИ.1.2.4. 

посматра,препознаје,повезује,именује, 

пореди,уочава,разликује,црта,бележи, 

ради у пару,решава задатке,изводи 

вежбу,мере,открива,описује,презентује 

Ученик зна ћелијску грађу и процесе који се у 

њој одвијају-метаболизам,разуме 

 разлике у зависности од фунције и 

сложености њене организације,разуме 
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система за кретање, 

нервни систем , 

ендокрини систем, 

систем чулних органа, 

систем за варење, 

систем за дисање, 

за циркулацију, 

за излучивање и  

размножавање 

Болести, 

превенција и 

хигијена наведених 

система органа 

 

БИ.1.2.5. 

БИ.1.2.6. 

БИ.1.2.7. 

БИ.1.3.1. 

БИ.1.3.2. 

БИ.1.3.3. 

БИ.1.3.4. 

БИ.1.3.5. 

БИ.1.3.6. 

БИ.1.3.7. 

БИ.1.5.1. 

БИ.1.5.4. 

БИ.1.5.5. 

БИ.1.5.6. 

БИ.1.5.7. 

БИ.1.5.8. 

БИ.1.5.9. 

БИ.1.5.11. 

БИ.1.6.1. 

БИ.2.2.1. 

БИ.2.2.2. 

БИ.2.2.3. 

БИ.2.2.4. 

БИ.2.2.6. 

БИ.2.2.7. 

БИ.2.2.8. 

БИ.2.2.9. 

БИ.2.3.2. 

БИ.2.3.3. 

БИ.2.3.4. 

БИ.2.5.1. 

БИ.2.5.2. 

БИ.2.5.3. 

БИ.2.5.4. 

разлику између телесних и полних ћелија, 

као и да је број хромозома каракеристика 

врсте 

Ученик зна основне карактеристике  

спољашње и унутрашње грађе система 

органа човека 

Разуме главне карактеристике органа, 

нервни и ендокрини систем, који 

информишу организам о стању у околини 

и одржавају унутрашњу равнотежу- 

хомеостаза 

Зна и разуме последице стрессног стања 

 по организам 

Ученик зна да је генетички материјал 

смештен у свакој  ћелији и основне  

принципе наслеђивања,као и да на 

развиће утиче и средина 

Ученик зна основне мере за придржавање 

личне хигијене и хигијене околине,разуме 

важност придржавања упутстава током 

заразних болести,препознаје основне  

механизме превентиве у очувању здравља 

Препознавање симптома болести 

 метаболизма и разних хемијских материја 

Познавање главних компоненти 

 намирница и важност правилне исхране 

Разумевање да болести зависности и 

 полне болести неповољно утичу на 

 квалитет живота 
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БИ.2.5.5. 

БИ.3.2.1. 

БИ.3.2.2. 

БИ.3.2.3. 

БИ.3.2.4. 

БИ.3.2.5. 

БИ.3.2.6. 

БИ.3.2.7. 

БИ.3.2.8. 

БИ.3.3.1. 

БИ.3.3.2. 

БИ.3.3.3. 

БИ.3.3.4. 

БИ.3.5.1. 

БИ.3.5.2. 

БИ.3.5.3. 

БИ.3.5.4. 

БИ.3.5.5. 

БИ.3.5.6. 

БИ.3.5.8. 

Репродуктивно 

здравље 

Пубертет и 

адолесценција 

Болести зависности 

Хумани односи међу  

половима 

 

 

9 V,VI БИ.1.5.9. 

БИ.1.5.10. 

БИ.1.5.11. 

БИ.1.5.12. 

БИ.1.5.13. 

БИ.2.5.1. 

БИ.2.5.5. 

БИ.3.5.1. 

БИ.3.5.7. 

БИ.3.5.8. 

посматрање,описивање,размишљање, 

закључивање,писање,излагање,дискуто

вање 

 

 

Ученик зна да постоје полне болести,мере  

превенције,путеве инфекције и последице 

по здравље 

разумевање одговорности и опасности 

превременог ступања у сексуалне односе 

ученик зна да болести зависности 

 неповољно утичу на квалитет живота 

познавање основних превентивних мера 

 у очувању здравља 
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 VIII разред 
 

            Циљ наставе биологије је да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања,вештине и умења из области екологије и 

заштите животне средине уз примену концепта одрживог развоја,као и развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне 

средине. 

 

      Оперативни задаци 
-упознавање еколошких појмова и образовање за животну средину 

-развијање потреба и могућности личног анагжовања у заштити животне средине 

-усвајање и примена принципа одрживости етичности и права будућих генерација на очување животне средине 

-разумевање кружења супстанце и протока енергије кроз све нивое организације живог света 

-стварање аитуација у којима ће ученици усвојити и примењивати принципе одрживог развоја 
 

Начин реализације програмских садржаја 

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,индивидуални,групни,рад у паровима,самостални ученички радови  

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Увод у екологију 

Биодиверзитет 

Нивои организације  

живог света 

5 

 

IX 

 

 

 

БИ.1.4.2. 

БИ.1.4.6. 

БИ.2.2.2. 

БИ.2.3.5. 

БИ.2.3.6. 

БИ.3.3.5. 

БИ.1.1.4. 

БИ.1.3.8. 

слушање,записивање,учествовање у 

разговору,објашњавање,решавање  

проблема 

 

Препознавање утицаја еколошких 

 фактора на организме и популације 

Разумевање утицаја човека на биодивер- 

зитет 

Екологија и животна 

средина 

Еколошки фактори 

Адаптације 

Популација 

16 IX ,X,XI 

 

БИ.1.4.1. 

БИ.1.4.2. 

БИ.1.4.3. 

БИ.2.4.3. 

БИ.2.4.4. 

слушање,записивање,учествовање у 

разговору,објашњавање,решавање  

проблема,дискутовање,извештавање 

Препознавање основних еколошких  

појмова 

Препознавање утицаја еколошких 

 фактора на организме и популације 

Одређивање материјалних и енергетских 
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Биотоп,биоценоза 

Екосистем 

Кружење супстанце 

и пренос енергије у  

екосистему 

БИ.2.4.7. 

БИ.3.4.1. 

БИ.3.4.2. 

БИ.3.4.3. 

БИ.3.4.4. 

БИ.3.4.5. 

токова у екосистему 

Препознавање различитих биома на 

Земљи 

Разумевање значаја кружења супстанце 

у природи 

Угрожавање, 

заштита 

и унапређивање 

екосистема 

Водени екосистеми 

Копнени екосистеми 

Антропогени 

екосистеми 

Природна и културна 

добра 

 

 

 

22 XI,XII, 

I,II 

БИ.1.4.1. 

БИ.1.4.2. 

БИ.1.4.4. 

БИ.1.4.5. 

БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. 

БИ.1.4.8. 

БИ.1.5.7. 

БИ.2.4.1. 

БИ.2.4.2. 

БИ.2.4.6. 

БИ.2.4.7. 

БИ.2.4.8. 

БИ.2.4.9. 

БИ.2.5.4. 

БИ.3.4.1. 

БИ.3.4.5. 

БИ.3.4.7. 

слушање,записивање,учествовање у 

разговору,објашњавање,презентације, 

излагање ученика,активност на терену 

 

Препознавање карактеристичних  

екосистема у Србији и услова у њима 

Препознавање основних процеса  у 

заштити животне средине 

Разумевање последицазагађења воде, 

ваздуха и земљишта,као и значај очувања 

природних ресурса и уштеде енергије 

Разумевање значаја природних добара 

у заштити природе 

Глобалне последице 

загађивања животне 

средине 

Климатдке промене- 

ефекат стаклене 

баште 

Киселе кише 

Оштећење озонског 

омотача 

Ерозија земљишта 

9 II,III БИ.1.4.5. 

БИ.1.4.7. 

БИ.1.4.8. 

БИ.1.5.7. 

БИ.2.4.8. 

БИ.2.5.4. 

БИ.3.4.6. 

БИ.3.4.7. 

слушање,бележење,уочавање,презента

ција,излагање резултата 

Препознавање основних последица 

 развоја човечанства на природу 

Разумевање да загађење животне средине 

неповољно утичу на здравље човека 

Познавање механизама којима развој 

човечанства изазива промене у природи 
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Животна средина и 

одрживи развој 

Концепт одрживог 

развоја 

Енергетска 

ефикасност 

Отпад и рециклажа 

10 III,IV БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. 

БИ.1.4.8. 

БИ.2.4.8. 

БИ.3.4.7. 

БИ.3.4.8. 

слушање,бележење,доношење 

закључака,презентација,излагање 

резултата 

Разумевање утицаја човека на биодивер- 

зитет 

Сазнавање шта се лично може предузети у 

заштити непосредног окружења 

Разумевање зашто се неограничен развој 

човечанства не може одржати у ограни- 

ченим условима планете 

Животна средина, 

здравље и култура 

живљења 

Савремени начин 

живота и здравље 

Еколошка култура 

6 V БИ.1.4.8. 

БИ.1.5.6. 

БИ.1.5.7. 

БИ.2.3.4. 

БИ.3.4.7. 

БИ.3.5.8. 

слушање,учествовање у дискусији Изграђивање ставова,ратвијање знања и 

умења неопходних за заштиту животне 

средине и допринод одрживом развоју 

Развијање еколошке и здравствене 

културе,као и културе живљења 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                     Биологија                     

 
КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Биологија 

Информатика 

5.разред Вируси 

ПП презентације 

октобар 

Биологија 

Ликовна култура 

5.разред Стабло 

Техника графичког цртања 

новембар 

Биологија 

Ликовна култура 

5.разред Цвет 

Вајање 

децембар 

Биологија 

Српски језик 

6.разред Царство животиња(грађа птица и гмизаваца) 

Језичка култура (дескрипција) 

Април 

Биологија 

Математика 

Српски језик 

 

Енглески језик 

Информатика 

Физика 

7.разред Исхрана 

Пропорција 

Лексичке вежбе (богаћење речника, 

позајмљенице, коришћење речника) 

 

ПП презентације 

Механички рад 

Март 

Биологија 

Математика 

Информатика 

Српски језик 

 

Физика 

Ликовна култура 

7.разред Кожа 

О и P фигура 

Анимације 

Језичка култура (богаћење речника, 

описивање сложенијег радног поступка) 

Еластичност 

Пропорције 

октобар 

Биологија 

Шпански језик 

Верска настава 

7.разред Скелет 

Indefinido 

Култ лобање кроз векове 

октобар 
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Математика 

Биологија 

Географија 

Физика 

7.разред Пропорције 

Пропорције људског тела 

Размера на карти 

Мерење 

Март 

Биологија 

Математика 

Српски језик 

8.разред Животна средина(алкохол, дуван, дрога) 

Обрада статистичких података 

Језичка култура 

Март 

Биологија 

 

Српски језик 

Енглески језик 

8.разред Животна средина (квалитет производа које 

купујемо) 

Језичка култура ( рекламе) 

Мај 

Биологија 

 

Српски језик 

8.разред Животна средина (информисаност младих у 

заштити животиња) 

Језичка култура (расправа) 

Мај 

Биологија 

 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик 

8.разред Истраживање стања  угрожености животне 

средине у окружењу 

Видео записи 

 

Језичка култура ( репортажа) 

Март 

Биологија 

Географија 

8.разред Травни екосистеми 

Природне одлике Србије 

децембар 

 

ХЕМИЈА 
 

VII разред 

                  Циљ наставе хемије је развијање функционалне хемијске писмености,  

-разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела и закона, 

-развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина 

-развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања, 

-развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема, 

-развијање свсти о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци 

у свакодневном животу. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                         Хемија                     
 

                Оперативни задаци 
-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе хемије сврха, циљеви и задаци образовања,као и 

циљеви наставе хемије буду у пуној мери реализовани 

-омогућавање учениицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања 

-омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих технологија и развој друштва уопште 

-оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и да разумеју квалитативно и квантитативно значење 

хемијских симбола, формула и једначина 

-стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експериманталне вештине, правилно и безбедно, по себе и друге, руковати 

лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама. 

 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           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, истраживачки 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Хемија и њен значај 

 

3 IX 

 

 

 

ХЕ.1.1.9. 

ХЕ.1.1.10. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

Посматрање, мерење, бележење,      

уочавање правилности међу       

прикупљеним подацима. 

 

Ученик зна да је хемија једна од        

природних наука која објашњава промене       

у природи. Ученик влада основни  

операцијама лабораторијске технике,     

мерама опрезности, заштите и прве        

помоћи како би самостално изводио 

једноставне експерименте. 

Основни хемијски 

појмови 

 

 

14 IX, X 

 

ХЕ.1.1.1. 

ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.1.1.3. 

ХЕ.1.1.11. 

ХЕ.1.1.12. 

Црта,посматра, пише, развија 

способност кратког јасног и прецизног 

истраживања, користи основне 

лабораторијске операције 

(декантовање, цеђење, кристализација) 

 

Ученик зна да прави разлику између 

елемената, једињења и смеша из  

свакодневног живота, о практичној      

примени елемената, једињења и смеша из 

свакодневног окружења. Ученик уме да 

састави апаратуру и изведе поступак      
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ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.2.1.5. 

ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.2.6.2. 

ХЕ.2.6.3. 

ХЕ.3.1.7. 

ХЕ.3.1.8. 

ХЕ.3.6.1. 

ХЕ.3.6.2. 

ХЕ.3.6.3. 

ХЕ.3.6.4.  

 цеђења и у једноставним огледима          

испита својства супстанци. 

 

Структура супстанце 31 XI,XII,I, 

II 

ХЕ.1.1.4. 

ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.2.1.4. 

ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.2.6.2. 

ХЕ.2.6.3. 

ХЕ.3.1.1. 

ХЕ.3.1.2. 

ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.4. 

ХЕ.3.6.1. 

ХЕ.3.6.2. 

ХЕ.3.6.3. 

ХЕ.3.6.4. 

Посматра,препознаје,именује,пореди, 

уочава,разликује,црта,обележава, 

ради у пару,решава 

задатке,закључује,дискутује 

 

Ученик зна да су чисте супстанце      

изграђене од атома, молекула и јона, и те 

честице међусобно разчикује по 

наелектрисању и сложености грађе.  

 

Хомогене смеше-

раствори 

9 III, IV  ХЕ.1.1.7. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.1.4. 

Писање, цртање, мерење, 

експериментисање, описивање 

поступака и промена у огледу, 

дефинисање и закључивање, теоријско 

Ученик зна шта су раствори, како настају 

и примере раствора у свакодневном       

животу. Зна шта је засићен, незасићен и 

презасићен раствор, зна да промени 



147 

 

ХЕ.2.1.5. 

ХЕ.2.1.6. 

ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.2.6.2. 

ХЕ.3.1.5. 

ХЕ.3.6.2. 

ХЕ.3.6.3. 

и експериментално решавање проблема концентрацију раствора додавањем 

растворене супстанце или растварача 

(разблаживање и концентровање). 

 

 

 

 

 

VIII разред 
 

            Циљ наставе хемије јесте да сви ученици стекну основна знања о хемијским појавама у природи и законима по којима се оне одигравају, да 

схвате материјалност света и његову узрочно-последничну повезаност, развију способност за извођење једноставнијих хемијских истраживања и 

решавање теоријских и експерименталних проблема. 

 

    Оперативни задаци 
 

-подстицање интелектуалног развоја ученика, развијање њихових стваралачких способности и критичког мишљења  

-оспособити ученике да користе хемијску терминологију, да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 

једначина 

-стварати наставне ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и безбедно руковати лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама 

-оспособити ученике да усвојена знања користе у свакодневном животу 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           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 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Неметали, оксиди 

неметала и киселине 

13  IX, X 

 

ХЕ.1.2.1 

ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.1.2.7. 

ХЕ.1.2.8. 
ХЕ.1.2.10. 

Писање, цртање, мерење, 

експериментисање, описивање        

поступака и промена у огледу, 

експериментално решавање проблема 

 

Ученик зна основна физичка и хемијска 

својства неметала, примере оксида и   

киселина у свакодневном животу као и 

практичну примену ових једињења. 

Ученик уме да утврди основна физичка 

својства оксидад и докаже кисело-базна 

својства супстанци помоћу индикатора. 

Метали, оксиди 

метала и хидроксиди 

8 X, XI ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3. 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.1.2.7. 

ХЕ.1.2.8. 

ХЕ.1.2.10. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.2.2.2. 

ХЕ.2.2.3. 

ХЕ.3.2.1. 

ХЕ.3.2.2. 

ХЕ.3.2.4. 

Писање, цртање, мерење, 

експериментисање, описивање        

поступака и промена у огледу, 

експериментално решавање проблема 

 

Ученик зна основна физичка и хемијска 

својства метала, везу између својстава    

метала и њихове практичне примене, да 

препозна метале на основу њихових 

физичкихи и хемијских својстава, да на 

основу формуле именује основне класе 

неорагнских једињења, примере оксида и   

база у свакодневном животу као и     

практичну примену ових једињења. 

 

Соли 5 XI,XII ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.1.2.9. 

ХЕ.1.2.10. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

 Ученик зна примере соли у свакодневном 

животу као и практичну примену ових 

једињења, основна физичка и хемијска 

својства. Ученик уме да испита  

растворљивост соли и изведе реакцију 

неутрализације. 
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ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.2.2.2. 

ХЕ.3.2.5. 

ХЕ.3.2.6. 

Електролитичка 

дисоцијација 

киселина  

3 XII  Писање, цртање, мерење, 

експериментисање, описивање        

поступака и промена у огледу, 

експериментално решавање проблема 

Ученик зна да идентификује електролите        

и неелектролите. Зна да представи    

хемијском једначином дисоцијацију   

киселина, база и соли. 

Увод у органску 

хемију 

2 XII  Писање, цртање, мерење, 

експериментисање, описивање        

поступака и промена у огледу, 

експериментално решавање проблема 

Ученик разликује органска од        

неорганских једињења, разуме да се 

угљеникови атоми могу међусобно  

повезивати и да веза између атома      

угљеника може бити једнострука,      

двострука и трострука. 

Угљоводоници 12 I,II 

 

ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 

ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.3.3.1. 

ХЕ.3.3.2. 

ХЕ.3.3.3. 

Писање, цртање, мерење, 

експериментисање, описивање        

поступака и промена у огледу, 

експериментално решавање проблема 

 

Ученик зна да су главни природни извори 

угљоводоника нафта и земни гас. Зна   

физичка својства угљоводоника. Зна   

формуле и називе најважнијих   

угљоводоника, основна физичка и       

хемијска својства угљоводоника,       

практичан значај угљоводоника и        

примену угљоводоника. 

Органска једињења 

са кисеоником 

9 II,III ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 

ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.3.3.1. 

ХЕ.3.3.2. 

ХЕ.3.3.3. 

 

 

Ученик зна формуле и називе најважнијих 

алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара. Зна    

основна физичка и хемијска својства          

ових једињења алкохола, као и њихов 

практичан значај. 
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Биолошки важна 

органска једињења 

12 III,IV,V ХЕ.1.4.1. 

ХЕ.1.4.2. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.4.1. 

ХЕ.3.4.1. 

Писање, цртање, мерење, 

експериментисање, описивање        

поступака и промена у огледу, 

експериментално решавање проблема 

 

Ученик зна да наведе физичка својства    

масти и уља, угљених хидрата, протеина, 

примере заступљености масти и уља,   

угљених хидрата и протеина у     

намирницама. Зна најважније улоге масти       

и уља, угљених хидрата и протеина у      

живим организмима. 

Хемија животне 

средине 

4 V ХЕ.1.5.1. Писање, цртање, мерење, 

експериментисање, описивање        

поступака и промена у огледу, 

експериментално решавање проблема 

 

Ученик зна значај безбедног поступања са 

супстанцама, начине њиховог правилног 

складиштења, а са циљем очување        

здравља и животне средине, схвата     

допринос хемије за очување и         

унапређење квалитета животне средине. 

 

КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Математика 

Физика 

Хемија 

Информатика 

Српски језик 

8.разред Пирамида 

Густина, запремина 

Хемијски елементи 

Претраживање интернета 

Језичка култура  

фебруар 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                Техника и технологија                                

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

V разред 
      Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и 

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

интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.   

           

                   Оперативни задаци  
Ученици треба да се упознају са: 

-  појмом, улогом и значајем технике и технологије на развој друштва и животног окружења; 

- подручјем човековог рада и производње, занимања и пословима у области технике и технологије; 

- правилима понашања и рада у кабинету; 

-организацијом радног места у кабинету и применом мера заштите на раду; 

-коришћењем техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу; 

-улогом, значајем и историјским развојем саобраћаја; 

-врстама саобраћаја и саобраћајних средстава према намени; 

-професијама у подручју рада саобраћај; 

-употребом информационих технологија у савременом саобраћају; 

-саобраћајном сигнализацијом-изгледом и правилима поступања; 

-правилима и прописима кретања пешака, возача бицикла и дечијих возила (ролери, скејт, тротинет) у саобраћају-рачунарска симулација и 

саобраћајни полигон; 

-обавезама и одговорношћу деце као учесника у саобраћају; 

-заштитном опремом потребном за безбедно управљање бициклом и дечијим возилима; 

-прибором за техничко цртање (оловка, гумица, лењир, троугаоници, шестар); 

-форматима цртежа (А3, А4) и размером; 

-типовима и дебљином линија; 

-геометријским цртањем; 

-елементима котирања; 

-цртањем техничког цртежа са елементима; 

-преносом података између ИКТ уређаја; 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                Техника и технологија 
 

-апликацијама за дигиталну обраду слике; 

-операцијама подешавања осветљености и котраста слике 

-променом величине/резолуцијом слике, издвајањем дела слике; 

-креирањем докумената у програму за обраду текста; 

-форматирањем текста, уметањем слике и графике; 

-Интернет претрагом и приступом онлине ресурсима; 

-природним ресурсима на Земљи; 

-управљањем отпадом; 

-врстама, својствима и применом природних материјала; 

-технологијом прераде и обрадеом дрвета; 

-технологијом прераде и обрадом коже; 

-текстилном технологијом; 

-технологијом производње папира; 

-поступцима ручне обраде у спајањем папира, текстила, коже и дрвета; 

-коришћењем алата и прибора за ручну обраду и спајањем наведених материјала; 

-израдом предмета/модела ручном обрадом и спајањем папира и/или дрвета, текстила, коже; 

-приказивањем идеја,поступака израде и решења/производа; 

-тимским радом и поделом задужења у тиму. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Методе:вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор,тематска дискусија, графички радови ученика;  

илустративно-демонстративне: илустрација схемом , уметничким предметима , илустрација фотографијом;   демонстрација компјутером. 

ОБЛИЦИ: Фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Животно и радно 

окружење 

6 IX  

 

 

 

пажљиво прати излагање наставника и осталих 

ученика, користи различите изворе знања, 

проналази нове информације, уочава, разликује, 

упоређује, класификује, износи своје мишљење, 

уређује и презентује, закључује, процењује 

сопствени рад и напредак 

По завршетку ове теме ученик треба да 

зна да опише улогу технике, технологије 

и иновација у развоју заједнице и 

њихово повезивање, разликује основна 

подручја човековог рада, производње и 

пословања у техничко-технолошком 
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подручју, наводи занимања у области 

технике и технологије, процењује 

сопствена интересовања у области 

технике и технологије, организује радно 

окружење у кабинету и правилно и 

безбедно користи техничке апарате и 

ИКТ уређаје у животном и радном 

окружењу. 

Саобраћај 14 

 

IX – X 

  

пажљиво прати излагање наставника или 

осталих ученика, проналази  информације,  

уочава,  именује, упоређује, класификује и 

уређује, дискутује, износи сопствено мишљење 

и став, цртају, израђују моделе  

 

 

По завршетку ове теме ученик треба да 

процени како би изгледао живот људи 

без саобраћаја, класификује врсте 

саобраћаја и саобраћајних средстава 

према намени, наводи професије у 

подручју рада саобраћај, направи везу 

између савременог саобраћаја и 

коришћења информационих технологија, 

разликује безбедно од небезбедног 

понашања пешака, возача бицикла и 

дечијих возила, правилно се понаша као 

пешак, возач бицикла и дечијих возила у 

саобраћају , користи заштитну опрему за 

управљање бициклом и дечијим 

возилима, аргументује неопходност 

коришћења сигурносних појасева  на 

предњем и  задњем седишту аутомобила 

и увек их користи као путник, повеже 

место седења у аутомобилу са узрастом 

ученика, одговорно се понаша као 

путник у возилу, показује поштовање 

према другим учесницима у саобраћају 

анализира симулирану саобраћајну не- 

згоду на рачунару и идентификује ризи- 

чно понашање пешака и возача бицикла. 
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Техничка и  

дигитална писменост 

16 XI XII I пажљиво прати излагање наставника или 

осталих ученика, уочава, разликује, упоређује, 

црта, повезује изглед објекта у простору и 

равни, повезује ранија знања са новим 

сазнањима, примењује научено, користи 

различите изворе знања, пажљиво и одговорно 

претражује и користи интернет, развија осећај 

прецизности и уредности 

 

По завршетку ове теме ученик треба да 

самостално црта скицом и техничким 

цртежом једноставан предмет, правилно 

чита технички цртеж, преноси податке 

између ИКТ уређаја, примењује основне 

поступке обраде дигиталне слике на 

рачунару, користи програм за обраду 

текста за креирање документа са 

графичким елементима, користи 

Интернет сервисе за претрагу и 

приступање online ресурсима, преузима 

одговорност за рад, представи идеје и 

планове за акције које предузима 

користећи савремену информационо-

комуникациону технологију и софтвер. 

Ресурси и  

производња 

20 I II III IV пажљиво прати излагање наставника или 

осталих ученика, повезује ранија знања, уочава 

начине примене, разликује, упоређује, 

анализира, класификује, презентује, оцењује 

квалитет часа 

По завршетку ове области  ученик треба 

да повезује својства природних 

материјала са применом, објасни 

технологије прераде и обраде дрвета, 

производњу папира, текстила и коже, 

сече, спаја и врши заштиту папира, 

текстила, коже и дрвета, правилно и 

безбедно користи алате и прибор за 

ручну механичку обраду (маказе, 

моделарска тестера, брусни папир, 

стега), направи план израде једноставног 

производа и план управљања отпадом, 

самостално израђује једноставан модел. 

Конструкторско 

моделовање 

16 IV V VI  усваја и примењуje знања, - развија вештине, 

ставове, одговорност и самосталност, проналази 

потребне информације, уочава, разликује, 

упоређује, одабира, налази решење, формира 

идеју, израђује техничку документацију, 

планира и реализује сопствени производ, ствара 

По завршетку ове области  ученик треба 

да самостално проналази информације 

потребне за израду предмета/модела 

користећи ИКТ и Интернет сервисе, 

одабира материјале и алате за израду 

предмета/модела, мери и обележава 
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(мери, обележава, обрађује...), контролише, 

презентује 

 

предмет/модел, ручно израђује 

једноставан предмет/модел користећи 

папир и/или дрво, текстил, кожу и 

одговарајуће технике, поступке и алате, 

користи програм за обраду текста за 

креирање документа реализованог 

решења, самостално представља 

пројектну идеју, поступак израде и 

решење/производ, показује иницијативу 

и јасну оријентацију ка остваривању 

циљева и постизању успеха, планира 

активности које доводе до остваривања 

циљева укључујући оквирну процену 

трошкова, активно учествује у раду пара 

или мале групе у складу са улогом и 

показује поштовање према сарадницима, 

пружи помоћ у раду другим ученицима, 

процењује остварен резултат и развија 

предлог унапређења. 

 
КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Српски језик 

Ликовна култура 

Техника и 

технологија 

5. разред Развој способности за опажање и 

представљање облика у композицијску 

целину 

(,,Зимско јутро '' Војислав Илић) 

фебруар 

Описивање унутрашњег и спољашњег 

простора 

Разумевање облика и просторног 

представљања кроз уметничка дела   

( књижевни и ликовни естетски 

сензибилитет) 

март 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                    Техничко и информатичко образовање 
 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

VI разред 
 

       Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се ученици упознају са техничко-технолошким развијеним 

окружањем, кроз стицање основне техничке и информатичке писмености, развоја техничког мишљења, техничке културе, радних вештина и културе 

рада. 

 

                    Оперативни задаци  
Ученици треба да: 

- упознају врсте грађевинских објеката 

- упознају технике грађења 

- упознају карактеристике грађевинског техничког цртања, основне грађевинске симболе и разлике у односу на машинско цртање, 

- науче да читају и користе једноставније грађевинске цртеже -документацију за изградњу, адаптацију и уређење стана, одговарајуће проспекте, 

- науче да користе готове једноставне софтверске алате за цтрање 

- науче како се користи CD-ром, флеш меморија и штампач 

- упознају основне врсте, карактеристике и примену грађевинских материјала 

- стичу навике за рационално коришћење материјала и енергије 

- стичу и развијају културу становања у савременим условима, 

- упознају функционисање кућне инсталације (водоводне, топлотне и канализационе) 

- да правилно користе њихове уређаје и да отклањају мање кварове на кућним инсталацијама и санитарним уређајима, 

- стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја и саобраћајним објектима 

- развијају способност и умешност за обликовање разних материјала приликом израде макета грађевинских објеката и модела уређаја и 

машина, 

- науче да склапају и конструишу моделе разних грађевинских и пољопривредних машина и уређаја од елемената из конструторских комплета 

према упуствима и властитим замислима, 

- стекну знања о примени и битним карактеристикама грађевинских машина, 

- стекну основана знања о примени аутоматских уређаја код грађевинских уређаја и пољопривредних машина, 

- упознају основне поступке у изградњи грађевинских објеката, 

- упознају основне процесе у пољопривредној производњи, 

            - сигурно и безбедно учествују у раду, 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                   Техничко и информатичко образовање 

 
- примењују одговарајуће мере заштите на раду и схвате потребе и могућности заштите природе, радне и животне средине које се остварују у  

пољопривредној производњи и грађевинарству, 

- умеју да чита једноставније грађевинске цртеже; 

- знају које се врсте грађевинског материјала примењују у изградњи савремених грађевинских објеката; 

- знају како функционише кућна водоводна и канализациона инсталација и уме правилно да користи њихове уређаје; 

- стекну навику за рационално коришћење материјала приликом израде макете и сличних предмета. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Методе:вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор,тематска дискусија, графички радови ученика;  

илустративно-демонстративне: илустрација схемом , уметничким предметима , илустрација фотографијом;   демонстрација компјутером. 

ОБЛИЦИ: Фронтални, индивидуални, групни, рад у пару. 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Увод у архитектуру и 

грађевинарство 

4 IX 

 

 

 

пажљиво прати излагање наставника и осталих 

ученика, користи различите изворе знања, 

проналази нове информације, уочава, разликује, 

упоређује, класификује, износи своје мишљење, 

уређује и презентује, закључује, процењује 

сопствени рад и напредак 

Ученици познају врсте грађевинских 

објеката, знају технике грађења. 

Техничко цртање у 

грађевинарству 

8 

 

IX – X 

 

пажљиво прати излагање наставника или 

осталих ученика, проналази  информације,  

уочава,  именује, упоређује, класификује и 

уређује, дискутује, износи сопствено мишљење 

и став, цртају, израђују моделе  

Ученици познају карактеристике 

грађевинског техничког цртања, основне 

грађевинске симболе и разлике у односу 

на машинско цртање, знају да читају и 

користе једноставније гађевинске 

цртеже-документацију за изградњу, 

адаптацију и уређење стана, одговарајуће 

проспекте. 

Информатичке 

технологије 

 

16 X XI пажљиво прати излагање наставника или 

осталих ученика, уочава, разликује, упоређује, 

црта, повезује изглед објекта у простору и 

Ученици су научили да користе готове 

једноставне софтверске алате за цртање, 

научили како се користи CD-ром, флеш 
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равни, повезује ранија знања са новим 

сазнањима, примењује научено, користи 

различите изворе знања, пажљиво и одговорно 

претражује и користи интернет, развија осећај 

прецизности и уредности 

меморија и штампач. 

 

Грађевински  

материјали 

 

4 XII пажљиво прати излагање наставника или 

осталих ученика, повезује ранија знања, уочава 

начине примене, разликује, упоређује, 

анализира, класификује, презентује, оцењује 

квалитет часа 

Ученици познају основне врсте, 

карактеристике и примену грађевинских 

материјала. 

Енергетика 4 I  усваја и примењуje знања, - развија вештине, 

ставове, одговорност и самосталност, проналази 

потребне информације, уочава, разликује, 

упоређује, одабира, налази решење, формира 

идеју, израђује техничку документацију, 

планира и реализује сопствени производ, ствара 

(мери, обележава, обрађује...), контролише, 

презентује. 

Ученици су стекли навике за рационално 

коришћење материјала и енергије. 

 

 

Техничка средства у  

грађевинарству 

4 II пажљиво прати излагање наставника или 

осталих ученика, повезује ранија знања, уочава 

начине примене, разликује, упоређује, 

анализира, класификује, презентује, оцењује 

квалитет часа 

Ученици су стекли знања о примени и 

битним карактеристикама грађевинских 

машина, упознали основне поступке у 

изградњи грађевинских објеката. 

Саобраћајни системи 2 II пажљиво прати излагање наставника и осталих 

ученика, користи различите изворе знања, 

проналази нове информације, уочава, разликује, 

упоређује, класификује, износи своје мишљење, 

уређује и презентује, закључује, процењује 

сопствени рад и напредак 

Ученици су стекли представу о 

функционисању и организацији 

саобраћаја и саобраћајним објектима. 

Култура становања 4 II пажљиво прати излагање наставника и осталих 

ученика, користи различите изворе знања, 

проналази нове информације, уочава, разликује, 

упоређује, класификује, износи своје мишљење, 

уређује и презентује, закључује, процењује 

Ученици су стекли и развили културу 

становања у савременим условима, 

упознали функционисање кућне 

инсталације (водоводне, топлотне и 

канализационе), знају да правилно 
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сопствени рад и напредак користе њихове уређаје и да отклањају 

мање кварове на кућним инсталацијама и 

санитарним уређајима. 

Техничка средства у 

пољопривреди 

4 III пажљиво прати излагање наставника или 

осталих ученика, повезује ранија знања, уочава 

начине примене, разликује, упоређује, 

анализира, класификује, презентује, оцењује 

квалитет часа 

Ученици су упознали основне процесе и 

техничка средства у пољопривредној 

производњи. 

Контрукторско  

моделовање-модули 

22 III  IV  V  VI усваја и примењуje знања, - развија вештине, 

ставове, одговорност и самосталност, проналази 

потребне информације, уочава, разликује, 

упоређује, одабира, налази решење, формира 

идеју, израђује техничку документацију, 

планира и реализује сопствени производ, ствара 

(мери, обележава, обрађује...), контролише, 

презентује 

Ученици су развили способност и 

умешност за обликовање разних 

материјала приликом израде макета 

грађевинских објеката и модела уређаја и 

машина; научили да склапају и 

конструишу моделе разних грађевинских 

и пољопривредних машина и уређаја од 

елемената из конструкторских комплета 

према упутствима и властитим 

замислима.  

 

   VII разред 
 

  Циљ наставе техничког и информатичког образовања јесте да ученици стекну базичну језичку, техничку и информатичку писменост, да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, развију 

техничко мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада. 

 

 Оперативни задаци 
– стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе техничког и информатичког образовања сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери реализовани; 

– стицање основног техничког и информатичког образовања и васпитања; 

– стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање ученика за њихову примену у учењу, раду и свакодневном 

животу; 

– схватање законитости природних и техничких наука; 



160 

 

– сазнавање основног концепта информационо-комуникационих технологија (ИКТ), улоге ИКТ у различитим трукама и сферама живота; 

– као и оспособљавање ученика да: 

– раде на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких програма и стицање навике да их ученик користи у 

свакодневним активностима; 

– науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет 

– развијају стваралачко и критичко мишљење 

– развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопстевеном плану рада и 

афирмишу креативност и оригиналност 

– развијају психомоторне способности 50 

– усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада 

– савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања технолошким процесима 

– развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака 

– стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад 

– комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж) 

– стекну знања за коришћење мерних инструмената 

– на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал за модел, макету или средство 

– препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, електротехнике, електронике и да их 

– компонују у једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе, макете или предмете) 

– разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија 

– препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу 

– прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору 

– одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 

– израде или примене једноставнији програм за управљављање преко рачунара 

– упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на развој друштва 

– примењују мере и средства за личну заштиту при раду 

– знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења 

– на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију и др. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Методе:вербално-текстуалне(усмено излагање, разговор, цртежи ученика;илустративно-   демонстративне:илустрација 

схемом,фотографијом; демонстрација компјутером, презентацијама) 

                     НАСТАВНА СРЕДСТВА: графофолије, компјутер, плакати 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Увод у машинску 

технику 
 

 

2 IX 

 

 

 

cлушање, одговарање на питања, 

учествовање у разговору, посматрање и 

уочавање, извођење закључака, 

објашњавање, бележење 

Ученици знају основе трансформације  

материје и енергије, пренос и  

трансформацију оптерећења и кретања 

Техничко цртање у 

машинству 

 

8 

 

IX – X 

 

слушање, одговарање на питања, 

учествовање у разговору, посматрање и 

уочавање, рад на рачунару, извођење 

закључака, објашњавање, бележење, 

техничо цртање 

Ученици знају да нацртају ортогоналне 

пројекције компликованијих модела,  

знају правила котирања,  

знају да нацртају пресеке шупљих тела 

 

Информатичке 

технологије 

 

14 X - XI рад на рачунару, слушање, одговарање на 

питања, учествовање у разговору, 

посматрање и уочавање, извођење 

закључака, објашњавање, бележење 

Ученици знају врсте и типове интерфејса,  

знају да израде презентацију,  

знају да раде са конструкторима на бази 

интерфејс технологије 

Материјали 

 

2 XI - XII рад на рачунару, слушање, одговарање на 

питања, учествовање у разговору, 

посматрање и уочавање, извођење 

закључака, објашњавање, бележење, 

откривање и увиђање законитости и 

процеса 

 

Ученици знају оподелу машинских 

материјала, знају која су механичка 

својства,знају својства машинских 

материјала, поступке испитивања материјала, 

препознају нека својства материјала на 

основу испитивања, 

разумеју како се на основу својстава и захтева 

конструкције врши избор материјала 

Мерење и контрола 

 

2 XII рад на рачунару,слушање,одговарање на 

питања,учествовање у 

разговору,посматрање и 

уочавање,извођење 

закључака,објашњавање,бележење, 

мерење са мерним инструментима 

Ученици знају појам  мерења,  

знају мерила за мерење малих дужина, 

знају основне делове помичног мерила, умеју 

да користе помично мерило, умеју да мере 

мале дужине и записују резултате мерења 

Технологија обраде 

материјала 

 

4 I  рад на рачунару,слушање,одговарање на 

питања,учествовање у 

разговору,посматрање и 

Ученици знају основну поделу технологије 

обраде, знају које су обраде скидањем 

струготине,знају називе алата за обраду 
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уочавање,извођење 

закључака,објашњавање,бележење, 

 

скидањем струготине, разумеју основне 

принципе обраде метала скидањем 

струготине, знају принципе обраде метала са 

скидањем и без скидања струготине 

Машине и механизми 
 

16 II- III рад на рачунару,слушање,одговарање на 

питања,учествовање у 

разговору,посматрање и 

уочавање,извођење 

закључака,објашњавање,бележење,рад са 

конструкторским комплетима, откривање 

и увиђање законитости и процеса 

 

Ученици знају која је раскидива и нераскидива 

веза, препознају елементе за пренос снаге и 

кретања, знају основну поделу транспорта, знају 

шта је преносни однос, елементе за пренос снаге и 

кретања, познају намену и врсту средстава 

спољашњг и унутрашњег транспорта, умеју да 

одреде број обртаја излазног вратила за везу два 

зупчаника, разумеју појам редукције броја обртаја 

и њен утицај на снагу, разумеју смер окретаја 

вратила за везу два три и четири зупчаника 

Роботика 
 

2 III рад на рачунару,слушање,одговарање на 

питања,учествовање у 

разговору,посматрање и 

уочавање,извођење 

закључака,објашњавање,бележење,рад са 

конструкторским комплетима, откривање 

и увиђање законитости и процеса 

Ученици знају појам и врсте робота, знају 

намену и примену роботa, знају намену и 

начин управљања роботима 

Енергетика 
 

6 IV рад на рачунару,слушање,одговарање на 

питања,учествовање у 

разговору,посматрање и 

уочавање,извођење 

закључака,објашњавање,бе   лежење, 

откривање и увиђање законитости и 

процеса 

Ученици знају поделу погонских машина, 

разликују типове водних турбина, разумеју 

принцип рада топлотних мотора,  

знају принцип рада осталих мотора, разумеју 

принцип рада бензинских и дизел мотора 

Конструкторско 

моделовање МОДУЛИ  

16 IV,V,VI рад на рачунару,слушање,одговарање на 

питања,учествовање у 

разговору,посматрање и 

уочавање,извођење 

закључака,објашњавање,бележење,констру

исање, израда и презентовање самосталних 

практичних радова 

Ученици умеју да врше обраду материјала, 

састављају делове и површинску заштиту, 

умеју да изврше избор материјала према 

његовим својствима и захтевима, умеју да 

израде и реализују мини пројекат 

обликовањем модела механизама 
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VIII разред 
 

          Циљ наставе техничког и информатичког образовања јесте да ученици стекну базичну језичку, техничку и информатичку писменост, да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, развију 

техничко мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада. 

 

Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада наставе техничког и информатичког образовања 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери реализовани, као и да ученици: 

– стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање, 

– стекну основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу, 

– сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИКТ), 

– сазнају улоге ИКТ у различитим струкама и сферама живота, 

– упознају рад на рачунару; 

– науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет, 

– развијају стваралачко и критичко мишљење, 

– развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопстевеном плану рада и афирмишу креативност и 

оригиналност, 

– развијају психомоторне способности, 

– усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада, 

– савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања технолошким процесима, 

– развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака, 

– стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад, 

– комуницирају на језику технике (техницка терминологија, цртежи), 

– стекну знања за коришцење мерних инструмената, 

– разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија, 

– препознају ограниченост природних ресурса, 

– прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору, 

– одаберу оптимални систем управљања за динамицке конструкције (моделе), 

– израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара, 

– упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов знаацај на развој друштва, 
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– примењују мере и средства за личну заштиту при раду, 

– знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења, 

– на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију. 

 

 

                Оперативни задаци: 

Ученици треба да : 

– прошире знања о основним командама оперативног система, 

– прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште, 

– прошире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и слике, 

– обуче се за припрему презентација, 

– упознају подсистеме електроенергетског система, 

– стекну појам о дистрибуцији електричне енергије, 

– упознају електроинсталациони материјал и елементе према стандардима наведених 

– електроматеријала, 

– упознају основне електротехничке симболе, 

– науче да читају електротехничке шеме, а једноставније да користе у практичном раду, 

– стекну основна практична знања и умења у састављању електричних струјних кола, 

– упознају основне делове електротермичких и електродинамичких апарата и уређаја у домаћинству, 

– науче да правилно користе електричне уређаје и апарате, 

– упознају основне електронске елементе, 

– науче симболе и шеме у електроници, 

– схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству, 

– развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела електротехничких и електронских уређаја и апарата према одговарајућим 

шемама. 

 

            

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Методе:вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор, цртежи ученика; илустративно-демонстративне:  

илустрација схемом ,фотографијом; демонстрација компјутером, презентацијама) 

           НАСТАВНА СРЕДСТВА: графофолије, наставни листови, компјутер, енциклопедије, плакати 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Информатичке 

технологије 

 

16 IX – X 

 

 

 

Слушање, одговарање на 

питања,учествовање у 

разговору,посматрање и 

уочавање,извођење 

закључака,објашњавање,бележење,рад на 

рачунару 

 

Ученици знају шта је рачинарска мрежа и 

поделу рачунарских мрежа, 

умеју да наброје  мрежне уређаје, 

знају  како се приступа интернету, 

умеју да користе електронску пошту, 

умеју да користе програм за обраду текста, 

табела, 

знају  да направе једноставну презентацију, 

знају врсте и особине  каблова који се користе 

у рачунарским мрежама, 

разликују мрежне уређаје, 

умеју да пронађу потребне податке на 

интернету 

Електротехнички 

материјали и 

инсталације 

 

10 

 

XI 

 

Слушање, одговарање на 

питања,учествовање у 

разговору,посматрање и 

уочавање,извођење 

закључака,објашњавање,бележење,рад на 

рачунару, извођење закључака 

 

 

Ученици знају основна својства и примену 

електоинсталационих материјала, основне 

електротехничке симболе,  

знају опасности и заштиту од струјног удара, 

умеју да цртају двополну шему, 

знају да читају електротехничке шеме, 

знају вредности струја и напона опасних по 

живот  

Електричне машине и 

уређаји 

 

14 XII – 1 Слушање, одговарање на 

питања,учествовање у 

разговору,посматрање и 

уочавање,извођење 

закључака,објашњавање,бележење,рад на 

рачунару, извођење закључака, практичан 

рад, откривање и увиђање законитости и 

процеса 

Ученици знају основне делове 

електротермичких и електродинамичких 

апарата, типове електрана, 

умеју да наброје алтернативне изворе 

енергије, 

знају ток претварања енергије у електранама, 

знају делове система за пренос енергије, 

знају примену електромагнета, 

схватају значај штедње енергије 
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Дигитална електроника 

 

12 II- III Слушање, одговарање на 

питања,учествовање у 

разговору,посматрање и уочавање,извођење 

закључака,објашњавање,бележење,рад на 

рачунару, извођење закључака, практичан 

рад, откривање и увиђање законитости и 

процеса 

Знају разлику између аналогних и дигиталних 

сигнала, 

знају улогу појединих делова рачунара, 

схватају принципе рада телекомуникационих 

и аудиовизуелних уређаја, 

знају основе GPS 
 

Од идеје до 

реализације-модули 

 

16 IV – V рад на рачунару,одговарање на 

питања,учествовање у 

разговору,посматрање и 

уочавање,извођење 

закључака,објашњавање,бележење,рад са 

кострукторским комплетима,мерење са 

мерним инструментима 

Умеју да израде једноставна електрична кола, 

умеју да израде моделе струјних кола кућне 

инсталације, 

практични примери управљања помоћу  

рачунара 

 

КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Српски језик 

ТИО 

6. разред Екстеријер и ентеријер ( језичка 

култура ) 

Ентеријер 

Март 

Математика 

ТИО 

6.  

разред 

Површина троугла и четвороугла 

 

Мај 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                      Информатика и рачунарство 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

V разред 
 

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

дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се 

развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

        Оперативни задаци 
 

- развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу рачунара у решавању свакодневних 
задатака у процесу учења, рада и комуникације

- оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају
- развијање креаивности 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 

дијаграма или програма
- оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу извор 

информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати)
- оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у 

дигиталном окружењу

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: вербално-текстуалне (усмено излагање, разговор, рад на тексту,тематска дискусија, илустративно-демонстративне:   

демонстрација компјутером 

           ОБЛИЦИ : фронтални ,групни ,индивидуални 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                    Информатика и рачунарство 
 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

ИКТ 10 IX – XI 

 

 

 

посматра, слуша, записује, ради 

индивидуално , решава 

проблеме везане за ИКТ 
 

– наведе примену информатике и рачунарства 

у савременом животу 

– правилно користи ИКТ уређаје 

– именује основне врсте и компоненте  ИКТ  

уређаја 

– прави разлику између хардвера, софтвера 

и сервиса 

– прилагоди радно окружење кроз основна 

подешавања 

– креира дигитални слику и примени основне 

акције едитовања и форматирања (самостално 

и сараднички) 

– креира текстуални документ и примени 

основне акције едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички) 

– примени алате за снимање и репродукцију 

аудио и видео записа 

– креира мултимедијалну презентацију и  

примени основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и сараднички) 

– сачува и организује податке 

– разликује основне типове датотека 

Дигитална писменост 5 XII посматра, слуша, записује, ради 

индивидуално, решава 

проблеме везане за безбедно понашање 

 на интернету, самостално претражује  

инетрнет 
 

 

– реагује исправно када дође у потенцијално 

небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја; 

– доводи у везу значај правилног одлагања 

дигиталног отпада и заштиту животне средине 

– разликује безбедно од небезбедног, пожељно 

од непожељног понашања на интернету 

– реагује исправно када дођу у контакт са 

непримереним садржајем или са непознатим 
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особама путем интернета 

– приступа интернету, самостално претражује, 

проналази информације у дигиталном окружењу 

и преузима их на свој уређај 

 информацијама на интернету приступи критички 

– спроводи поступке за заштиту личних 

података и приватности на интернету 

– разуме значај ауторских права 

– препознаје ризик зависности од технологије 

и доводи га у везу са својим здрављем 

– рационално управља временом које проводи 

 у раду са технологијом и на интернету 

Рачунарство 16 I-V посматра, слуша, записује, ради 

индивидуално , наводи  редослед корака у 

решавању једноставног  логичког 

проблема 

 
 

– изводи скуповне  операције уније, пресека, 

разлике и правилно употребљава одговарајуће 

скуповне ознаке 

– схвати математичко- логички смисао речи 

„и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”,израза„ако...онда” 

– зна алгоритме аритметике (сабирања,  

множења, дељења с остатком, Еуклидов 

алгоритам) и интерпретира их алгоритамски 

– наведе редослед корака у решавању 

једноставног логичког проблема 

– креира једноставан рачунарски програм 

у визуелном окружењу 

– сврсисходно примењује програмске структуре и 

блокове наредби 

– користи математичке операторе за израчунавања 

– објасни сценарио и алгоритам пројекта 

– анализира и дискутује програм 

– проналази и отклања грешке у програму 

Пројектна настава 6 XI - VI уредност, систематичност, залагање, 

самоиницијативност, креативност 

посматра, слуша, записује, ради у групи, 

решава задате задатке 

-сарађује са осталим члановима групе у одабиру 

теме, прикупљању и обради материјала у вези 

са темом, формулацији и представљању 

резултата и закључака 
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– одабира и примењује технике и алате у складу 

са фазама реализације пројекта 

– наведе кораке и опише поступак решавања 

пројектног задатка 

– вреднује своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и активности за које је био 

 задужен 

– поставља резултат свог рада на интернет, ради 

дељења са другима, уз помоћ наставника 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

V разред 
 

         Циљ и задаци: 
 -  савладати технику истрајног трчања, спринтерску технику,скок у вис, у даљ и бацање лоптице;  
-  применити континуирани равномерни метод трчања на различитим дистанцама; 

-  објаснити ученицима рад ногу, руку, положај трупа и главе, технику ниског старта и стартног убрзања; 

-  објаснити ученицима технику скока у вис - маказице; 

-  објаснити ученицима технику скока у даљ – увинуће; 

-  објаснити ученицима клизачки корак; 

-  хватање и држање лоптице и стварање осећаја за реквизит-куглу.  

-   савладати основе вежби на справама ( вежбе на тлу, греди, коњу с хватаљкама, двовисинском разбоју);  

-  вежбање колута напред из става раскорачног у став раскорачни, вежбање колута назад из става раскорачног у став раскорачни; 

-  вежбање:  колут летећи, став о шакама, премет странце; 

-  обука прескока згрчке и прескок разношка; 

-  вежбање суножног одраза; 

-  узмак из упора предњег до упора јашућег; 

-  вежбање ковртљај напред из упора јашућег; 

-  увежбати различите начине ходања у високом предножењу, вага претклоном и  заножењем; 

-  увежбавање доласка у упор предњи, јашући и задњи. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                            Физичко и здравствено васпитање 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, демонстрација ситуације и односа, вежбање 

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

 

    

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Атлетика 20 IX - VI Ф.В.1.1.3.  

Ф.В.1.1.7.  

Ф.В.1.1.5.  

Ф.В.1.1.9.  

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик правилно трчи варијантама технике  

на кратке, средње и дуге стазе. Распознаје  

разлике старта код спринтерског и дугог 

трчања.Зна фазе код скока у вис и правилно 

користи технику маказице.Ученик распознаје 

фазе код скока у даљ,зна фазе залета одраза, 

лета и доскока у скоку у даљ.Користи  

технику згрчено и зна да мери свој скок. 

Правилно држи куглу и баца је. Зна да мери 

дужину хица. 

Вежбе на справама 20 XII - III Ф.В.1.1.11.  

Ф.В.1.1.19. 

Ф.В.1.1.12.  

Ф.В.1.1.14.  

Ф.В.1.1.15.  

Ф.В.1.1.13.  

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик правилно изводи вежбе на тлу, зна 

њихове називе, основе организације рада на 

истим и пружање помоћи-асистенције.  

Правилно изводи прескоке преко козлића, 

разношку са и без асистенције и згрчку. 

Правилно изводи вежбе на двовисинском 

разбоју,уз помоћ до самосталне изведбе, као  

и на коњу са хватаљкама.Зна полазну основу 

рада на греди, кораке и окрет и вагу на истој. 

Пливање 10 VI Ф.В.1.1.23.  

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик кроз обуку плива са помагалима, 

након неког времена плива слободно и 

поштује правила самоспасавања и 

безбедности око и у  воденој средини. 

Савладава стилове пливања. 
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Спортска игра  

(рукомет) 

10 XI,III,IV Ф.В.1.1.1  

Ф.В.2.1.2.  

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик на основном нивоу познаје технике 

хватања и додавања лопте, вођења и шута на гол. 

Примењује основна правила рукометне игре, 

примењује техничке елементе, сарађује са 

члановима тима, изражава сопствену 

 личност уз уз поштовање других.Знају 

 функцију и правила рукометне игре, 

 примењује их и игра се. 

Активности у природи 4 IX - VI  посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

 

Корективно- 

-педагошки рад 

8 IX - VI  посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

 

 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

VI разред 

 

                Циљ и задаци: 
 

- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

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

- развијање експлозивне снаге, равнотеже, окретности; 

- естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

- развијање покретљивости у зглобу кука; 

- савладавање основа кошарке, правила игре; 

- боравак у природи и задовољење социјалних потреба за потврђивањем; 

- развијање основних моторичких способности у границама њихових могућности у комбинацији са корективним вежбама. 
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Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, демонстрација ситуације и односа, вежбање 

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

 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Атлетика 29 IX - V Ф.В.1.1.4.  

Ф.В.2.1.3. 

Ф.В.2.1.4. 

Ф.В.2.1.5. 

Ф.В.2.1.6. 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик зна терминологију,значај трчања као и 

основе тренинга и трчања.Изводи правилно 

варијанте штафетног трчања, скаче у вис 

леђном техником. Познаје скок у даљ кроз све 

фазе и ради технику увинућем кроз скок у 

даљ.Правилно зна да ухвати куглу, да је држи и 

леђном техником баци. 

Вежбе на справама и  

Тлу 

29 X – XI, 

II - VI 

Ф.В.2.1.9. 

Ф.В.2.1.10. 

Ф.В.2.1.11. 

Ф.В.2.1.12. 

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик правилно изводи сложеније вежбе на 

тлу, чува, помаже и поштује правила 

асистенције и сигурности. На справама 

правилно изводи прескок-згрчку (самостално). 

Правилно изводи вежбе и комбинацију вежби 

на греди и двовисинском разбоју 

Кошарка  10 IV Ф.В.1.1.1. 

Ф.В.1.1.2. 

Ф.В.2.1.1. 

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик игра кошарку примењујући 

правила,како основна тако и слозенија, 

поштујући саиграча и противника. Зна 

функцију кошарке,основне појмове,принципе 

тренинга и пружа помоћ. Ученик игра кошарку 

примењујући виши ниво технике,већи број 

правила, једноставније тактичке комбинације и 

уз висок степен сарадње са члановима екипе 

изражава своју личност. 

Активности у природи 4 XI - V  посматрање,  

трчање, мерење, вежбање.. 

 

Корективно- 

-педагошки рад 

свакоднев

но 

IX - VI  посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                      Физичко васпитање 
 

 

VII разред 

 

                  Циљ и задаци: 
  

- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације (схватање значаја физичке активности у периоду ране 

адолесценције); 

- развој моторичких способности као базичности и припрема организма за напоре који предстоје; 

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

- развијање експлозивне снаге раменог појаса, равнотеже, окретност, повећање скочности; 

- естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

- развијање покретљивости у зглобу кука и раменог појаса; 

- усавршавање основа одбојке (прсти,чекић,сервис,игра у пољу...), правила игре, развијање моторичких способности везаних за     одбојку као 

спортску игру (скочност,окретност,стартна брзина...); 

       -      боравак у природи и задовољење социјалних потреба за потврђивањем;  

       -      задовољење потребе за кретањем и здравим начином живота; 

      -     правилно држање тела, кичменог стуба, корективне вежбе за равна стопала; 

-     развијање основних моторичких способности у границама њихових могућности  

            у комбинацији са корективним вежбама. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, демонстрација ситуације и односа, вежбање 

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

       

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

Стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Атлетика 29 IX - VI Ф.В.2.1.3. 

Ф.В.2.1.4. 

Ф.В.2.1.5 

Ф.В.2.1.6. 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик правилно изводи варијанту технике 

штафетног трчања.Ученик зна правилно да 

скаче у даљ техником увинуће.Ученик зна 

правилно да скаче у вис леђном техником. 
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Ф.В.2.1.7 

Ф.В.2.1.8. 

 
 

Ученик правилно баца куглу леђном 

техником.Зна правила за такмичење.Ученик 

учествује у такмичењу у једној атлетској 

дисциплини. 

Вежбе на справама и  

Тлу 

29 X – XI, 

II - VI 

Ф.В.2.1.9. 

Ф.В.2.1.10 

Ф.В.2.1.11 

Ф.В.2.1.12 

Ф.В.2.1.13. 

Ф.В.2.1.17. 

 

 
 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик правилно изводи сложеније вежбе 

на тлу, помаже, чува и поштује сигурносна 

правила. Правилно изводи згрчку.Ученик 

правилно изводи вежбе и комбинације 

вежби на греди. Ученици правилно изводе 

вежбе и комбинацију вежби на 

двовисинском разбоју. Правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби на коњу са 

хватаљкама..Зна називе вежби ,основе 

организације рада на справи и пружа прву 

помоћ. 

Спортска игра - 

- одбојка 

10 IV Ф.В.2.1.1.  

Ф.В.2.1.2.  

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик на средњем нивоу игра одбојку 

примењујући виши ниво технике, већи број 

правила, једноставније  тактичке 

комбинације. Уз висок степен сарадње са  

члановима екипе изражава сопствену 

личност уз поштовање других. Зна 

функцију и значај одбојке, већи број 

правила, принципе и утицај тренинга. 

Активности у природи 4 XI - V  посматрање,  

трчање, мерење, вежбање.. 

 

Корективно- 

-педагошки рад 

свакоднев

но 

IX - VI  посматрање,  

трчање, мерење, вежбање.. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                      Физичко васпитање 

 

VIII разред 

                   Циљ и задаци: 
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада  током наставе физичког васпитања сврха, циљеви и задаци 

образовања,као и циљеви  наставе физичког васпитања буду у пуној  мери реализовани; 

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

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово 

усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања,дефинисаног циљем око васпитно-образовног подручја; 

- формирање морално-вољних квалитета личности; 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; 

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

- развој основних моторичких способности, првенствено брзине и кординације; 

- стицање и усавршавање моторичких умења  и навика  предвиђених програмом физичког васпитања (ниски старт(брзина), 500 м.(изржљивост),скок у 

вис, у даљ(скочност и побољшање одраза) и остале –прецизност,снага,а кроз атлетику као грану спорта; 

- усавршавање основних елемената и надоградња већ усвојених (по справама-партер,греда,паралелни разбој...) 

- усавршавање све четири технике пливања (краул, леђно, прсно, делфин); 

- усавршити технику окрета и урона у воду;  

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим ситуацијама (игра,такмичење...) 

- задовољење социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и слично; 

- естетско изражавање покретом и кретањима и дозивављавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности; 

- усавршавање елементарне технике фудбала, одбојке, кошарке и рукомета кроз игру и подстицање вољних особина ученика; 

- увежбавање технике крос трчања (јесењи и пролећни крос); 

- задовољити потребе ученика за боравком у природи,кретањем; 

- развој и одржавање моторичких способности ученика; 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, демонстрација ситуације и односа, вежбање 

           НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: фронтални, групни, рад у пару и индивидуални рад. 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Атлетика 20 IX - V Ф.В. 3.1.3. 

Ф.В.3.1.4.  

Ф.В.3.1.5. 

 
 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик правилно изводи варијанту технике 

штафетног трчања. Ученик учествује на 

такмичењу у атлетском петобоју. Зна  

атлетска правила неопходна за учествовање у 

атлетском петобоју. 

Вежбе на справама и  

Тлу 

20 XII-III Ф.В.3.1.6. 

Ф.В.3.1.7.  

Ф.В.3.1.8.  

Ф.В.3.1.9.  

Ф.В.3.1.10. 

 

 

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик правилно изводи вежбе и 

комбинацију вежби на тлу. Правилно изводи 

згрчку и разношку са изразитим фазама лета. 

Ученици правилно изводе вежбе и 

комбинацију вежби на греди. Ученици 

правилно изводе вежбе и комбинацију 

вежби на двовисинском разбоју. Ученици 

правилно изводе вежбе и комбинацију 

вежби на коњу са хватаљкама. 

Пливање 10 VI Ф.В.3.1.19.  

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

Ученик зна да плива две технике спортског 

пливања и такмичи се. 

Спортска игра по 

 избору 

10 XI,III, 

IV 

Ф.В.3.1.1  
 

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик игра спортску игру примењујући 

сложене техничке елементе, испуњавајући 

тактичке задатке, учествује у организацији 

утакмице и суди на утакмицама. 

Активности у природи 4 IX-VI  посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Корективно- 

-педагошки рад 

свакоднев

но 

 

IX - VI  посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                     Изборни предмети                                  

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

 

V разред 

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

наслеђу, уз уважавање различитости и навикавања на отвореност у комуникацији. Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим 

језиком, не дужу од две до три минуте; чита са разумевањем кратке (највише до 50 речи) писане и илустроване текстове у вези са познатим темама; 

пише кратке поруке (до 30 речи). 

 

      Оперативни задаци 

 

 -Разликовање језик који учи од других језика 

-Препознавање гласова (посебно оне којих нема у матерњем језику), акцента, ритма и интонације 

-Разумевање вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације 

-Разумевање кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо или са аудио визуелних записа 

-Разумевање и реаговање на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу 

-Развијање способност и навике слушања са разумевањем 

-Разговетно изговарање гласове, научених речи и изразе, акцентовања речи, усвајање ритма и интонације 

- Давање основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ 

-Описивање кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама 

-Именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују 

-Репродуковање  кратке рецитације и бројалице и певање познате песмице 

-Реаговање, вербално и невербално, на упутства и постављена питања о познатим темама 

-Постављање једноставних питања 

-Изражавање допадање и недопадање 

-Учествовање у игри и комуникацији на часу 

-Препознавање онога  шта је ново научио 

-Препознавање, на елементарном нивоу, гласовне структуре језика који учи и уочавање разлику у односу на матерњи језик 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                             Шпански језик                                  

 

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

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

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

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Школа 

(abecedario, vocabulario) 

2 IX 

 

Посматра, црта, слуша, одговара,  

понавља, броји, кратко се  

изражава, поставља питања 

 

Именује предмете у учионици и школски 

прибор, зна да наброји  

активности у школи, зна да именује боју  

предмета, разуме питање и зна да да кратак 

одговор, зна да  

употрби одговарајућу форму поздрављања. 

Oстало 

(verbos ser, estar, tener, 

numeros), 

Los textos 

8  Слуша,  црта, одговара, понавља,  

кратко се изражава, боји, поставља  

питања, описује, броји 

 

Зна да кратким реченицама опише када шта 

ради. Зна да изброји до 12. 

 

Ја и моји другари 

 

Gramática (El genero y 

numero, los verbos 

irregulares) 

Los textos 

13 

 

X,XI 

 

Слуша, црта, одговара, понавља,  

кратко се изражава, боји, постављa питања; 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера рад са 

речником. 

 

Зна да представи себе и свог друга, разуме 

питање, зна да одговори на постављено 

питање, зна да наброји активности које 

обавља са својим  

другом, зна да тражи и да информације о 

себи. 

Мој дом    

Gramática (adjetivos, 

verbos irregulares)  

Los textos                                             

13 XI,XII,I Слуша, црта, одговара, понавља,  

кратко се изражава, боји, поставља питања, 

описује 

 

 

Употребљава правилно глаголе. 

Зна да именује објекте становања, да наброји 

просторије у стану, зна да једноставном 

реченицом опише свој стан, разуме питање 

наставнике на ову тему, зна да једноставним 

придевима (велики, мали) опише просторије у 

стану, зна да имеује активности везане за 

просторије 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                              Шпански језик 
 

Празници 

(los textos) 

2 XII Слуша, црта, одговара, понавља,  

кратко се изражава, боји, поставља питања, 

пева, рецитује 

 

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 

Породица 

Gramática (verbos 

irregulares) 

Los textos 

13 II,III Слуша, црта, одговара, понавља,  

кратко се изражава, боји, поставља питања 

 

Разуме питање, зна да кратко одговори на 

постављено питање, зна да предтави своју 

ужу породицу, зна да тражи и да информације 

о себи и другима 

Одећа 

Gramática (verbos 

irregulares, expresar 

gustos, el articulo el/la) 

Los textos 

9 III,IV Слуша,  

црта, одговара, понавља,  

кратко се изражава, боји, поставља  

питања, описује, показује 

 

Зна да именује делове тела, одећу и обућу, 

уме да употреби члан el,la 

себе како изгледа и шта носи 

 

Окружење 

Gramática (hay, 

esta;preposiciones) 

Los textos 

12 V,VI Слуша, црта, одговара, понавља,  

кратко се изражава, боји, поставља  

питања, описује. 

 

уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, рецитовање. 

Уочава разлику између градске и сеоске 

средине, кратким реченицама описује градску 

средину, као и сеоску, зна да  

наброји животиње које живе на селу 
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VI разред 

   
       Циљеви: Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од две до три минуте; и то на нивоу глобалног 

разумевања; чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама; ученик је у стању да искаже једноставну усмену 

поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално.  

 

                 Оперативни задаци 

 

- Препознавање гласова (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију  

- Разумевање кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо или са аудио – визуелних записа  

- Разумевање и реагаговање  на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима     на часу  

- Препознавање слова, написаних речи и реченице које је већ усмено усвојио и поштује правописне знаке приликом читања  

- Разумевање основних значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама  

- Изговара  правилно гласова, научених речи и израза, акцента речи, поштује ритам и интонацију  

- Давање основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ  

- Описивање у неколико реченица познату радњу или ситуацију, користећи усвојене речи и реченичне моделе  

- Размењивање неколико основних исказа у вези са конкретном ситуацијом  

- Размењивање информације о хронолошком и метеоролошком времену  

- Учествовање у комуникацији на часу  

- Постављање питања и тражење разјашњења о саржајима које не разумеју 

- Поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем  

- Писање  личних податка 

- Прављење спискова са различитим наменама  

- Писање честитке  

- Препознавање основних граматичких елемента 

 

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

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

           НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: индивидуални рад, рад у пару, групни рад, колективни рад 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Ја и моји другови 

Gramática (verbos 

irregulares, concordancia). 

Morfologia (vocabulario) 

Los textos 

12  IX, X 

 

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 

 

одговара,  

кратко се изражава, постављa питања; 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера рад 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 другима 

Мој дом    

Gramática (perifrasis 

verbales, numeros 100-

1000)  

Los textos                                             

4 XII,I 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 

 

поставља питања, описује 

 

Зна врсте јела, мере, културу 

 

Празници 

(los textos) 

2 XII 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 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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Окружење 

Gramática (comparación) 

Los textos 

20 III,IV, V поставља ,питања, описује. 

 

Уочава разлику између градске и сеоске 

средине, кратким реченицама описује градску 

средину, као и сеоску, описује другаре, 

користи придеве. 

Одећа  

Gramática (pronombres 

personales, apocope) 

6 V,VI уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, рецитовање. 

 

Зна да именује делове тела, одећу и обућу, 

уме да употреби члан el,la 

себе како изгледа и шта носи. Препознаје 

прави и неправи објекат. 

 

   VII разред 
 

  Циљ наставе шпанског језика као другог страног језика јесте да ученици стекну базичну jeзичку писменост; да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност 

за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног 

језика. 

           Оперативни задаци 
- проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима; 

- стицање основних знања о глаголским временима (прошлим и будућим) и императиву 

- оспособљавање ученика за коришћење нових глаголских времена у реченици 

- стицање знања о именицама, глаголима бити, заменицама, бројевима од 1000 и више и њиховој упореби у реченици 

- стицање основних знања о управном и неуправном говору 

- писање састава на теме предвиђене програмом 

- оспособљавање ученика за самосталан рад на тексту  

- савладавање изражајног читања и казивања текстова 

- оспособљавање ученика за самостално, планско и економично препричавање, причање,  

описивање и извештавање (према захтевима програма) 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: 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 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Школа 

Gramática (Indefinido, 

Imperfecto, Imperativo, 

Pronombres) 

Los textos 

Redacción 

 

 

18 XI-II 

 

 

 

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 

 

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 

Исхрана 

Redacción 

Los textos 

 

11 II-III 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) 

Los textos 

31 IX-XI, 

IV 

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; 
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VIII разред 
 

    Циљ: да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, 

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да 

овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

       Оперативни задаци 
- проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима; 

- стицање основних знања о глаголским временима (прошлим) 

- оспособљавање ученика за коришћење нових глаголских времена у реченици 

- оспособљавање ученика за превођење текстова  

- савладавање изражајног казивања текстова 

- оспособљавање ученика за самосталан рад на тексту  

- оспособљавање ученика за самостално, планско и економично препричавање, причање,  

описивање и извештавање 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: 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 

        
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Школа 

Gramática (Perfecto 

Compuesto) 

Los textos 

 

 

9 IX 

 

 

 

уочавање, препознавање, објашњавање,  

сазнавање; примењивање, навођење 

нових примера, анализирање, 

закључивање, сагледавање, рад са речником 

превођење 

  

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; познаје       глаголско 

време Perfecto Compuesto, и уме правилно да га користи 

у реченици; 

преводи познати текст са шпанског на српски 

 језик 
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Ја и моји другови 

Gramática (Pronombres de OD e 

OI, Adverbios, Indefinido, 

Pluscuamperfecto) 

Los textos 

 

 

36 X-II 

 

уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера 

рад са речником 

Разуме смисао краћих писаних порука и 

илустрованих текстова о познатим темама 

издваја основне информације из краћег 

прилагођеног текста; разуме употребу 

 заменица и прилога у реченици и уме да 

 објасни њихову употребу; употребљава 

 правилно глаголе у времену Indefinidu и у 

плусквамперфекту , преводи текст са српског 

 на шпански језик 

Окружење 

Los textos 

23 III-V уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, рецитовање 

рад са речником, превођење 

Реагује вербално или невербално на упутсва и 

постављена питања у вези са   

конкретном ситуацијом; изражава допадање 

или недопадање; нуди и прихвата понуду, 

позив или извињење; 

разуме смисао краћих писаних порука и 

илустрованих текстова о познатим темама,  

 разуме једноставне песме у вези са обрађеном 

тематиком; изражајно рецитује песму;  

преводи текст са српског на шпански језик 

  

КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Енглески језик 

Шпански језик 

5.разред Државе и националности 

 

октобар/новембар 

Српски језик 

Енглески језик 

Шпански језик 

5.разред Описивање члана породице фебрур/март 

Српски језик 

Шпански језик 

5.разред Придевске заменице/ присвојни придеви 

(Adjetivos posesivos) 

фебруар 

 

Енглески језик 

Шпански језик 

7.разред Past Simple/ Preterito Indefinido септембар/октобар 
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Географија 

Шпански језик 

7.разред Откриће Америке 

Incas, mayas y astecas 

Јануар 

Биологија 

Шпански језик 

Верска настава 

7.разред Скелет 

Indefinido 

Култ лобање кроз векове 

октобар 

Српски језик 

Шпански језик 

8.разред Понављање глаголских облика 

(плусквамперфекат) 

Фебруар 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА  ( православни катихизис) 
 

V разред 
 

      Циљ ученици ће бити спремни да Цркву схвате као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са    ближњима и Тројичним 

Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота 

 

           Оперативни задаци 
- Упознати ученике са основним елементима религије и културе старог века.  

- Упознати ученике са паганским митовима и легендама о вечном животу.  

- Припремити ученике за сусрет са Откровењем Истинитог Бога. 

- Развити код ученика свест о Богу као личности која се открива човеку  

- Упознати ученике са појмовима Светог Предања и Светог Писма  

- Објаснити ученицима узрок и начин настанка Библије 

- Пружити ученицима знање да Бог из љубави ствара свет да би му дао вечно постојање;  

- Оспособити ученике за разумевање посебности улоге човека у свету, као споне између Бога и света.  

- Објаснити ученицима повест о првородном греху и његовим последицама;  

- Указати ученицима на начин на који се Бог стара о свету и човеку од Адама до Ноја;  

- Пробудити у ученицима осећај одговорности за свет који их окружује. 

- Упознати ученике са старозаветним личностима и догађајима  

- Указати ученицима на везу између старозаветних личности и Христа  

- Указати ученицима на повезаност Пасхе и Христа  

- Указати ученицима на етичку вредност старозаветних списа  

- Развијање свести ученика о старању Божјем за свет кроз библијску историју;  
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- Пружити ученицима знање о старозаветним мотивима у иконографији. 

- Објаснити ученицима околности у којима је Бог дао Закон преко Мојсија;  

- Пружити ученицима основно знање о томе да се кроз заповести Божје остварује заједница између Бога и људи; 

- Пружити ученицима основ за разумевање да су Десет Божјих заповести водич и припрема за Христове заповести љубави. 

- Упознати ученике са појмом „обећане земље“ и њеним значајем за „изабрани народ Божији“  

- Објаснити ученицима значај старозаветне Скиније и Храма  

- Указати ученицима на улогу старозаветних царева и пророка  

- Указати ученицима на лепоту Давидових псалама 

- Објаснити ученицима појам Месије  

- Предочити ученицима специфичности библијског текста и омогућити им да доживе његову сликовитост. 

- Установити обим и квалитет знања стечених у току школске године из Православног катихизиса 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, демонстрација односа 

           ОБЛИЦИ: фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Исходи  

Увод 1 IX   

Религија и 

култура 

старог света 

5 

 

IX-X 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

моћи да именује неке политеистичке 

религије. моћи да наведе неке од 

карактеристика политеистичких религија 

и културе старог века 

Откривење - 

свет Библије 
 

4 X-XI 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

 

моћи да уочи да се Бог откривао изабраним 

људима, за разлику од паганских божанстава; 

моћи да објасни да је рођење Христово 

догађај који дели историју на стару и нову 

еру; моћи да наведе неке од библијских 

књига, њихове ауторе и оквирно време 

настанка моћи да разликује Стари и Нови 

Завет бити подстакнут да се односи према 

Библији као светој књизи; 
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Стварање 

света и 

човека 

 

6 

 

XI-XII 

 

посматрање,  

описивање,  

препознавање,  

цртање,  

именовање 

 

моћи да преприча библијску причу о 

постању и доживи је као дело љубави 

Божије моћи да увиди да је Бог поред 

видљивог света створио и анђеле  

моћи да преприча библијску приповест о 

стварању човека и уочи да је човек сличан 

Богу јер је слободан бити подстакнут на 

развијање осећаја личне одговорности 

према природи;моћи да наведе неке од 

последица првородног греха по човека и 

читаву створену природу; моћи да 

преприча неку од библијских прича до 

Аврама; моћи да повеже причу о Нојевој 

барци са Црквом бити подстакнут на 

послушност као израз љубави према Богу; 

Старозаветн

а историја 

спасења 
 

8 

 

I-III 

 

посматрање,  

описивање,  

препознавање,  

цртање,  

именовање 

 

моћи да наведе неке од најважнијих 

старозаветних личности и догађаја  

моћи да уочи везу старозаветних праотаца 

и патријараха са Христом моћи да 

исприча да јеврејски народ прославља 

Пасху као успомену на излазак из Египта 

моћи да извуче моралну поуку из 

библијских приповести моћи да препозна 

старозаветне личности и догађаје у 

православној иконографији. 

Закон божји 
 

5 

 

III- IV 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

 

моћи да преприча библијски опис давања 

Десет Божијих заповести Мојсију;  

моћи да наведе и протумачи на основном 

нивоу Десет Божјих заповести;  

моћи да разуме да је од односа према 

Заповестима зависила и припадност 

Божијем народу; бити подстакнут да 

примени вредности Декалога у свом 

свакодневном животу. 
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VI разред 
 

Циљ ученици ће бити спремни да Цркву схвате као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним 

Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота 

 

           Оперативни задаци 
 

- Упознати ученике са културно-историјским приликама у Палестини пред Христово рођење;  

- Указати ученицима на старозаветна пророштва везана за долазак Спаситеља – Месије;  

- Објаснити ученицима улогу и значај Светог Јована Претече;  

- Развити свест код ученика о значају покајања и врлинског живота. 

- Упознати ученике са настанком новозаветних књига;  

- Објаснити ученицима кључне новозаветне појмове;  

- Пружити ученицима основ за разумевање смисла новозаветних догађаја;  

- Подстаћи ученике да самостално читају Свето Писмо. 

Месијанска 

нада 

 

6 

 

IV-VI 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

 

моћи да препозна на слици Ковчег Завета 

и Скинију и да у једној реченици каже 

шта је мана моћи да именује најважније 

личности јеврејског народа у Обећаној 

земљи моћи да уочи да је Светиња над 

светињама посебно место Божијег 

присуства знати да је цар Давид испевао 

Псалме у славу Божију моћи да наведе 

неке од старозаветних пророка  

моћи да уочи да су старозаветни пророци 

најављивали долазак Месије увидети 

значај покајања и молитве као „жртве 

угодне Богу“ на основу одељака поучних 

и пророчких књига 

Евалуација 

 

1 

 

VI 

 

 моћи да уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног катихизиса у 5. 

разреду 
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- Пружити ученицима основно знање о личности Пресвете Богородице;  

- Објаснити ученицима хришћанско поимање слободе;  

- Пружити ученицима основно знање о јеванђељским казивањима о Господу Исусу Христу;  

- Објаснити ученицима разлог оваплоћења Сина Божијег;  

- Подстаћи ученике да у описима Христових чуда увиде љубав Божију 

- Кроз Христове заповести о љубави и тумачење појединих одељака из Беседе на гори указати ученицима на значај љубави према Богу и 

ближњима.  

- Подстаћи ученике да живе по Јеванђељу;  

- Указати ученицима на повезаност Тајне Вечере и Свете Литургије;  

- Представити ученицма догађаје Страдања и Васкрсења Христовог као кључне за спасење света и човека. 

- Објаснити ученицима значај догађаја Вазнесења и Педесетнице;  

- Упознати ученике са мисионарском делатношћу светих апостола;  

- Упознати ученике са особеностима сведочења вере у раној Цркви;  

- Указати ученицима на узроке гоњења хришћана;  

- Подстаћи ученике на толеранцију према припадницима других вероисповести. 

- Установити обим и квалитет знања стечених у току школске године из Православног катихизиса 

     

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, демонстрација односа 

           ОБЛИЦИ: фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Исходи  

 

Увод 1 IX   

Припрема света 

за долазак сина 

божјег 
 

5 

 

IX-X 

 

посматрање,  описивање,  

препознавање, цртање,  именовање 

моћи да каже да су Јевреји пред долазак Месије 

били под Римском окупацијом и да су међу 

њима постојале поделе  

моћи да препозна да су Јевреји очекивали 

Месију на основу старозаветних пророштава 

моћи да преприча живот Светог Јована Претече 

и Крститеља Господњег и каже да је он 
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припремао народ за долазак Христа моћи да 

доживи врлински живот и покајање као 

припрему за сусрет са Христом; 

Увод у нови 

завет 

 

5 

 

X-XI 

 

посматрање,  описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

 

моћи да закључи да је доласком Исуса Христа 

Бог склопио Нови Завет са људима.  

моћи да наведе неке од новозаветних књига и 

околности њиховог настанка;  

моћи да пронађе одређени библијски одељак; 

моћи да каже да се Библија користи на 

богослужењима;  

моћи да именује Јеванђелисте и препозна 

њихове иконографске символе;  

бити подстакнут на читање Светог Писма 

Богочовек – 

Исус Христос 

 

18 

 

XII-IV 

 

посматрање, описивање,  препознавање,  

цртање,  именовање 

 

моћи да преприча догађај Благовести и да 

препозна да је то „почетак спасења“;  

моћи да препозна службу анђела као гласника и 

служитеља Божијих;  

моћи да препозна Богородичино прихватање 

воље Божије као израз слободе;  

моћи да уочи да је за разлику од Еве, 

Богородица послушала Бога  

моћи да преприча неке од догађаја из живота 

Пресвете Богородице и повеже их са 

Богородичиним празницима; 

моћи да преприча библијски опис  

Рођења Христовог;  

моћи да препозна да је Христос дошао на свет 

да сједини Бога и човека  

моћи да преприча библијски опис Христовог 

Крштења, поста и кушања;  

моћи да препозна да су Христова чуда израз 

Његове љубави према људима;  

моћи да увиди разлику између старозаветног 

закона и новозаветних заповести о љубави;  
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бити подстакнут да прихвати Христа за свој 

животни узор;  

моћи да преприча догађаје Васкрсења Лазаревог 

и Уласка у Јерусалим;  

моћи да увиди контрадикторност између 

очекивања јеврејског народа спрам Христове 

личности;  

моћи да хронолошки наведе догађаје Страсне 

седмице;  

моћи да преприча библијски опис Тајне Вечере 

и у приносу хлеба и вина препозна Свету 

Литургију;  

моћи да преприча библијски опис Христовог 

Страдања и Васкрсења  

моћи да кроз тумачење тропара Христовог 

Васкрсења препозна да је Христос победио смрт 

и омогућио свима васкрсење из мртвих; 

Црква духа 

светога 

 

6 

 

IV-VI 

 

посматрање,  описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

 

моћи да преприча догађаје Вазнесења и 

Педесетнице; 

моћи да каже да је силаском Духа Светог на 

апостоле рођена Црква Христова; 

моћи да именује неколико светих апостола и 

наведе неке од догађаја из њиховог живота;  

моћи да уочи да су у Римском царству 

хришћани били гоњени и наведе неке од 

примера мучеништва;  

моћи да објасни значај доношења Миланског 

едикта;  

моћи да усвоји вредност толеранције међу 

људима различитих верских убеђења;  

Евалуација 

 

1 

 

VI 

 

 моћи да уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног катихизиса у 6. 

разреду. 
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VII разред 
 

          Циљ ученици ће бити спремни да Цркву схвате као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним 

Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота 

 

           Оперативни задаци 
- Подстаћи ученике да преиспитају свој однос према знању и учењу;  

- Кроз очигледне примере и експерименте објаснити ученицма три начина сазнавања: објективно, субјективно и личносно и границе њихове 

примене (наука, уметност, теологија);  

- Указати ученицима на повезаност љубави и знања у црквеном искуству;  

- Објаснити ученицима да нам Христос открива Бога као Свету Тројицу;  

- Развити код ученика свест о љубави као темељу заједнице. 

- Указати ученицима на Саборе као израз јединства Цркве;  

- Објаснити појмове јереси и догмата;  

- Пружити ученицима основно знање о историјском контексту настанка Символа вере;  

- Пружити ученицима основ за разумевање основне истине о Тајни Богочовека Христа;  

- Развијање свести ученика о значају и месту Символа вере у Крштењу и Литургији; 

- Пружити ученицима основ за разумевање да се кроз учешће у Светим Тајнама Цркве наш живот и сви његови елементи узводе у личносни однос 

са Богом;  

- Пружити ученицима основ за разумевање смисла и значаја Светих Тајни;  

- Развијање свести ученика о неопходности личног учествовања у светотајинском животу Цркве. 

- Објаснити ученицима значај мисионарске и просветитељске делатности Свете браће и Светог Саве;  

- Указати ученицима кроз примере српских светитеља на значај стицања хришћанских врлина; 

- Указати ученицима на историјски пут Српске Цркве кроз житија изабраних светитеља;  

- Подстаћи ученике да развију доживљај Крсне славе као молитвеног прослављања Бога и светитеља;  

- Развити код ученика свест о важности неговања традиције и обичаја (Крсна слава, литије,  

- храмовне и градске славе);  

- Пружити ученицима могућност да сагледају улогу СПЦ у развоју српске културе и идентитета. 

- Установити обим и квалитет знања стечених у току школске године из Православног катихизиса 
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Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, демонстрација односа 

           ОБЛИЦИ: фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Исходи 

Увод 1 IX   

Богопознање 
 

5 

 

IX-X 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

моћи да уочи да су знање и учење важни у 

његовом животу;  

моћи да кроз очигледне примере и 

експерименте закључи да постоје 

различити начини сазнавања  

моћи да кроз примере из личног искуства 

уочи да једино онај кога заволимо за нас 

постаје личност - непоновљиво и 

бескрајно важно биће;  

моћи да повезује личносно познање са 

нашим познањем Бога;  

моћи да препозна да нам Христос открива 

Бога као љубавну заједницу три личности;  

моћи да вреднује своје понашање на 

основу љубави коју исказује према својим 

ближњима;  

бити подстакнут на одговорније 

обликовање заједничког живота са 

другима. 

Символ вере 

 

8 
 

 

X-XI 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

 

моћи да уочи да је Црква на Саборима 

решавала проблеме са којима се сусретала 

кроз историју; бити подстакнут да своје 

проблеме и несугласице са другима 

решава кроз разговор и заједништво;  
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знати да је Символ вере установљен на 

Васељенским саборима; умети да 

интерпретира Символ вере; знати да се 

Символ вере изговара на Крштењу и 

Литургији; моћи да уочи да појам 

Богочовека описује Христа као истинитог 

Бога и истинитог Човека; 

Светотајински 

живот цркве 

 

10 

 

XII-II 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

 

моћи да увиди да Црква Светим Тајнама 

повезује човека са Богом у најважнијим 

моментима његовог живота (рођење и 

духовно рођење – Крштење, венчање и 

Брак, Црквена брига за болесне у 

јелеосвећењу...)  

моћи да увиди да је Литургија извор и 

циљ свих Тајни Цркве;  

знати да је Причешће врхунац 

светотајинског живота  

моћи да препозна Крштење и 

Миропомазање као Тајне уласка у Цркву;  

бити подстакнут да на покајање гледа као 

на промену начина живота;  

моћи да увиди да су брак и монаштво два 

пута која воде ка Богу;  

моћи да разликује и именује службе у 

Цркви (епископ, свештеник, ђакон и 

народ);  

моћи да препозна своју службу у Цркви;  

моћи да у молитвословљима уочи важност 

природних елемената (воде, грожђа, жита, 

светлости...) бити подстакнут на 

учествовање у светотајинском животу 

Цркве; 

Српска црква 

кроз векове 

10 

 

III-V 
 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  именовање 

моћи да препозна да култура и писменост 

Словена имају корен у мисионарској 
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VIII разред 
 

     Циљ ученици ће бити спремни да Цркву схвате као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним 

Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота 

 

    Оперативни задаци 
- Продубити код ученика знање о човеку као икони Божијој у свету;  

- Развити свест код ученика о неопходности живота у заједници;  

- Развити свест код ученика да је грех злоупотреба слободе;  

- Омогућити ученицима основ за разумевање хришћанског појма слободе;  

- Подстаћи ученике на узајамну љубав и поштовање;  

   делатности просветитеља 

равноапостолних Кирила и Методија;  

моћи да објасни просветитељску улогу и 

значај Светога Саве за српски народ;  

бити подстакнут да доживи српске 

светитеље као учитеље хришћанских 

врлина;  

моћи да препозна неговање српских 

православних обичаја као начин 

преношења искуства вере и прослављања 

Бога и светитеља  

моћи да препозна евхаристијску 

симболику у елементима Крсне Славе;  

бити подстакнут да прослављање Крсне 

славе везује за Литургију  

бити подстакнут да доживи, вреднује и 

негује богатство и лепоту српске културне 

баштине.  

Евалуација 

 

2 

 

VI 

 

 моћи да уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног 

катихизиса у 7. разреду 
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- Подстаћи ученике на стално преиспитивање свог живота. 

- Омогућити ученицима основ за правилно разумевање хришћанског подвига;  

- Упутити ученике на смисао подвига светитеља;  

- Објаснити ученицима начин, смисао и циљ поста;  

- Упознати ученике са Житијима Светих;  

- Развити евхаристијски етос код ученика. 

- Указати ученицима на значај личне и саборне молитве;  

- Објаснити ученицима важност Литургије тумачењем значења речи Евхаристија и Литургија (захвалност и заједничко дело);  

- Указати ученицима да је литургијско сабрање израз Цркве као Тела Христовог;  

- Указати ученицима на целину литургијског догађаја као узајамног даривања Бога и његовог народа  

- Упознати ученике са смислом и основним елементима Литургије;  

- Подстаћи ученике на заједничко учешће у богослужењима;  

- Објаснити ученицима динамику богослужбеног времена. 

- Објаснити ученицима да је Царство Божије крајњи циљ историје; 

- Указати ученицима на повезаност између васкрсења мртвих и Царства Божијег;  

- Објаснити ученицима појам обожења указујући им на библијски опис Преображења Господњег;  

- Развијање свести ученика да је Литургија икона Царства Божјег;  

- Упознати ученике са сведочанствима присуства Божијег у овом свету (чуда, мошти...);  

- Предочити ученицима улогу Цркве у свету;  

- Пружити ученицима основно знање о икономији Духа Светога;  

- Упознати ученике са иконографијом као изразом есхатолошког стања света и човека. 

- Установити обим и квалитет знања стечених у току школске године из Православног катихизиса 
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Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, демонстрација односа 

           ОБЛИЦИ: фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Исходи  

Увод 1 IX   

Човек је икона 

божја 

 
 

6 
 

IX-X 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

моћи да увиди да је човек икона Божија 

јер је слободна личност и да је служба 

човекова да буде спона између Бога и 

света. 

моћи да увиди да се човек остварује као 

личност у слободној заједници љубави 

са другим.  

бити подстакнут да учествује у 

литургијској заједници.  

 моћи да сагледа грех као промашај 

људског назначења; 

 моћи да разликује слободу од 

самовоље;  

моћи да увиди да човек може бити роб 

својих лоших особина и навика;  

бити подстакнут да увиди вредност 

ближњега у сопственом животу; 

моћи да усвоји став да једино кроз 

љубав човек може превазићи конфликт;  

моћи да вреднује своје поступке на 

основу Христових заповести о љубави 

Подвижничко – 

евхаристијски 

етос 

7 
 

 

X-XI 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

моћи да увиди да је подвиг начин 

живота у Цркви;  

моћи да препозна различите подвиге као 
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  путеве који воде ка истом циљу;  

моћи да објасни кад и како се пости; 

моћи да увиди смисао и значај поста;  

бити подстакнут на пост и молитву као 

начин служења Богу;  

бити подстакнут да развија хришћанске 

врлине; 

бити подстакнут да се критички односи 

према својим поступцима;  

бити подстакнут да чита Житија 

Светих;  

бити подстакнут да заснује свој однос 

према Богу на захвалности. 

Литургија 

 

11 
 

I - III 
 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

 

моћи да увиди да је молитва разговор са 

Богом;  

бити подстакнут да преиспита и обогати 

свој молитвени живот;  

моћи да схвати личну молитву као 

припрему за саборну молитву;  

моћи да објасни значење речи Литургија 

и Евхаристија;  

моћи да однос међу члановима Цркве 

пореди са повезаношћу удова у 

људском телу;  

моћи да препозна неке од елемената 

Литургије;  

моћи да увиди да Молитва Господња 

има литургијску основу;  

моћи да наведе најважније делове храма 

и препозна њихову богослужбену 

намену. 

моћи да именује нека богослужења и да 

зна да постоје покретни и непокретни 

празници;  
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бити подстакнут да активније учествује 

у богослужењима; 

Царство божје 

 

8 
 

IV- V 
 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

 

моћи да објасни да је Бог створио свет 

са циљем да постане Царство Божије;  

моћи да објасни да Царство Божије у 

пуноћи наступа по другом Христовом 

доласку и васкрсењу мртвих;  

моћи да објасни да је Бог створио 

човека као сарадника на делу спасења;  

моћи да препозна да је Литургија икона 

Царства Божијег;  

бити подстакнут да активније учествује 

у Светој Литургији.  

моћи да преприча догађај Преображења 

Господњег;  

моћи да повеже појмове светости и 

обожења са дејством Светога Духа  

моћи да препозна да је предукус 

Царства Божијег присутан у моштима, 

чудотворним иконама, исцељењима...  

моћи да препозна разлику између 

православне иконографије и световног 

сликарства; моћи да препозна икону као 

символ Царства Божијег;  

бити подстакнут да на правилан начин 

изражава поштовање према 

хришћанским светињама.  

Евалуација 

 

1 V 

 

 моћи да уочи у којој мери је напредовао 

и савладао градиво Православног 

катихизиса у 8. разреду, као и у целом 

циклусу 
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КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Биологија 

Шпански језик 

Верска настава 

7.разред Скелет 

Indefinido 

Култ лобање кроз векове 

октобар 

 

ВЕРСКА НАСТАВА  ( Алмудин ) 
 

V разред 
 

       Циљ наставе исламске веронауке у петом разреду основне школе  јесте да упозна ученике са: 

основним постулатима (темељним дужностима и истинама) вере Ислама, те да ух упозна са важношћу и садржајем намаза (молитве) и његовом 

улогом у животу сваког појединца и заједнице у целини, односно да пружи ученику основни вернички поглед на свет, са посебним нагласком на 

вернички практични део, а такође и на будући вечни живот. То значи да ученици на начин примерен њиховом узрасту упознају своју веру у њеној 

духовној, моралној, социјалној, мисионарској и другим димензијама. 

 

                   Оперативни задаци 
- намаске рукнове и шартове, 

- који је значај намаза у џемату и како се приспева у џемат, 

- колика је важност џамије за вернике, 

- да исправно проучи суре ел - Ихлас, ел - Фелек, ен - Нас и ен - Наср, 

- исламске прописе везане за рођење детета, 

- важност рада, одговорности и привређивања у исламу. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, демонстрација односа 

           ОБЛИЦИ: фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Исламски шарти 4 IX ТЕМЕЉНЕ ИСЛАМСКЕ ДУЖНОСТИ 

(исламски шарти) 

Келиме -и- шехадет, садржај и значење 

- исламске и иманске шарте, 

 

 

Имански шарти 4 X Имански шарти: први имански шарт, обрада 

песме ,,Aллах’’. Други и трећи имански шарт. 

Четврти, пети и шести имански шарт. 

- Кур'анску суру ен-Наср, 

 

О исламском владању 
- ахлаку 

5 X,XI Лепо понашање, -да зна и усвоји лепо опхођење према  

свим свему и свакоме, 

Важност и корист 
намаза 

3 XII Појам, значење и важност намаза. 

Намаз и хигијена. Основни увјети за исправност 

намаза:             1. чистоћа тела, одела и места 

где ће се клањати;         2. абдест (верско прање 

пре намаза - молитве). 

- на који начин се узима абдест, гусул, 

тејемум и месх, 

 

 

Дужност према самом себи 3 I Чување здравља и живота. Међусобна права и 

дужности деце и родитеља. Дужности према 

комшијама и околини. 

Дужности према исламској заједници. 

- важност чувања здравља и живота. 

 

Главни делови намаза 4 II Саставни делови намаза: почетни текбир, 

стајање и учење у намазу. 

Руку’(прегибавање), сеџда и последње седење у 

намазу. 

Ет - техијјат и салавати. 

- да проучи езан и икамет, 

 

О одевању и исхрани 4 III Халал је здрава исхрана.Чисто одело, тело и 

место где се обавља молитва.  

-да зна шта је халал а шта харам у јелу, 

пићу и одјевању. 

Пет великих  
аллахових поклона 

4 IV , V - исламске прописе везане за рођење детета, Алкохола и других нечисти, муслиман се 

мора клонити. 

Тесбих 2 V -да зна да је зикр  величање Аллаха, Завршавање намаза (зикр и тесбих). 

 

Џемат 3  V,VI - који је значај намаза у џемату и како се 

приспева у џемат, 

Заједничко обављање намаза и 

приспевање у џемат. 
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  VI разред 

              Циљ наставе исламске веронауке у шестом разреду основне школе  јесте да упозна ученике са : 

- основним постулатима (темељним дужностима и истинама) вере Ислама, те да ух упозна са важношћу и садржајем намаза (молитве), Рамазанског 

поста и њеховом улогом у животу сваког појединца и заједнице у целини, односно да пружи ученику основни вернички поглед на свет, са посебним 

нагласком на вернички практични део, а такође и на будући вечни живот. То значи да ученици на начин примерен њиховом узрасту упознају своју 

веру у њеној духовној, моралној, социјалној, мисионарској и другим димензијама. 

 

 Оперативни задаци 
- зашто је наша вера посебна, 

- користи и значај намаза, 

- како постимо месец Рамазан, 

- понашање и морал муслимана, 

- сврха и постојање посланика. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, демонстрација односа 

           ОБЛИЦИ: фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Увод  -  ислам је наша 

вера 

1 IX Значење речи Ислам, суштина Ислама. 

 

- зна шта је веровање и које су благодати 

ислама, 

  Нека начела 

исламског веровања 

2 IX Циљ Ислама. 

 

- разуме сврху и обавља добровољне намазе, 

 

Благодати ислама   1 IX Вера у невидљиво и непознато. - разуме веровање у непознато и невидљиво, 

Зашто клањамо намаз  

(обављамо молитву) 

3 X Спољашња форма намаза. Вредност џеназе 

намаза. Вредност џуме намаза, прва хутба. 

- разуме сврху и обавља добровољне намазе 

Нафиле намази  

(добровољне молитве) 

1 X Вредност добровољних – нафила намаза, 

Теравих намаз. 

- разуме сврху и обавља добровољне намазе, 
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Сврха и важност намаза   

(молитве) 

4 X ,XI Намаз, човека чини срећним. 

Намазом настојимо заслужити Божију 

помоћ. 

- разуме сврху и обавља добровољне намазе, 

 

Рамазан и пост 3 XI, XII Рамазански пост као строга верска дужн 

 

- зна важност и користи Рамазанског поста, 

Смисао и сврха поста 2 XII, I Пост као морални, социјални и здравствени 

фактор. 

- зна важност и користи Рамазанског поста, 

 

Рамазански обичаји 6 I,II Материјална давања везана за Рамазан, 

садекату -л- фитр. Рамазански дерсови 

(предавања). 

- зна важност и користи Рамазанског поста, 

 

Исламски морал 8 III, IV,V Муслиман води бригу о својим поступцима. 

Однос Муслимана према родитељима и 

родбини. Однос Муслимана према 

комшијама. 

-зна како се понашао узор свих муслимана 

Мухаммед а.с. 

Посланство,  његова 

природа и сврха 

3 V Историјат посланства. 

 

- зна историју посланства. 

Аллахова мудост у стварању 2 VI Свет око нас - Бог је Створитељ свега. - зна историју посланства. 

 

 

  VII разред 
 

                Циљ наставе исламске веронауке у седмом разреду основне школе  јесте да упозна ученике са: 

- основним постулатима своје вере и њиховом улогом у животу сваког појединца и заједнице у целини, односно да пружи ученику основни вернички 

поглед на свет, са посебним нагласком на вернички практични део, а такође и на будући вечни живот. То значи да ученици на начин примерен 

њиховом узрасту упознају своју веру у њеној духовној, моралној, социјалној, мисионарској и другим димензијама. 

       Оперативни задаци 
- основне принципе своје вере, 

- вредност намаза, поста, зеката, хаџџа, вакуфа, дове и теубе, 

- појам садаке, 

- датуме исламских мубарек дана и ноћи као и начин обележавања истих, 

- врсте греха, Аллахове џ.ш. забране и заповести појединцу и друштву. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                            Верска настава 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, демонстрација односа 

           ОБЛИЦИ: фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Увод  -  исламске 

дужности 

1 IX Шехадет (сведочење) вере. 

 

- опште о исламским дужностима, 

 

Намаз 2 X Тајне намаза. -опште о намазу 

Пост 1  XI Уопштено о Рамазанском посту. - прописе везане за Рамазански пост као и 

пост ван месеца Рамазана, 

Зекат 1 XI Уопштено о зекату, и подстицање на добра 

дела 

- опште и фикхске прописе о зекату, 

 

Хаџџ 1 XII Уопштено о Хаџџу, историја ходочашћа - прописе везане за хаџџ и курбан - жртву, 

Изградња здраве  личности 1 I Искреност у речима и делима, склад у 

међурелигијским односима, здравље, 

пружање помоћи другима, чување од грехa. 

- зна да себе изгради као здраву личност 

Темељи веровања – имански 

шарти 

4 I Веровање у Бога – Аллаха џ.ш. Веровање у 

Аллахове мелеке (анђеле), Аллахове Књиге 

и посланике. Веровање у живот после смрти 

и веровање у Аллахово одређење. 

- темеље исламског веровања 

Исламски мубарек дани 1 II Мубарек (благословљени) дани , хиџретска 

година 

- који су муслимански мубарек дани и ноћи, 

Вакуф (задужбина) 1 II -зна шта је вакуф и коме припада Појам задужбине у Исламу, Џамија 

Аллахове наредбе и забране 1 III -зна које су Божије наредбе и забране Мудрости Божијег наређивања добра и 

одвраћања од зла. 

Шта су Аллахове забране. 

Џеназа намаз 1 III -зна кад и како се обавља џеназе намаз Појам џеназе намаза. 

Намаз кроз живот човека. 
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Појам греха у исламу 1 IV - врсте греха, Аллахове џ.ш. забране и заповести 

појединцу и друштву 

Утицај грешења на људско срце. 

 

Курбан – жртва 1 IV -зна вредност курбана Поуке жртве и пожртвовања и Исламу. 

 

Теуба – покајање 1  V -зна вредност теубе дове и ,појам садаке, 

 

Појам покајања, теубе -и- несух. 

Појам дове, дова смирује срце. 

Уопштено о дови – молитви 1 V -зна вредност дове у молитви Врсте дова , после јела, пред спавање.. 

Аллахова мудрост у 

стварању 

1 VI -зна за Аллахову мудрост у Стварању. Примери величанствености Аллаховог 

стварања 

 

  

 VIII разред 
 

                Циљ наставе исламске веронауке у осмом разреду основне школе  јесте да упозна ученике са: 

 

- основним постулатима своје вере и њиховом улогом у животу сваког појединца и заједнице у целини, односно да пружи ученику основни вернички 

поглед на свет, са посебним нагласком на исламским темељима и прописима, исламски морал и примерима из праксе Мухаммеда а.с. и исламских 

великана. То значи да ученици на начин примерен њиховом узрасту упознају своју веру у њеној духовној, моралној, социјалној, мисионарској и 

другим димензијама. 

   Оперативни задаци 
 - шта је шеријат, 

- објављене књиге - Кур'ан као последња објава, 

- Аллахова џ.ш. својства, 

- обавезе пунолетних муслимана, 

- појам тесавуфа и шиизма, 

- историја халифата, 

- вера ислам у савременом свету. 
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Начин реализације програмских садржаја 

 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, демонстрација односа 

           ОБЛИЦИ: фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Увод  -  темељи ислама 

- шеријат 

1 IX Појам  шеријата, основе.  појам и основе шеријата, 

 

Објављене књиге 1 IX Теврат, Зебур, Инџил и Кур'ан. колика је вредност Кур'ана и значај 

претходних објава, 

Особености кур'ана као 

божије објаве 

 човечанству 

6 IX,X Му'џизе (чуда) Кур'ана. 

Важност учења Кур'ана. 

Кур`ан је Божија књига 

Хадис – суннет, пракса 

божијег   посланика 

3 X, XI  Хадис – појам, Хадис као темељ Шеријата; 

појам Хадиса и суннета 

хадис и суннет Божијег посланика Мухаммеда а.с. 

Аллахова својства 1 XI,  Владар судњег дана - дан полагања рачуна      

Обавезе пунолетних 

муслимана 

3 XI,XII Келиме -и- шехадет, намаз, рамазански 

пост, зекат и хаџџ. 

 

 

како и колико извршавамо наше обавезе као 

пунолетни муслимани, да је наша вера против 

зла данашњице - псовке, дрога, алкохол, 

проституција, дуван.. 

Муслимански правци 2 XII, I  месхеби у исламу, правне школе. Ехли суннет вел џема'ат; мезхеби – правне  

школе. 

Тесавуф, шиизам 2 I појам тесавуфа и шиизма, 

 

Појам тесавуфа и шиизма; секте. 

Исламски  бонтон – 

 Ахлак 

8 II, III вера ислам у савременом свету. Чување здравља и живота – дуван, алкохол, 

дроге, хигијена. 

Однос према људима, природи и животној 

средини, пријатељство. 

Прва четворица  

халифа 

2 IV историја халифата, Хулефа -и- рашидин праведни владари Ебу 

Бекр, Омер, Осман и Алија р.а. 

Великани ислама 2 IV, V ко су великани ислам Наши узори у практиковању Ислама. 
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Ислам и муслимани   у 
 нашој земљи 

2 V ислам и муслимани у нашој земљи Ислам у нашој земљи – корени; Ислам и 

Муслимани  данас. 

  Ислам и 
 савремени свет 

1 V - вера ислам у савременом свету. Ислам и наука , будућност Исламa  

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

V разред 
 

 Циљ наставе грађанског васпитања је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице, проширивањем знања о 

демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

 

                  Оперативни задаци 
-подстицање и оспособљавање ученика за активно учешцће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова  

             Школског живота кроз праксу 

            -упознавање школских правила и процедура; 

            -разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 

           -упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 

           -развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења; 

           -обучавање техникама групног рада; 

           -развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: 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 

           НАСТАВНИ ОБЛИЦИ : фронтални, групни,тандемски и индивидуални 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                  Грађанско васпитање 
 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Упознавање  

основних  

елемената 

програма 

 

6 IX 

 

 

 

уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче.  

 

 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које се  

у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују вештину 

комуникације у различитим социјалним  

ситуацијама;такође, непрекидно развијају  

способност критичког мишљења, аргументовања 

и залагања за сопствене ставове;повезују сопствено 

искуство са потребама школске-локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство вежбају кроз 

дискусију и објашњавање ставова уз употребу 

аргументације 

Умеју да успоставе везу са постојећим знањима 

и да праве различите генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја запажања,  

мишљења и погледе на проблеме 

Сагледавање услова 

школског живота  

4 

 

X 

 

уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

Слободно изражавају мишљење и ставове о  

постављеним питањима и проблемима које су сами 

идентификовали као значајне; разумеју и разматрају 

различите мере које се  у школи предузимају у циљу 

решавања проблема; континуирано унапређују 

 вештину комуникације у различитим социјалним 

ситуацијама;такође, непрекидно развијају 

 способност критичког мишљења, аргументовања и 

залагања за сопствене ставове;повезују сопствено 

искуство са потребама школске-локалне заједнице и 

активно се ангажују. Своје искуство вежбају кроз 

дискусију и објашњавање ставова уз употребу 
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ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче.  

 

аргументације;Умеју да успоставе везу са  

постојећим знањима и да праве различите 

генерализације.Вежбају како да мисле. Износе своја 

запажања, мишљења и погледе на проблеме 

Избор проблема на 

 коме ће се радити 

1 X-XI уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче.  

 

Слободно изражавају мишљење и ставове  о  

постављеним питањима и проблемима које су сами 

идентификовали као значајне; разумеју и разматрају 

различите мере које се у школи предузимају у циљу 

решавања проблема;континуирано унапређују  

вештину комуникације у различитим социјалним 

ситуацијама;такође, непрекидно развијају  

способност критичког мишљења, аргументовања 

и залагања за сопствене ставове;повезују сопствено 

искуство са потребама школске-локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство вежбају кроз 

дискусију и објашњавање ставова уз употребу 

аргументације;Умеју да успоставе везу са 

 постојећим знањима и да праве различите 

генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја запажања, 

мишљења и погледе на проблем 

Сакупљање  

података о  

проблему који ће 

бити изабран 

8 XI-I уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање   

интерактивности у процесу учења 

тзв.,“мозгалицу“ и  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које се  

у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују вештину 

комуникације у различитим социјалним  

ситуацијама;такође, непрекидно развијају  

способност критичког мишљења, аргументовања 

и залагања за сопствене ставове;повезују сопствено 

искуство са потребама школске-локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство вежбају кроз 

дискусију и објашњавање ставова уз употребу 
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нису имали прилику да се суоче.  

 

аргументације 

Умеју да успоставе везу са постојећим знањима 

и да праве различите генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја запажања,  

мишљења и погледе на проблеме 

Активизам и  

партиципација- 

план рада 

12 II-IV уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче.  

 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које се  

у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују вештину 

комуникације у различитим социјалним  

ситуацијама;такође, непрекидно развијају  

способност критичког мишљења, аргументовања 

и залагања за сопствене ставове;повезују сопствено 

искуство са потребама школске-локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство вежбају кроз 

дискусију и објашњавање ставова уз употребу 

аргументације;Умеју да успоставе везу са постојећим 

знањима и да праве различите генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја запажања,  

мишљења и погледе на проблеме 

Јавна презентација 

Плана 

1 V уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које се  

у школи предузимају у циљу решавања  

проблема;континуирано унапређују вештину 

комуникације у различитим социјалним  

ситуацијама;такође, непрекидно развијају  

способност критичког мишљења, аргументовања 

и залагања за сопствене ставове;повезују сопствено 

искуство са потребама школске-локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство вежбају кроз 
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ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче.  

 

дискусију и објашњавање ставова уз употребу 

аргументације;Умеју да успоставе везу са постојећим 

знањима и да праве различите генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја запажања,  

мишљења и погледе на проблеме 

Осврт на научено 4 VI уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче.  

 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које се  

у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују вештину 

комуникације у различитим социјалним  

ситуацијама;такође, непрекидно развијају  

способност критичког мишљења, аргументовања 

и залагања за сопствене ставове;повезују сопствено 

искуство са потребама школске-локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство вежбају кроз 

дискусију и  

објашњавање ставова уз употребу аргументације 

Умеју да успоставе везу са постојећим знањима 

и да праве различите генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја запажања,  

мишљења и погледе на проблеме 

 

VI разред 

Циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице проширивањем знања о демократији, њеним 

принципима и вредностима кроз практично деловање. 

 

                    Оперативни задаци 
-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице; 

-разумевање функционисања нивоа и органа власти; 

-упознавање мера власти; 

-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице; 
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-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења; 

-обучавање за тимски начин рада; 

-развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: 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 

           НАСТАВНИ ОБЛИЦИ : фронтални, групни,тандемски и индивидуални 

 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Упознавање основних 

елемената програма 

 

6 IX  

 

 

 

 

уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче. 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које се  

у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују 

 вештину комуникације у различитим 

социјалним ситуацијама;такође 

непрекидно развијају способност критичког 

мишљења, аргументовања 

и залагања за сопствене ставове;повезују 

сопствено искуство са потребама школске-

локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство  

вежбају кроз дискусију и објашњавање  

ставова уз употребу аргументације 

Умеју да успоставе везу са постојећим 

 знањима и да праве различите 

 генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја  

запажања, мишљења и погледе на проблеме 
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Уочавање проблема 

у заједници 

4 

 

IX  

 

уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  

 интерактивности у процесу учења 

тзв.,“мозгалицу“ и „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче.  

 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које се  

у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују 

 вештинукомуникације у различитим 

социјалним ситуацијама;такође, непрекидно 

развијају способност критичког мишљења, 

аргументовања и залагања за сопствене 

ставове;повезују сопствено искуство са 

потребама школске-локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство 

 вежбају кроз дискусију и објашњавање  

ставова уз употребу аргументације 

Умеју да успоставе везу са постојећим знањима 

и да праве различите генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја 

 запажања, мишљења и погледе на проблеме 

Избор проблема 1 X-XI уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче.  

 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које се  

у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују вештину 

комуникације у различитим социјалним  

ситуацијама;такође, непрекидно развијају  

способност критичког мишљења, 

аргументовања и залагања за сопствене 

ставове;повезују сопствено искуство са 

потребама школске-локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство 

 вежбају кроз дискусију и  

објашњавање ставова уз употребу аргументације 
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Умеју да успоставе везу са постојећим 

 знањима и да праве различите 

 генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја  

запажања, мишљења и погледе на проблеме 

Сакупљање података 

о изабраном проблему 

8 XI-I уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање   

интерактивности у процесу учења 

тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за  

припремање ученика за различите  ситуације са 

којима 

нису имали прилику да се суоче.  

 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које 

 се у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују 

 вештину комуникације у различитим 

социјалним ситуацијама;такође, непрекидно 

развијају способност критичког мишљења, 

аргументовањаи залагања за сопствене 

ставове;повезују сопственоискуство са 

потребама школске-локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство  

вежбају кроз дискусију и објашњавање  

ставова уз употребу аргументације 

Умеју да успоставе везу са постојећим 

Знањима и да праве различите 

 генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја запажања,  

мишљења и погледе на проблеме 

Израда студије 12 II-IV уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које 

 се у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују  

вештину комуникације у различитим социјалним  

ситуацијама;такође, 

 непрекидно развијају способност  

критичког мишљења, аргументовања и 
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  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче.  

 

 залагања за сопствене ставове;повезују сопствено 

искуство са потребама школске-локалне заједнице и 

активно се ангажују. 

 Своје искуство вежбају кроз дискусију и  

објашњавање ставова уз употребу аргументације 

Умеју да успоставе везу са постојећим знањима 

и да праве различите генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја 

 запажања, мишљења и погледе на проблеме 

Јавна презентација 1 V уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче.  

 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које се  

у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују вештину 

комуникације у различитим социјалним  

ситуацијама;такође, непрекидно развијају  

способност критичког мишљења, 

аргументовања и залагања за сопствене 

ставове;повезују сопствено искуство са 

потребама школске-локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство вежбају 

кроз дискусију и  објашњавање ставова уз 

употребу аргументације 

Осврт на научено 4 VI уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које се  

у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују вештину 

комуникације у различитим социјалним  

ситуацијама;такође, непрекидно развијају  

способност критичког мишљења, 

аргументовања и залагања за сопствене 

ставове;повезују сопствено искуство са 
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које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче.  

 

потребама школске-локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство 

 вежбају кроз дискусију и  

објашњавање ставова уз употребу аргументације 

Умеју да успоставе везу са постојећим знањима 

и да праве различите генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја запажања,  

мишљења и погледе на проблеме 

 

VII разред 
 

       Циљ јесте да ученици стекну сазнање, формирају ставове развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка за компентентан, одговоран 

и ангажован живот у демократском друштву. 

 

                   Оперативни задаци 
-разумеју значења кључних појмова који се односе на грађанина,државу и власт; 

-схвате историјски развој грађанских права и слобода; 

-упознају се са карактеристикама одговорног и активног грађанина; 

-разумеју место и улогу детета као грађанина у друштву; 

-разумеју однос између грађанских права појединца и општег добра; 

-упознају се са начинима развијања грађанске одговорности; 

-разумеју волонтерски покрет и значај волонтерских акција; 

-буду подстицани да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама; 

-разумеју значај иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници; 

-разумеју неопходност постојања власти; 

-упознају се са концептом ограничене власти; 

-упознају се са институцијом ђачког парламента. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: 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 

          НАСТАВНИ ОБЛИЦИ : фронтални, групни,тандемски и индивидуални 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                 Грађанско васпитање 
 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

Rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Увод 

 

2 IX 

 

 

 

уочавање, препознавање,објашњавање,  сазнавање, 

дефинисање;анализирање, закључивање, 

сагледавање, илустровање, примењивање, навођење 

нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у паровима, 

тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче. 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које 

 се у школи предузимају у циљу решавања  

проблема;континуирано унапређују  

вештину комуникације у различитим социјалним 

ситуацијама;такође непрекидно развијају 

способност критичког мишљења, аргументовања и 

залагања за сопствене ставове;повезују сопствено 

искуство са потребама школске-локалне заједнице 

и активно се ангажују. Своје искуство вежбају кроз 

дискусију и  

објашњавање ставова уз употребу аргументације 

Умеју да успоставе везу са постојећим знањима 

и да праве различите генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја 

 запажања, мишљења и погледе на проблеме 

Грађанин 19 IX-II уочавање, препознавање,објашњавање,  сазнавање, 

дефинисање;анализирање, закључивање, 

сагледавање, илустровање, примењивање, навођење 

нових примера.Кооперативни рад у малим групама 

ученика,комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад.Вежбају технике за постизање  

интерактивности у процесу учења тзв.,“мозгалицу“ 

и „мождану олују“.Такође вежбају симулацију и 

играње улога, које су веома корисне технике за 

припремање ученика за различите  ситуације са 

којиманису имали прилику да се суоче. 

Ученици континуирано развијају свест о  

себи и другима;оспособљени су за конструктивну 

комуникацију и ненасилно решавање 

конфликата;подстичу активизам и партиципацију 

на нивоу школе и локалне заједнице. 

Знају појмове који се односе на друштво, политику, 

државу, власт и грађанина. 

Схватају како је текао развој грађанских 

 права и слобода. 
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Држава и власт 7 III-IV уочавање, препознавање,објашњавање,  сазнавање, 

дефинисање;анализирање, закључивање, 

сагледавање, илустровање, примењивање, навођење 

нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у паровима, 

тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче. 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које 

 се у школи предузимају у циљу решавања  

проблема;континуирано унапређују  

вештину комуникације у различитим социјалним 

ситуацијама;такође непрекидно развијају 

способност критичког мишљења, аргументовања и 

залагања за сопствене ставове;повезују 

сопственоискуство са потребама школске-локалне 

заједнице и активно се ангажују. Своје искуство  

вежбају кроз дискусију и  

објашњавање ставова уз употребу аргументације 

Умеју да успоставе везу са постојећим знањима и 

да праве различите 

 генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја  

запажања, мишљења и погледе на проблеме 

Ђачки парламент и 

 Иницијатива 

8 V-VI уочавање, препознавање,објашњавање,  сазнавање, 

дефинисање;анализирање, закључивање, 

сагледавање, илустровање, примењивање, навођење 

нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у паровима, 

тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности у 

процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче. 

Ученици континуирано развијају свест о  

себи и другима;оспособљени су за конструктивну 

комуникацију и ненасилно решавање 

конфликата;подстичу активизам и партиципацију 

на нивоу школе и локалне заједнице. 

Знају појмове који се односе на друштво, политику, 

државу, власт и грађанина. 

Схватају како је текао развој грађанских 

 права и слобода. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                    Грађанско васпитање 
 

VIII разред 
 

Циљ је да ученици стекну знања,формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка за успешан, одговоран и 

ангажован живот у демократском друштву. 

 

    Оперативни задаци 
-разумевање концепта униеверзалности права детета; 

-стицање знања о узроцима различитог степена остварености права детета; 

-упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета; 

-упознавање са местом, улогом и значајем институција  и организација које се у свом раду баве унапређивањем положаја деце у р.Србији; 

-упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита интереса деце; 

-разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 

-разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и детета у унапређивању положаја деце у друштву; 

-унапређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко медија; 

-упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву 

 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: 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 

           НАСТАВНИ ОБЛИЦИ : фронтални, групни,тандемски и индивидуални 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Увод 2 IX  

 

 

 

уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које се  

у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују вештину 
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паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности 

у процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче. 

комуникације у различитим социјалним  

ситуацијама;такође, непрекидно развијају  

способност критичког мишљења, аргументовања 

и залагања за сопствене ставове;повезују 

сопствено искуство са потребама школске-

локалне заједнице и активно се ангажују.  

Своје искуство вежбају кроз дискусију и  

објашњавање ставова уз употребу аргументације 

Умеју да успоставе везу са постојећим 

 знањима и да праве различите 

 генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја 

 запажања, мишљења и погледе на проблеме 

Деца у савременом свету 18 

 

X-III 

 

уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности 

у процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче. 

Ученици континуирано развијају свест о  

себи и другима;оспособљени су за  

конструктивну комуникацију и ненасилно 

решавање конфликата;подстичу активизам и 

партиципацију на нивоу школе и локалне 

заједнице. 

Знају појмове који се односе на друштво, 

политику, државу, власт и грађанина. 

Схватају како је текао развој грађанских 

 права и слобода. 

Медији у савременом 

 Друштву 

11 III-IV уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Ученици разумеју пуно значење појма 

демократије и знају карактеристике  

одговорног и активног грађанина савременог 

друштва. 

Ученици су оснажени да активно учествују у 

друштвеном животу заједница којима 

 припадају. 
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Вежбају технике за постизање  интерактивности 

у процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче. 

Разумеју важност учења од других и заједно са 

другима , као и учење са ослањањем на 

претходна искуства. 

Савладали су речник кључних појмова. 

Завршни део 3 V уочавање, препознавање,објашњавање,  

сазнавање, дефинисање;анализирање, 

закључивање, сагледавање, илустровање, 

примењивање, навођење нових примера. 

Кооперативни рад у малим групама ученика, 

комуникација наставник ученици, рад у 

паровима, тимски рад. 

Вежбају технике за постизање  интерактивности 

у процесу учења тзв.,“мозгалицу“ и 

  „мождану олују“. 

Такође вежбају симулацију и играње улога, 

које су веома корисне технике за припремање 

ученика за различите  ситуације са којима 

нису имали прилику да се суоче. 

Слободно изражавају мишљење и ставове 

о  постављеним питањима и проблемима 

које су сами идентификовали као значајне; 

разумеју и разматрају различите мере које се  

у школи предузимају у цилју решавања  

проблема;континуирано унапређују вештину 

комуникације у различитим социјалним  

ситуацијама;такође, непрекидно развијају  

способност критичког мишљења, аргументовања 

и залагања за сопствене ставове;повезују 

сопствено искуство са потребама школске-

локалне заједнице и активно се ангажују.  

Своје искуство вежбају кроз дискусију и  

објашњавање ставова уз употребу аргументације 

Умеју да успоставе везу са постојећим знањима 

и да праве различите генерализације. 

Вежбају како да мисле. Износе своја запажања,  

мишљења и погледе на проблеме 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                     Обавезна физичка активност 

 

ОБАВЕЗНА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ 

 

V разред 
 

                     Циљ и задаци: 
 -  савладати технику истрајног трчања, спринтерску технику,скок у вис, у даљ и бацање лоптице;  
-  применити континуирани равномерни метод трчања на различитим дистанцама; 

-  објаснити ученицима рад ногу, руку, положај трупа и главе, технику ниског старта и стартног убрзања; 

-  објаснити ученицима технику скока у вис - маказице; 

-  објаснити ученицима технику скока у даљ – увинуће; 

-  објаснити ученицима клизачки корак; 

-  хватање и држање лоптице и стварање осећаја за реквизит-куглу.  

-  задовољење примарних мотива ученика, посебно потребе за кретањем, игром и такмичењем 

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

-  стимулисати телесни развитак повећањем снаге мишића и даљим развојем способности 

-  утицати на потребу за кретањем и развијањем координације гипкости и снаге 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: разговор, демонстрација ситуације и односа, вежбање 

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

     

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Атлетика 2 IX – VI Ф.В.1.1.3.  

Ф.В.1.1.7.  

Ф.В.1.1.5.  

Ф.В.1.1.9.  

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

Ученик правилно трчи варијантама технике  

на кратке, средње и дуге стазе. Распознаје  

разлике старта код спринтерског и дугог 

трчања.Зна фазе код скока у вис и правилно 

користи технику маказице.Ученик распознаје 

фазе код скока у даљ,зна фазе залета одраза, 

лета и доскока у скоку у даљ.Користи  
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технику згрчено и зна да мери свој скок. 

Правилно држи куглу и баца је. Зна да мери 

дужину хица. 

Спортска игра  

(рукомет,кошарка 

одбојка) 

28 XI,III,IV Ф.В.1.1.1  

Ф.В.2.1.2.  

 

посматрање,  

трчање, мерење, 

вежбање,скакање,бацање... 

 

Ученик на основном нивоу познаје технике 

хватања и додавања лопте, вођења и шута на гол. 

Примењује основна правила рукометне игре, 

примењује техничке елементе, сарађује са 

члановима тима, изражава сопствену личност уз 

уз поштовање других.Знају функцију и  

правила рукометне игре, примењује их и  

игра се. 

Мерење моторичких 

способности 

6 V-VI  посматрање, мерење, Ученик треба  да задовољи основне норме :  

код вежби снаге , координације, 

флексибилности и издржљивости 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                           Изабрани спорт 

  

 ИЗАБРАНИ СПОРТ 
 

VI разред 
 

       Циљ и задаци: 
- савладати основне одбојкашке ставове (одбијање лопте прстима, одбијање лопте подлактицама, горњи и доњи сервис и смеч); 

- вежбање одбојкашких ставова, уз давање смерница од стране наставника; 

- извршавање задатка одбијања лопте прстима, у паровима, уз корекцију  наставника; 

- извршавање задатка одбијања лопте подлактицама, у паровима, уз корекцију наставника; 

- учење доњег и горњег сервиса уз асистенцију наставника; 

- објашњавање корака за смеч и вежбање смеча уз асистенцију наставника 

 

- савладати основе фудбала, ударце по лопти, вођење, примање, одузимање лопте и правила фудбалске игре; 

- вежбање удараца унутрашњом и спољашњом страном стопала, хрптом стопала, ударац по лопти главом и челом; 

- вежбање праволинијског и криволинијског вођења лопте; 

- вежбање одузимања лопте (основно одузимање, чеоно уклизавање, клизећи старт) 

- упознавање ученика са правилима фудбалске игре; 

- фудбалска игра 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:разговор, демонстрација ситуације и односа, вежбање 

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

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

ОДБОЈКА 36 IX - VI Ф.В.1.1.1. 

Ф.В.1.1.2.  

Ф.В.2.1.1. 

Ф.В.2.1.2. 

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

 

 

Ученици  на основном нивоу играју 

одбојку,примењујући основне елементе 

технике,неопходна правила и сарађују са  

осталим члановима екипе изражавајући  

сопствену личност уз поштовање других.  

Знају  функцију одбојке,основне појмове, 
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неопходна правила, основне принципе  

тренинга и пружају прву помоћ. Ученици  

играју одбојку на вишем нивоу примењујући 

виши ниво технике, већи број правила, 

једноставније тактичке комбинације и уз 

 висок степен сарадње са члановима екипе 

изражавају сопствену личност уз поштовање 

других. 

Знају функцију и значај одбојке, већи број 

правила, принципе и утицај тренинга.  

Ученици играју одбојку примењујући  

сложене техничке елементе, испуњавајући 

тактичке задатке, учествују у организацији 

утакмице и суде на истим. Знају тактику 

одбојке,систем такмичења начин  

организовања утакмице и суђење. 

ФУДБАЛ 36 IX - VI ФВ1.1.1. 

Ф.В.1.1.2.  

Ф.В.2.1. 

Ф.В.2.1.2. 

Ф.В.3.1.1. 

Ф.В.3.1.3.  

 

посматрање, , мерење, вежбање, 

запажање, описивање... 

 

Ученици  на основном нивоу играју 

фудбал,примењујући основне елементе 

технике, неопходна правила и сарађују са 

осталим члановима екипе изражавајући 

сопствену личност уз поштовање других. 

Знају  функцију фудбала, основне појмове, 

неопходна правила, основне принципе 

тренинга и пружају прву помоћ. .Ученици 

играју фудбал на вишем нивоу 

примењујући виши ниво технике, већи број 

правила, једноставније тактичке 

комбинације и уз висок степен сарадње са 

члановима екипе изражавају сопствену 

личност уз поштовање других. Знају 

функцију и значај фудбала, већи број 
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правила, принципе и утицај тренинга. 

Ученици играју фудбал примењујући 

сложене техничке елементе, испуњавајући 

тактичке задатке, учествују у организацији 

утакмице и суде на истим. Знају тактику 

фудбала, систем такмичења, начин 

организовања утакмице и суђење. 

 

 

VII разред 
 

        Циљ и задаци: 
- савладати основне одбојкашке ставове (одбијање лопте прстима, одбијање лопте подлактицама, горњи и доњи сервис и смеч); 

- вежбање одбојкашких ставова, уз давање смерница од стране наставника; 

- извршавање задатка одбијања лопте прстима, у паровима, уз корекцију  наставника; 

- извршавање задатка одбијања лопте подлактицама, у паровима, уз корекцију наставника; 

- учење доњег и горњег сервиса уз асистенцију наставника; 

- објашњавање корака за смеч и вежбање смеча уз асистенцију наставника 

 

- савладати основе фудбала, ударце по лопти, вођење, примање, одузимање лопте и правила фудбалске игре; 

- вежбање удараца унутрашњом и спољашњом страном стопала, хрптом стопала, ударац по лопти главом и челом; 

- вежбање праволинијског и криволинијског вођења лопте; 

- вежбање одузимања лопте (основно одузимање, чеоно уклизавање, клизећи старт) 

- упознавање ученика са правилима фудбалске игре; 

- фудбалска игра 

 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:разговор, демонстрација ситуације и односа, вежбање 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: фронтални, групни, рад у пару и индивидуални рад. 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

Стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

ОДБОЈКА 36 IX - VI Ф.В.1.1.1. 

Ф.В.1.1.2.  

Ф.В.2.1.1. 

Ф.В.2.1.2. 

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици  на основном нивоу играју 

одбојку,примењујући основне елементе 

технике,неопходна правила и сарађују са  

осталим члановима екипе изражавајући  

сопствену личност уз поштовање других.  

Знају  функцију одбојке,основне појмове, 

неопходна правила, основне принципе  

тренинга и пружају прву помоћ. Ученици  

играју одбојку на вишем нивоу примењујући 

виши ниво технике, већи број правила, 

једноставније тактичке комбинације и уз 

 висок степен сарадње са члановима екипе 

изражавају сопствену личност уз поштовање 

других. 

Знају функцију и значај одбојке, већи број 

правила, принципе и утицај тренинга.  

Ученици играју одбојку примењујући  

сложене техничке елементе, испуњавајући 

тактичке задатке, учествују у организацији 

утакмице и суде на истим. Знају тактику 

одбојке,систем такмичења начин  

организовања утакмице и суђење 

ФУДБАЛ 36 IX – VI ФВ1.1.1. 

Ф.В.1.1.2.  

Ф.В.2.1. 

Ф.В.2.1.2. 

Ф.В.3.1.1. 

Ф.В.3.1.3.  

 

посматрање, , мерење, вежбање, 

запажање, описивање... 

 

Ученици  на основном нивоу играју 

фудбал,примењујући основне елементе 

технике, неопходна правила и сарађују са 

осталим члановима екипе изражавајући 

сопствену личност уз поштовање других. 

Знају  функцију фудбала, основне појмове, 

неопходна правила, основне принципе 

тренинга и пружају прву помоћ. .Ученици 

играју фудбал на вишем нивоу 

примењујући виши ниво технике, већи број 
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правила,  

једноставније тактичке комбинације и уз 

висок степен сарадње са члановима екипе 

изражавају сопствену личност уз 

поштовање других. Знају функцију и значај 

фудбала, већи број правила, принципе и 

утицај тренинга. Ученици играју фудбал 

примењујући сложене техничке елементе, 

испуњавајући тактичке задатке, учествују у 

организацији утакмице и суде на истим. 

Знају тактику фудбала, систем такмичења, 

начин организовања утакмице и суђење. 

 

 

VIII разред 

 

         Циљ и задаци: 
- савладати основне одбојкашке ставове (одбијање лопте прстима, одбијање лопте подлактицама, горњи и доњи сервис и смеч); 

- вежбање одбојкашких ставова, уз давање смерница од стране наставника; 

- извршавање задатка одбијања лопте прстима, у паровима, уз корекцију  наставника; 

- извршавање задатка одбијања лопте подлактицама, у паровима, уз корекцију наставника; 

- учење доњег и горњег сервиса уз асистенцију наставника; 

- објашњавање корака за смеч и вежбање смеча уз асистенцију наставника 

 

- савладати основе фудбала, ударце по лопти, вођење, примање, одузимање лопте и правила фудбалске игре; 

- вежбање удараца унутрашњом и спољашњом страном стопала, хрптом стопала, ударац по лопти главом и челом; 

- вежбање праволинијског и криволинијског вођења лопте; 

- вежбање одузимања лопте (основно одузимање, чеоно уклизавање, клизећи старт) 

- упознавање ученика са правилима фудбалске игре; 

- фудбалска игра 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                            Изабрани спорт 

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:разговор, демонстрација ситуације и односа, вежбање 

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

  
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

ОДБОЈКА 36 IX - VI Ф.В.1.1.1. 

Ф.В.1.1.2.  

Ф.В.2.1.1. 

Ф.В.2.1.2. 

 

посматрање,  

трчање, мерење, вежбање... 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици  на основном нивоу играју 

одбојку,примењујући основне елементе 

технике,неопходна правила и сарађују са  

осталим члановима екипе изражавајући  

сопствену личност уз поштовање других.  

Знају  функцију одбојке,основне појмове, 

неопходна правила, основне принципе  

тренинга и пружају прву помоћ. Ученици  

играју одбојку на вишем нивоу примењујући 

виши ниво технике, већи број правила, 

једноставније тактичке комбинације и уз 

 висок степен сарадње са члановима екипе 

изражавају сопствену личност уз поштовање 

других. 

Знају функцију и значај одбојке, већи број 

правила, принципе и утицај тренинга.  

Ученици играју одбојку примењујући  

сложене техничке елементе, испуњавајући 

тактичке задатке, учествују у организацији 

утакмице и суде на истим. Знају тактику 

одбојке,систем такмичења начин  

организовања утакмице и суђење 

ФУДБАЛ 36 IX - VI ФВ1.1.1. 

Ф.В.1.1.2.  

Ф.В.2.1. 

посматрање, , мерење, вежбање, 

запажање, описивање... 

 

Ученици  на основном нивоу играју 

фудбал,примењујући основне елементе 

технике, неопходна правила и сарађују са 
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Ф.В.2.1.2. 

Ф.В.3.1.1. 

Ф.В.3.1.3.  

 

осталим члановима екипе изражавајући 

сопствену личност уз поштовање других. 

Знају  функцију фудбала, основне појмове, 

неопходна правила, основне принципе 

тренинга и пружају прву помоћ. .Ученици 

играју фудбал на вишем нивоу примењујући 

виши ниво технике, већи број правила,  

једноставније тактичке комбинације и уз 

висок степен сарадње са члановима екипе 

изражавају сопствену личност уз поштовање 

других. Знају функцију и значај фудбала, 

већи број правила, принципе и утицај 

тренинга. Ученици играју фудбал 

примењујући сложене техничке елементе, 

испуњавајући тактичке задатке, учествују у 

организацији утакмице и суде на истим. 

Знају тактику фудбала, систем такмичења, 

начин организовања утакмице и суђење. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                     Информатика и рачунарство 

  

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

VI разред 
 

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

дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се 

развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

                Оперативни задаци 

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

– развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу рачунара 

               у решавању свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације 

– oспособљавање ученика  да одаберу и употребе  одговарајућу  технологију  сходно  задатку, области  у 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 дијаграма или програма 

– оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, 

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

– оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у  свакодневно животу 

– раду у дигиталном окружењу 

 

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

илустративно-демонстративне:   демонстрација компјутером 

            ОБЛИЦИ : фронтални ,групни ,индивидуални 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                      Информатика и рачунарство 

  
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

ИКТ 10 IX – XI 

 

 

 

Посматра, слуша, записује, ради  

индивидуално, ради у групи, решава 

проблеме везане за ИКТ 
 

– едитују текст (креирање табела, фуснота, 

садржаја... на уређају и у облаку) 

– едитују аудио садржај 

– едитују видео садржај 

– креирају интерактивне презентације  

(хиперлинк) 

– креирају једноставне анимације 

– креирају, чувају, објављују и представљају 

дигиталне садржаје користећи расположиве 

онлајн/ офлајн алате 

– користе могућности које рачунарске мреже 

пружају у сфери комуникације и сарадње 

Дигитална писменост 6 XI – XII 

 

Посматра, слуша, записује, ради 

индивидуално, рационално управља 

временом које проводи  на интернету 

 

 

– објасне појам, начин рада и предности 

рачунарских мрежа; 

– објасне како раде најважнији мрежни 

сервиси (попут World Wide Web-а) 

– објасне како функционише претраживање, 

како се бирају и рангирају резултати претраге 

– ефикасно користи технологију претраге; 

– процени квалитет дигиталних садржаја 

– користи технологију безбедно, етички 

и одговорно; 

– разликују основне лиценце за дељење 

садржаја и поштују ауторска права 

– препознају прихватљиво 

/неприхватљиво понашање на мрежи; 

– спроведу одговарајуће процедуре како 

би пријавили непримерене дигиталне 

садржаје или нежељене контакте и 

потражили помоћ 
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– препознају ризик зависности од технологије 

– рационално управљају временом које 

проводе на интернету 

Рачунарство 16 I-VI Посматра, слуша, записује, ради 

индивидуално , решава базичне 

алгоритамске проблеме. 

– коришћењем текстуалног програмском 

језика опште намене, формира рачунарски 

програм који за задате нумеричке вредности 

исписује и/или исцртава одговарајући резултат 

– у оквиру програма користи променљиве, 

петље и потпрограме (процедуре/ функције/ 

методе), као и нумеричке, текстуалне и једнодимензионе 

низовске вредности 

(једнодименизионе) 

– отклања  синтаксне грешке и грешке 

у раду програма коришћењем исписа 

међурезултата 

– објасни појам алгоритма као апстрахованог 

поступка који је имплементиран програмом 

– реши базичне алгоритамске проблеме 

над секвенцама вредности попут рачунања 

статистика (бројање, минимум, максиму, 

збир), секвенцијалног проналажења 

и инверзија редоследа, као и да у задатку 

који је формулисан као опис реалног 

или замишљеног догађаја препозна могућност 

примене таквог алгоритма и на основу тога 

формира програм који представља решење 

задатка 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“                                                                                                                        Информатика и рачунарство 

 

VII разред 
                   Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у 

дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се 

развојем дигиталних технологија брзо мења. 

       Оперативни задаци 
Ученици треба да се: 

- оспособе за примену рачунара у области информација и комуникација; 

- упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих; 

- упознају са основама програма за снимање и обраду звука; 

- упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа; 

- оспособе за израду мултимедијалних презентација; 

- оспособе за писање једноставних програма; 

- упознају са основама програма за цртање и графички дизајн; 

- упознају са образовним софтвером. 

                  

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

илустративно-демонстративне:   демонстрација компјутером 

           ОБЛИЦИ : фронтални ,групни ,индивидуални 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Израда презентација 

  10 

 

 IX-XI 

Слуша, користи програм за израду 

презентације- Power point 

 

Самостално израђује презентације 

Интернет 

    6 

 

XI-XII 

Ради у програму за претраживање на 

интернету, ради у групи 

Зна да користи интернет и програме везане за 

претраживање на интернету, самостално користи 

е-маil 

Обрада звука 

    4 

 

   I-II 

Учи програме везане за обраду звука и 

снимање, ради у пару 

 

Ученик самостално ради у програмима везане за 

обраду и снимање звука 
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Обрада видео записа 

    6 

 

  II-III 

Учи програме везане за обраду и снимање 

видео записа, упознаје се са монтажом 

филма, ради у пару 

Ученик самостално ради у програмима везане за 

обраду и монтажу видео записа 

Изборни модул 

  10 

 

 III-VI 

Учи, слуша, размишља логички 

закључује, вежба упознаје се са низовима 

и петљама 

Ученик зна да ради у програмском језику, решава 

задатке и 

потпрограме, низове и петље 

 

VIII разред 
       Циљ наставе  информатике и рачунарства  јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у 

свакодневном животу. 

       Оперативни задаци 
-упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради графикона;  

- упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару;  

- упознавање ученика са основама језика за израду једноставних презентација на мрежи;  

- упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду презентација на мрежи;  

- оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија. 

               

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

 илустративно-демонстративне:   демонстрација компјутером 

           ОБЛИЦИ : фронтални ,групни ,индивидуални 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Табеларни прорачуни  

10 

 

 IX-XI 

Ради у програму - Excel, посматра, слуша, 

записује, ради у групи, обрађује и креира 

табеле и врши операције над њима 

Ради у програму Excel, разуме и самостално 

примењује тај програм, обрађује и ради са 

табелама 

Изборни модул 

(презентација на 

мрежи) 

 

10 

 

 XI-II 

Ради у програмском језику за израду 

интернет странице-HTML, ради у групи, 

ради са текстом,сликама и бојама 

Зна да користи интернет и програмски језик 

HTML, ради са сликама и текстом у HTML 

Израда самосталног пројекта  

14 

  

II-V 

Бира тему, ради у пару, бира средства, 

ради пројекат 

 

Самостална израда пројекта 
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КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Математика 

Биологија 

Ликовна култура 

Информатика и 

рачунарство 

5. разред Осна симетрија 

Цвет 

Креативно стваралaштво 

ПП презентације 

март 

Математика 

Информатика 

Ликовна култура 

5. разред Изрази 

Word 

Дизајн 

април 

Биологија 

Математика 

Српски језик 

Енглески језик 

Информатика 

Физика 

7.разред Исхрана 

Пропорција 

Лексичке вежбе (богаћење речника, 

позајмљенице, коришћење речника) 

ПП презентације 

Механички рад 

март 

Биологија 

Математика 

Информатика 

Српски језик 

Физика 

Ликовна култура 

7.разред Кожа 

О и P фигура 

Анимације 

Језичка култура (богаћење речника, 

описивање сложенијег радног поступка) 

Еластичност 

Пропорције 

октобар 

Математика 

Енглески језик 

Информатика 

7.разред Питагорина теорема 

Превод текста 

Претраживање интернета 

септембар 

Математика 

Физика 

Хемија 

Информатика 

Српски језик 

8.разред Пирамида 

Густина, запремина 

Хемијски елементи 

Претраживање интернета 

Језичка култура  

фебруар 
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Математика 

Историја 

Географија 

Информатика 

8. разред Пирамида 

Грчка 

Грчка 

ПП презентације 

Јануар 

Математика 

Информатика 

8.разред Статистичка обрада података 

Еxcel 

март 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                             Хор и оркестар 

  

ХОР И ОРКЕСТАР 
 

VII 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 

     - упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

     - припремање програма за културну и јавну делатност школе 

     -      упознавање занимања музичке струке 

 

 Оперативни задаци: 
- певање по слуху и из нотног текста 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 

 

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 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Резултати учења/ 

научено 

Извођење 

музике 

Певање песама 

Свирање на 

дечјим 

инструментима 

Основе музичке  

Писмености 

28 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 

8 IX-VI 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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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                  Домаћинство 

  

ДОМАЋИНСТВО 
 

VIII разред 
 

           Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања интегришу, функционализују и унапреде претходна знања и 

вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и 

употребе различитих материјала 

 

  Оперативни задаци 
-стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање способности примене стечених знања и  умења у 

областима организације и функционисања савремене породице и домаћинства, исхране, културе становања и одевања;  

       - развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и околине;  

       - развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и материјала у домаћинству;  

 - развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових информационих и 

  комуникационих технологија           

- развијање еколошке свести и спремности да се сопственим деовањем доприноси очувању здраве околине, стандарда и квалитета  

  живљења;  

      - развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивање квалитета живота;  

      - развијање сарадничких односа са околином, неговање способности слушања и уважавања мишљења других, подстицање способности    

       толеранције, изношења става и формулисања аргумената за изнети став;  

 

Начин реализације програмских садржаја 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: :вербално-текстуалне(усмено излагање,разговор,тематска дискусија,рад на тексту) , илустративно-демонстративне(демонстрација 

,илустрација), лабораторијско-експерименталне(практични радови,радионице)  

           ОБЛИЦИ: фронтални ,групни ,индивидуални  
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Средства за одржавање 

личне хиијене и хигијене 

стана 

14 IX-X 

 

 

слушаjу, причају,  уочавају, 
разумеју,демонстрирају, 
посматрају,закључују, примењују, имају 
развијену еколошку свест,  формирају 
практична знања и вештине  

- стицање знања о коришћењу воде у 

домаћинству, о хемијској и микробиолошкој 

исправности воде, разликама између техничке 

и пијаће воде, као и тврде и меке воде  

- познавање опасности загађења животне 

средине и предлози како да се спрече штетне 

последице загађења  

-развијање еколошке свести као и свести о 

сопственим знањима и умењима  

Исхрана човека 20 

 

X – V 

 

слушаjу, причају,  уочавају, 

разумеју,демонстрирају, 

посматрају,закључују, примењују, имају 

развијену еколошку свест,  формирају 

практична знања и вештине 

-стицање знања о значају правилне исхране и 

да се исхраном уноси шест главних врста 

супстанци битних за функционисање људског 

организма као и њихову заступљеност  

- препознавање еколошке и генетски 

модификоване хране  

- стицање знања о припреми и чувању  

намирница (конзервисању), планирању дневних 

оброка и састављању јеловника  

-формирање практичних знања и вештина за 

послуживање хране, културних навика 

приликом узимања хране као и неговање 

културе исхране и живота уопште  
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  

ОД V ДО VIII РАЗРЕДА 

                                  V разред                                                                                                       VII разред   
ТЕМЕ ПЛАНИРАН БРОЈ 

ЧАСОВА 

Другарство (конфликти, толеранција) 5 

План дневних активности 3 

Технике учења 4 

Пубертет 2 

Исхрана 2 

Здрави стилови живота  3 

Очување животне средине 3 

Празници 2 

Дечја права 3 

Актуелни проблеми и интересовања 5 

Анализа успеха у учењу и владање 4 

  

                                VI разред                                                                                                     VIII разред 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМЕ ПЛАНИРАН БРОЈ 
ЧАСОВА 

Другарство (конфликти, толеранција) 4 

План дневних активности 1 

Учење учења 4 

Пубертет 3 

Исхрана 2 

Здравље 3 

Очување животне средине 1 

Празници 2 

Дечја права 3 

Професионална оријентација 10 

Актуелни проблеми и интересовања 3 

ТЕМЕ ПЛАНИРАН БРОЈ 
ЧАСОВА 

Другарство  4 

План активности 2 

Учење  5 

Пубертет 3 

Исхрана и здравље 4 

Очување животне средине 2 

Празници 2 

Дечја права 2 

Актуелни проблеми и интересовања 4 

Безбедност 8 

ТЕМЕ ПЛАНИРАН БРОЈ 
ЧАСОВА 

Другарство (конфликти, толеранција, 

комуникација) 

6 

Професионалана оријентација 10 

Учење учења 2 

Исхрана и здравље 3 

Очување животне средине 2 

Празници 2 

Дечја права 1 

Актуелни проблеми и интересовања 4 

Анализа постигнућа и владања ученика 4 
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Програм здравствене заштите  
                             Здравствено васпитање биће реализовано на часовима одељењског старешине кроз теме:  здравље и исхрана, као и на часовима физичког и 

здравственог васпитања, физичког васпитања и биологије.Теме као што су исхрана, пубертет, енергетски напици, љубав и заљубљивање, рано ступање у 

сексуалне односе-последице реализују се у сарадњи са Институтом за јавно здравље, Развојним саветовалиштем  и сарадницима из Медицинске школе 

(ученици укључени у програм вршњачке едукације). 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

V - VIII 
  

 Допунска настава се организује за ученике који показују потешкоће у савладавању   одређених наставних садржаја.Сваки предметни 

наставник идентификује током школске године ученике којима је потребна додатна подршка, као и области или садржаје, те у складу са тим 

припрема часове допунске наставе водећи рачуна о начину реализације који се прилагођава сваком ученику.  

Часови допунске наставе су један од видова подршке ученицима који савладавају градиво по индивидуалним образовним плановима 

 (ИОП-има). 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК                                             

 

V разред  

Циљ:Усвајање знања  из одређних области које ученици нису савладала на часовима редовне наставе коришћењем специфичних облике рада, 

метода и  наставних средстава.  

 

            Оперативни задаци: 

 - оспособљавање ученика за разликовање променљивих врста речи: именица, заменица, придева, глагола и бројева; 

- састављање једноставних реченица са главним реченичним члановима; 

- проширивање просте реченице зависним реченичним члановима;  

- увежбавање правилне употребе падежних облика; 

- уважбавање правилне употребе глаголских облика и њихово правилно писање ( радни глаголски придев, сложени футур ); 

- оспособљавање за  састављање једноставних реченица о познатој теми; 

- оспособљавање за писање састава са троделном композицијом; 

- препознавање основних одлика књижевноуметничког текста. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                Српски језик 
 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ 

бр. 

часова 

методе облици 

Морфологија и синтакса: Врсте речи 3 рад на тексту, 

илустративна, 

демонстративна, 

разговор 

 

 

индивудуални, 

тандем, 

групни рад, 

индивидуализовани 

рад, програмирана и 

полупрограми- 

рана настава, 

компјутерска настава 

Синтакса:  Главни и зависни реченични чланови 3 

Падежни облици: Помоћна падежна питања; правилна 

употреба падежа у реченици. 

3 

Глаголи: Правилна употреба глаголских облика у 

реченици; грађење глаголских облика; правилно 

писање глаголских облика. 

3 

Писмено изражавање: Састављање реченица о догађају/ 

доживљају. 

Писање побољшане верзије  састава; композиција – 

распоред појединости у саставу; правопис. 

4 

Књижевност: Препознавање и именовање особина 

књижевног лика; форме казивања; разумевање главних 

одлика  књижевноуметничког текста . 

4 

 

УКУПНО 20   

 

VI  разред 

 
 Циљ: Постизање задовољавајућих резултата из одређних области које ученици нису савладали на часовима редовне наставе   коришћењем 

специфичних облике рада, метода и  наставних средстава. 

 

     Задаци: 

- оспособљавање ученика за разликовање врста речи; 

- оспособљавање ученика за разликовање простих речи од твореница; 

- увежбавање правилног бележења речи примењујући књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама и глаголским облицима; 

- препознавање основних одлика књижевноуметничког дела. 
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VII разред 
 

                     Циљ:  

- Оспособити ученике који на било који начин заостају у савладавању градива из српског језика да усвоје неопходне садржаје из наставног предмета. 

 

                    Задаци: 

- отклонити испољене недостатке у знању, умењу и вештини ученика посебно припремљеним програмом и помоћу адекватног материјала; 

- омогућавање ученицима који спорије напредују да увежбавају градиво у мањим групама. 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе облици 

Морфологија и синтакса: Врсте речи 2 рад у пару, 

илустративна, 

демонстартивна 

индивидуални, 

рад у пару, 

програмирана и 

полупрограмирана 

настава 

Морфологија: Грађење речи 2 

Фонетика: Дели реч на слогове у једноставнијим 

примерима, примењује књижевнојезичку норму у вези са 

гласовним променама;препознаје гласовне промене. 

2 

Глаголи: Правилна употреба глаголских облика у реченици; 

грађење глаголских облика; правилно писање глаголских 

облика. 

2 

Писмено изражавање: Уочавање хронолошког и 

ретроспективног приповедања; нарација и 

портретисање;описивање екстеријера и ентеријера. 

2 

Правопис: Писање заменица, васионских тела; глаголских 

облика. 

3 

Књижевност: Препознавање и именовање особина 

књижевног лика; форме казивања; разумевање главних 

одлика  књижевносуметничког текста . 

3 

 

УКУПНО 16 
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VIII разред 
 

      Циљ: Оспособити ученике који на било који начин заостају у савладавању градива из српског језика да усвоје неопходне садржаје из  

наставног предмета.   

 
    Задаци:  

- отклонити испољене недостатке у знању, умењу и вештини ученика посебно припремљеним програмом и помоћу адекватног материјала; 

- омогућавање ученицима који спорије напредују да увежбавају градиво у мањим групама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе Облици 

Језичка култура:  композиција и избор речи 4 Рад на тексту 

Разговор 

демонстрација 

индивидуални, 

рад у пару, 

групни 
Врсте речи 2 

Падежи  2 

Глаголски облици 3 

Реченични чланови 1 

Реченица  2 

Напоредни односи  2 

Правописна норма 2 

Укупно  18 
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ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

Морфологија: Врсте речи, подврсте речи и њихове граматичке 

категорије 

4 
Методе:вербално-

текстуалне 

 (усмено излагање, 

разговор, рад на 

тексту, писани  

радови ученика, 

писане  вежбе, 

говорне вежбе; 

илустративно-

демонстративне: 

илустрација 

схемом , 

уметничким 

предметима, 

фотографијом; 

демонстрација 

компјутером 

колективни, 

индивидуални, 

групни рад,  

рад у пару 

 

Творба речи и гласовне промене 4 

Реченични чланови 4 

Синтакса падежних облика ( правилна употреба) 4 

Синтакса глаголских облика ( правилна употреба ) 4 

Синтакса   реченице ( разликовање комуникативне функције; 

разликовање главних и зависних реченичних чланова ) 

3 

Правописна норма и функционални стилови 4 

Акценат 2 

Књижевност: књижевни родови и врсте; стилске 

фигуре;одређивање теме, мотива, фабуле; особине 

књижевноуметничког лика 

3 

Вештина читања и разумевања прочитаног: проналажење и 

издвајање основних информације из текста; рaзликовање у 

тексту битно од небитног, главно од споредног. 

2 

УКУПНО:  34 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                              Енглески језик 

 

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                        ДОПУНСКА НАСТАВА  

 

V разред 

 
 Циљеви и задаци: 

- систематизација градива; 

- утврђивање граматичких садржаја;  

- утврђивање разумевања слушаног или прочитаног текста; 

- утврђивање познатог вокабулара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI разред 

                 Циљеви и задаци: 

- систематизација градива; 

- утврђивање граматичких садржаја;  

- утврђивање разумевања слушаног или прочитаног текста; 

- утврђивање познатог вокабулара. 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

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 
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VII разред 
                     Циљеви и задаци: 

- састављање једноставних исказа на задату тему; 

- самостално коришћење једноставних  реченица; 

- разумевање и коришћење нових граматичких садржаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе Облици 

Граматика (врсте речи, глаголска времена) 

 

6 усмено 

излагање, 

разговор, рад 

на тексту, 

писани 

радови 

ученика, 

писане 

вежбе, 

говорне 

вежбе 

индивидуални 

и колективни 

рад Писмено изражавање 

 

3 

УКУПНО 9 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе облици 

Граматика (врсте речи, глаголска времена) 

 

6 усмено 

излагање, 

разговор, рад 

на тексту, 

писани радови 

ученика, 

писане вежбе, 

говорне вежбе 

индивидуалн

и и 

колективни 

рад 
Писмено изражавање  

 

3 

УКУПНО 9 
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VIII разред 
 

           Циљеви и задаци: 

- састављање једноставних исказа на задату тему;  

- самостално коришћење једноставних  реченица;  

- разумевање и коришћење нових граматичких садржаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе облици 

Граматика (врсте речи, глаголска времена) 

 

6 усмено 

излагање, 

разговор, рад 

на тексту, 

писани 

радови 

ученика, 

писане вежбе, 

говорне 

вежбе 

индивидуални 

и колективни 

рад Писмено изражавање 

 

3 

УКУПНО 9 
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ШПАНСКИ ЈЕЗИК                                         ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

V  разред 
 

      Циљ: Утврдити садржаје са оним ученицима, који нису успели да их усвоје у редовној настави, разумевање и коришћење нових  

граматичких садржаја 

                 Задаци:  

- уочавање ученика који спорије напредују, организација допунског рада (избор садржаја за одређени разред или за одређеног ученика) 

- извођење допунске наставе; 

- праћење ученика; 

- увежбавање садржаја из граматике.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI разред 
 

           Циљ: Утврдити садржаје са оним ученицима, који нису успели да их усвоје у редовној настави, разумевање и коришћење нових граматичких     

садржаја. 

                 Задаци  

- уочавање ученика који спорије напредују;  

- организација допунског рада (избор садржаја за одређени разред или за одређеног ученика); 

- извођење допунске наставе, праћење ученика; 

- увежбавање  правилног читања и изговора; 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе Облици 

Граматика 

Фонетиkа: 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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- правилно употрбљавање глаголских облика; 

- препознавање врста речи; 

- правилно писање питања и одговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  разред 
 

                     Циљеви  и задаци: 
- састављање једноставних исказа на задату тему;  

- самостално коришћење једноставних  реченица;  

- разумевање и коришћење нових граматичких садржаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова 

методе облици 

Фонетика: правила читања и изговора; 

Глаголи: Правилна употреба презента правилних и неправилних 

глагола у реченици, њихово грађење и правилно писање. Основне 

глаголске перифразе; 

Морфологија: Врсте речи- именице, придеви, эаменице, предлози, 

бројеви; 

Писмено изражавање: Питања и одговори. 

 

12 усмено излагање, 

разговор, рад на 

тексту  

писане  вежбе, 

говорне вежбе 

индивиду- 

ални, 

колективни 

рад 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

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 
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VIII разред 
 

                       Циљеви  и задаци: 
- разумевање реченице на шпанском и превођење; 

- разумевање и коришћење нових граматичких садржаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

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. 

 

18 усмено  

излагање, 

разговор, рад 

 на тексту  

писане  

вежбе, 

говорне 

вежбе 

Индивидуални 

и колективни 

рад 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                                          Историја 

 

 ИСТОРИЈА                                                      ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

V разред 
 

       Циљеви и задаци :  

-утврђивање периодизације прошлости; 

-увежавање различитих начинима рачунања времена у прошлости  

-разликовање временских одредница (година, век, деценија, миленијум); 

-пружање подршке ученицима приликом савлађивања наставних садржаја.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI разред 

 
      Циљ: Усвајање знања о средњем веку , на основном нивоу образовних стандарда, која ученици нису савладали на часовима  

редовне наставе. 

      Задаци: 

- утврђивање основних карактеристика Европе у средњем веку; 

- утврђивање основних историјеских чињеница о Србима у раном средњем веку; 

- основне историјске чињенице о Србима у касном средњем веку; 

- узроци сеоба народа и најважније сеобе. 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе Облици 

1. Увод у историју (прошлост и рачунање времена) 2 монолошка, 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна. 

фронтални, 

индивидуални 2. Стара Грчка-сјај антике и хеленизам 2 

3.Стари Рим-историјски периоди 2 

4.Римска култура и хришћанство 2 

5. Велика сеоба народа-пад Западног римског царства 2 

УКУПНО 10 
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VII разред 

 
          Циљеви и  задаци: 

-утврђивање знања о новом веку и његовим основним карактеристикама; 

-утврђивање значења нових појмова (техничке справе, мануфактура...); 

-усвајање и утврђивање знања о друштву Османског царства; 

-утврђивање знања о феудалном систему у Османском царству; 

-дефинисање појмова исламизација, раја, власи, данак у крви; 

-подсећање на најистакнутије личности Првог и Другог српског устанка; 

-вежбање сналажења на историјској карти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе облици 

Европа у средњем веку 3 монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару 
Срби у раном  средњем веку 2 

Срби у касном средњем веку 3 

Сеобе народа 2 

  10 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе облици 

1.Нови век: географска, научна и техничка открића 1 монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару 
2.Апсолутне монархије 1 

3.Српски народ у Османском царству (исламизација, раја, харач...) 1 

4.Први и Други српски устанак и стицање аутономије 1 

УКУПНО 4 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                    Географија 

 

ГЕОГРАФИЈА                                                  ДОПУНСКА НАСТАВА  

 

 V разред 
 

Циљ:Оспособити ученике који на било који начин заостају у савладавању градива из географије да усвоје неопходне садржаје из   наставног 

предмета.    
 

     Задаци: 

- отклонити испољене недостатке у знању, умењу и вештини ученика посебно припремљеним програмом и помоћу адекватног материјала; 

- омогућавање ученицима који спорије напредују да увежбавају градиво у мањим групама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI разред 

 
      Циљ:Оспособити ученике који на било који начин заостају у савладавању градива из географије да усвоје неопходне садржаје из наставног 

предмета.    
 

      Задаци: 

- отклонити испољене недостатке у знању, умењу и вештини ученика посебно припремљеним програмом и помоћу адекватног материјала; 

- омогућавање ученицима који спорије напредују да увежбавају градиво у мањим групама.  

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова 

методе облици 

Земља и Свемир 3 дијалог,  

рад на тексту,  

демонстрација 

компјутером 

демонстрација 

фотографија, 

модела 

колективни, 

индивидуални, 

групни рад,  

рад у пару 

 

Кретање Земље и последице њених кретања 3 

Географска карта 5 

Унутрашња грађа и рељеф Земље 5 

Ваздушни омотач Земље 2 

УКУПНО 18 
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VII разред 
 

Циљ:Оспособити ученике који на било који начин заостају у савладавању градива из географије да усвоје неопходне садржаје из     наставног 

предмета.    

 

        Задаци: 

- отклонити испољене недостатке у знању, умењу и вештини ученика посебно припремљеним програмом и помоћу адекватног материјала; 

- омогућавање ученицима који спорије напредују да увежбавају градиво у мањим групама.  

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова 

методе облици 

Опште одлике воденог омотача Земље 1 дијалог,  

рад на тексту,  

демонстрација 

компјутером, 

демонстрација 

фотографија, 

модела 

 

колективни, 

индивидуални, 

групни рад, 

рад у пару 

 

Опште одлике биосфере 1 

Становништво и насеља на Земљи 2 

Регије Европе 1 

Јужна Европа 3 

Средња Европа 2 

Северна Европа 2 

Источна Европа 3 

Привреда Јужне, Средње, Западне, Северне, Источне Европе 2 

Европа- перспективе 1 

УКУПНО 18 



260 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                    Географија 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII разред 
Циљ: Оспособити ученике који на било који начин заостају у савладавању градива из географије да усвоје неопходне садржаје из наставног 

предмета.    

                      Задаци: 

- отклонити испољене недостатке у знању, умењу и вештини ученика посебно припремљеним програмом и помоћу адекватног материјала; 

- омогућавање ученицима који спорије напредују да увежбавају градиво у мањим групама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова 

методе облици 

Опште географске одлике Азије 5 дијалог,  

рад на тексту,  

демонстрација 

компјутером, 

демонстрација 

географском 

картом, 

фотографије, 

модели 

колективни, 

индивидуални,  

групни рад, 

рад у пару 

 

Опште географске одлике Африке  4 

Опште географске одлике Северне Америке 3 

Опште географске одлике Средње Америке 1 

Опште географске одлике Јужне Америке 3 

Опште географске одлике Аустралије и Океаније 1 

Опште географске одлике Арктика и Антарктика 1 

УКУПНО 18 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова 

методе облици 

Географски положај,границе и величина Србије 1 дијалог,  

рад на тексту,  

демонстрација 

компјутером, 

демонстрација 

географском 

картом, 

фотографије, 

модели 

колективни, 

индивидуални, 

групни рад, 

рад у пару 

 

Природне одлике Србије 8 

Становништво и насеља Србије 2 

Привреда Србије 3 

Завичајна географија 1 

Срби ван граница Србије 1 

Србија у савременим интеграцијским процесима 1 

УКУПНО 17 
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ФИЗИКА                                                            ДОПУНСКА НАСТАВА  
 

VI  разред  
Циљ:  Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из програма предмета Физика. 

 

Задаци: 

- препознавање врсте кретања према облику путање; 

- препознавање равномерног кретања; 

- израчунавање средње брзине, пређени пут или протекло време, ако су му познате друге две величине; 

- препознавање јединица за брзину; 

- препознавање гравитационе силе и силе трења које делују на тела која мирују или се крећу равномерно; 

- препознавање смера деловања магнетне и електростатичке силе; 

- читање  мерне скале и одређивање вредности  најмањег подеока; 

- препознавање мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена; 

- коришћење основних јединица за дужину, масу, запремину, температуру и време; 

- усвајање основних правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака; 

- мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена; 

- развијање мануелне способности потребне за рад у лабораторији; 

- придржавање основних правила понашања у лабораторији; 

- разумевање  принципа спојених судова; 

- препознавање еластичне силе, силе потиска и особине инерције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова 

методе Облици 

Кретање 4 разговор, 

дијалог, рад 

на тексту 

фронтални, 

индивидуални Сила 2 

Мерење 2 

Маса и густина 2 

Притисак 2 

УКУПНО 12 
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VII разред 
Циљ:  Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из програма предмета Физика. 

 

   Задаци: 

- препознавање гравитационе силе и силе трења које делују на тела која мирују или се крећу равномерно; 

- препознавање  врсте кретања према облику путањe; 

- поседовање мануелне способности потребне за рад у лабораторији; 

- придржавање основних правила понашања у лабораторији; 

- коришћење основне јединице за дужину, масу, запремину; 

- препознавање јединица  за брзину; 

- читање мерне скале и  одређивање вредности подеока; 

- препознацање мерила и инструмената за мерење температуре; 

- коришћење основних јединица за масу, запремину, температуру и време; 

- усвајање основнух правила мерења;  

- мерење температуре;  

- зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре; 

- уме да препозна да се механичким радом може мењати температура тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова 

методе Облици 

Сила и кретање 3 разговор, 

дијалог, рад 

на тексту, 

експеримент 

фронтални, 

индивидуални Кретање под дејством силе теже, силе трења 3 

Равнотежа тела 2 

Механички рад, енергија и снага 2 

Топлотне појаве 2 

УКУПНО 12 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2678&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2673&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2652&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2772&courseid=7
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VIII разред 

 
 Циљ:  Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из програма предмета Физика. 

 

  Задаци: 

- препознавање  гравитационе силе и силе трења које делују на тела која мирују или се крећу равномерно; 

- препознавање врсте кретања према облику путање; 

- читање мерне скале и одређивање вредност најмањег подеока; 

- препознавање мерила и инструментата за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена; 

- мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена; 

- поседовање мануелних способности потребних  за рад у лабораторији; 

- придржавање основних правила понашања у лабораторији; 

- израчунавање средње брзине, пређеног пута  или протеклог врема, ако су му познате друге две величине; 

- препознавање смера деловања магнетне и електростатичке силе; 

- препознавање јединица за брзину 

- утврђивање знања  да струја тече само кроз проводне материјале; 

- препознавање  магнетних ефекта електричне струје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова 

методе Облици 

Осцилаторно и таласно кретање 2 разговор, 

дијалог, рад 

на тексту 

фронтални, 

индивидуални Светлосне појаве 2 

Електрично поље 2 

Електрична струја 4 

Магнетно поље 1 

Елементи атомске и нуклеарне физике 1 

УКУПНО 12 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2678&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2652&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2748&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2777&courseid=7
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МАТЕМАТИКА                                              ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

 

V разред 
 

Циљ: Прилагођавање (индивидуализација) наставних садржаја из математике ученицима који из било којих разлога имају тешкоћа у свладавању 

програма како би им се омогућило усвајање програма и развитак њихових способности. 

 
       Задаци:  Да умеју да деле са остатком једноцифреним бројевима и знају када је један број дељив другим; да преведу децимални запис у разломак 

и обратно; умеју да упореде бројеве истог записа, помажући се сликом; умеју да саберу и одузму разломке истих именилаца; владају појмовима дуж, 

полуправа, права, раван и угао и умеју да их нацртају користећи прибор; користе одговарајуће јединице за мерење углова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе Облици 

Скупови и операције са њима  2 диференцијација 

задатака према 

индивидуалним 

способностима 

ученика у виду 

радних/наставних 

листића, или 

делова одређених 

целина из 

наставних 

садржаја. 

фронтални, 

индивидуални Дељивост бројева  3 

Угао  3 

Разломци 1 4 

УКУПНО 12 
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VI разред 
 

Циљ: Прилагођавање (индивидуализација) наставних садржаја из математике ученицима који из било којих разлога имају тешкоћа у свладавању 

програма како би им се омогућило усвајање програма и развитак њихових способности. 
 

      Задаци: Умеју да прочетају и запишу природне и целе бројеве, да преведу децимални запис у разломак и обратно; умеју да упореде бројеве истог 

записа помажући се сликом; користе целе бројеве и једноставне изразе са њима; умеју да решавају једначине у којима се непозната појављује у само 

једном члану; владају појмовима троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник; умеју да их нацртају и знају да одреде обим и површину; интуитивно 

схватају појам подударних фигура; при мерењу одабирају одговарајућу мерну јединицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе Облици 

Цели бројеви  2 диференцијација 

задатака према 

индивидуалним 

способностима 

ученика у виду 

радних/наставних 

листића, или 

делова одређених 

целина из 

наставних 

садржаја. 

комбиновани 

рад Троугао  4 

Рационални бројеви  4 

Четвороугао  1 

Површине троугла и четвороугла  1 

УКУПНО 12 
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VII разред 
 

Циљ: Прилагођавање (индивидуализација) наставних садржаја из математике ученицима који из било којих разлога имају тешкоћа у 

свладавању програма како би им се омогућило усвајање програма и развитак њихових способности. 
 

 Задаци: Умеју да прочитају и запишу различите врсте бројева; да преведу децимални запис у разломак и обратно; израчунавају степен датог 

броја; знају основне операције са степенима; сабирају, одузимају и множе мономе; умеју да одреде вредност функције дате таблицом; владају 

појмовима круг и кружница; умеју да нацртају и одреде обим и површину круга; умеју да одреде полажај тачке у првом квадранту; знају да 

израчунају  непознату   стрницу правоуглог троугла користећи Питагорину теорему; умеју да одреде затати проценат неке величине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе Облици 

Реални бројеви  3 диференцијација 

задатака према 

индивидуалним 

способностима 

ученика у виду 

радних/наставних 

листића, или 

делова одређених 

целина из 

наставних 

садржаја. 

комбиновани 

рад Питагорина теорема  3 

Рационални алгебарски изрази  4 

Многоугао  2 

Круг  2 

Зависне величине и њихово графичко представљање  1 

Сличност  1 

УКУПНО 12 
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VIII разред 

Циљ: Прилагођавање (индивидуализација) наставних садржаја из математике ученицима који из било којих разлога имају тешкоћа у 

свладавању програма како би им се омогућило усвајање програма и развитак њихових способности. 

Задаци :Умеју да одреде вредност функције дате таблицом или формулом; владају појмовима коцка, квадар, купа, ваљак, лопта, уочавају 

њихове моделе и умеју да их нацртају користећи прибор; умеју да прочетају и разумеју податак са графикона, дијаграма или табеле. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

Сличност троуглова  1 диференцијација 

задатака према 

индивидуалним 

способностима 

ученика у виду 

радних/наставних 

листића, или 

делова одређених 

целина из 

наставних садржаја 

 

комбиновани 

рад Тачка, права, раван  1 

Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом  1 

Призма  2 

Пирамида  1 

Линеарна функција  1 

Графичко представљање статистичких података  1 

Систем линеарних једначина са две непознате  1 

Ваљак  1 

Купа  1 

Лопта  1 

УКУПНО 12 
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БИОЛОГИЈА                                                     ДОПУНСКА НАСТАВА  

 

V  разред 

      Циљ: Савладавање наставног садржаја за  ученике који на редовној настави нису били у могућности да савладају предвиђено 

градиво.Тој групи припадају ученици са потешкоћама у развоју, мањкавим предзнањем, који део градива нису савладали  или су одсуствовали са 

наставе одређено време.Такође се могу прикључити ученици који изразе жељу за да присуствују  часовима.  

     Задаци: 

- савладавање основних појмова о особинама живих бића; 

- усвајање знања са  жива бића имају ћелијску грађу; 

- препознавање основних представника царстава живих бића; 

- препознавање основних биљних органа и њихове улоге; 

- препознавање основних представника биљних група из околине; 

- препознавање основних представника царства гљива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе Облици 

Увод у биологију 

Биологија као природна наука 

Методе истраживања у биологији 

1 

вербалне,визуелне, 

демонстративне 

фронтални, 

индивидуални 

Особине живих бића и разноврсност 

Жива бића су грађена од ћелија 

Основни представници пет царстава живих бића 

1 

Царство биљака 

Вегетативни и репродуктивни биљни органи,улога и значај 
1 

Разноврсност биљака 

Представници биљних група и њихов значај 
1 

Царство гљива 

Разноврсност гљива,улога и значај 
1 

УКУПНО 5 



269 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                      Биологија 
 

VI разред 

 
      Циљ: Савладавање наставног садржаја за  ученике који на редовној настави нису били у могућности да савладају предвиђено 

 градиво.Тој групи припадају ученици са потешкоћама у развоју, мањкавим предзнањем, који део градива нису савладали 

 или су одсуствовали са наставе одређено време.Такође се могу прикључити ученици који изразе жељу да присуствују часовима.                                

     Задаци: 

- препознавање основних карактеристика грађе и разноврсности  бескичмењака; 

- препознавање основних карактеристика грађе и разноврсности кичмењака; 

- стицање основних хигијенских навика и здравствене културе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе Облици 

Праживотиње 

Разноврсност праживотиња 

Праживотиње као изазивачи болести 

1 вербалне,визуелне, 

демонстративне 

фронтални 

индивидуални 

Царство животиња 

Разноврсност и значај  бескичмењака 

Разноврсност и значај кичмењака 

3 

Еволуција живог света 

Порекло и развој живота на планети 

1 

УКУПНО 5 
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VII разред 

 
          Циљ: Савладавање наставног садржаја за  ученике који на редовној настави нису били у могућности да савладају предвиђено 

   градиво.Тој групи припадају ученици са потешкоћама у развоју,мањкавим предзнањем,који део градива нису савладали 

   или су одсуствовали са наставе одређено време.Такође се могу прикључити ученици који изразе жељу да присуствују часовима.                                

        Задаци: 

- препознавање основних карактеристика грађе и улоге система органа човека; 

- стицање основних хигијенских навика и здравствене културе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе Облици 

Грађа људског тела 

Грађа и улога система органа 

Болести и превенција система органа 

4 

вербалне,визуелне, 

демонстративне 

фронтални 

индивидуални 

Репродуктивно здравље 

Болести зависности,полне болести 
1 

УКУПНО 5 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                      Биологија 

 

VIII разред 

 

          Циљ: Савладавање наставног садржаја из екологије за лакше укључивање у васпитно-образовни процес.                               

         Задаци: 

- оспособљавање ученика да овладају основним еколошким појмовима; 

- омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због изостајања са наставе; 

- овладавање методама учења еколошких садржаја ради развијања самосталности у учењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе Облици 

Увод у екологију 1 вербалне,визуелне, 

демонстративне 

фронтални 

индивидуални Екологија и животна средина 1 

Угрожавање,заштита и унапређивање екосистема 1 

Глобалне последице загађивања животне средине 1 

Животна средина и одрживи развој 1 

Животна средина,здравље и култура живљења 1 

УКУПНО 6 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                            Хемија 

 

ХЕМИЈА                                                           ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

VII разред 

 

          Циљ:Савладавање наставног садржаја за  ученике који на редовној настави нису били у могућности да савладају предвиђено 

  градиво.Тој групи припадају ученици са потешкоћама у развоју,мањкавим предзнањем,који део градива нису савладали 

  или су одсуствовали са наставе одређено време.Такође се могу прикљушити ученици који изразе жељу да присуствују часовима.                                   

         Задаци: 

- савладавање основних појмова изучавања хемије; 

- оспособљавање  за основне операције и лабораторијске технике; 

- препознавање основних хемијских елемената, једињења и супстанци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII разред 

 

       Циљ: Савладавање наставног садржаја за  ученике који на редовној настави нису били у могућности да савладају предвиђено  градиво.Тој 

групи припадају ученици са потешкоћама у развоју,мањкавим предзнањем,који део градива нису савладали  или су одсуствовали са наставе 

одређено време.Такође се могу прикљушити ученици који изразе жељу да присуствују часовима.                                

         Задаци: 

- савладавање основних појмова изучавања хемије; 

- оспособљавање за основне лабораторијске технике; 

- препознавање основних хемијских елемената, једињења и супстанци. 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе Облици 

Структура супстанце 8 вербалне, 

визуелне, 

демонстративне 

фронтални, 

индивидуални Хомогене смеше или раствори  2 

Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских 

једначина 
8 

УКУПНО      18 
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ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе Облици 

Неметали  2 вербалне, 

визуелне, 

демонстративне 

фронтални, 

индивидуални Метали  3 

Соли  2 

Електролитичка дисоцијација  2 

Угљоводоници  4 

Органска једињења са кисеоником  3 

Биолошки важна органска једињења  2 

УКУПНО      18 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                        Информатика и рачунарство 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО                     ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

V разред 

 

   Циљ: Прилагођавање (индивидуализација) наставних садржаја из информатике и рачунарства  ученицима који из било којих     

         разлога имају тешкоћа у свладавању програма како би им се омогућило усвајање програма и развитак њихових способности. 

                  Задаци: Да умеју да правилно користе  ИКТ уређаје, сачувају  и организују  податке; разликују  безбедно од небезбедног, 

         пожељно  од непожељног понашања на интернету; изводи скуповне  операције уније, пресека , разликују и правилно 

         употребљавају  одговарајуће скуповне ознаке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе Облици 

ИКТ 1 илустративно 

демонтративна, 

слободан разговор 

индивидуални 

Дигитална писменост  1 

Рачунарство  3 

УКУПНО 5 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                Техника и технологија 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА                                             ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

V разред 

        Циљ: Допунске наставе  пружа помоћ ученицима којима је потребна помоћ у савладавњу програма и у учењу. Идентификација ученика за 

допунску наставу биће извршена по завршетку првог квартала, јер је то једина васпитно-образовна активност која се планира уназад, што значи да је 

потребно поново обрадити оне садржаје који ученици нису успешно савладали. Садржаји програма допунске наставе биће усклађени са потребама 

ученика петог разреда и у зависности од наставног плана и програма предмета техника и технологија 

       Задаци допунске наставе усмерени су на увежбавање правила техничког и технолошког изражавања преко бољег усвајања елемената техничке 

писмености. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе Облици 

Врста линија 2 вербалне, 

текстуалне, 

метода 

графичких 

радова, 

демонстративне 

индивидуални, 

рад у пару, 

фронтални, 

групни 

Размера 2 

Техничко цртање 2 

Котирање 3 

УКУПНО 9 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                           Додатна настава 

 

 

ДОДАТНИ НАСТАВА 

V – VIII   
 

                 Дoдaтна настава oргaнизуje сe зa учeникe V – VIII  рaзрeдa  који су талентовани, заинтересовани, имају склоности и способности  за 

одређене  науке, уметности или вештине. На часовима додатне наставе ученици имају прилику да прошире своја знаша и развију своје таленте, штo 

je  jeдaн oд вaжниjих циљeвa Шкoлскoг рaзвojнoг плaнирaњa.  
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                                   Српски језик 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК                                                

 

V разред 
 

       Циљ додатне наставе српског језика је, поред развијања љубави према матерњем језику, и што боље овладавање њиме, подстицање 

интересовање за изучавање граматике српског језика кроз заједнички одабир тема и уважавање ученичких интересовања. 

 

                 Задаци: 

-  неговати самосталност, креативност и  критичког  мишљења; 

- изучавати језик  као основно  и најсавршеније средство комуникације, чија су правила и системи важни  ради примене у свакодној говорној и   

писаној комуникацији, литерарном стваралаштву, разумевању књижевноуметничког и сваког другог текста; 

- оспособљавање ученика за самообразовање  и стваралачки рад; 

- упућивање ученика на самостално коришћење разичитих извора знања; 

- повезивање граматике и књижевности:  увођење у лингвостилистичку анализу књижевноуметничког текста  ( по избору ученика ) 

- неговање интересовања, разумевања,  умећа тумачења књижевноуметничког текста, као и његовог естетског вредновања;  

- Континуирано неговати  читалачке  навике и истицати значај читалачког искуства за дубље и свестраније разумевање књижевноуметничког   

  текста. 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе Облици 

Падежи-значење и употреба 8 разговор,  

истраживачко 

читање, 

илустративно-

демонстративна 

индивидуална 

настава, 

рад у пару, 

проблемска 

настава, 

кооперативно 

учење, 

полупрограмирана 

настава, 

рефератска 

Значење и употреба глаголских облика 8 

Вежбе у говору са правилним акцентовањем 2 

Проучавање локалног говора-локализми и позајмљенице 4 

Анализа самостално одабраног прозног дела 2 

Анализа лирске песме 4 

Анализа позоришне представе 4 

Говорне вежбе о слободним темама 4 

УКУПНО 36 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                                   Српски језик 

 

VI  разред 

 

  Циљ: Циљ додатне наставе српског језика је, поред развијања љубави према матерњем језику и што боље овладавање њиме, проширивање и 

продубљивање знања, умења и вештина; подстицање интересовања за граматику српског језика. 

       Задаци: 

- неговање интересовања ученика за проширивање и продубљивање знања, умења и вештина; 

- оспособљавање за самообразовање и стваралачки рад; 

- повезивање наставе граматике и књижевности; 

- уважавање ученичког интересовања, потенцијала и креативности у раду; 

- богаћење културе писменог и усменог стваралаштва, као и неговање навике читања; 

- тумачење различитих елемената књижевноуметничког текста; 

- развијање језичког мишљења и језичке свести уочавањем језичких законитости. 

 

 
ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе Облици 

Падежи-значење и употреба 8 разговор,  

истраживачко 

читање, 

илустративно-

демонстративна 

индивидуална 

настава, 

рад у пару, 

проблемска 

настава, 

кооперативно 

учење, 

полупрограмирана 

настава, 

рефератска 

Значење и употреба глаголских облика 8 
Вежбе у говору са правилним акцентовањем 2 
Проучавање локалног говора-локализми и позајмљенице 4 
Анализа самостално одабраног прозног дела 2 
Анализа лирске песме 4 
Анализа позоришне представе 4 
Говорне вежбе о слободним темама 4 

УКУПНО 36 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                                   Српски језик 

 

VII разред 

 

        Циљ:   Подстицање развоја додатног теоријског и практичног знања код ученика који показују посебне склоности и интересовања за 

           српски језик, како би се код ученика развијала љубав према матерњем језику и потреба да се он негује.  

 

                   Задаци: 
- да подстакне ученике на стицање трајнијих лингвистичких знања о матерњем језику, да теоријска знања о језичким појавама и правописној 

    норми успешно примењују; 

- да допринесе да ученици боље и потпуније усвоје књижевнојезичку норму, да побољшају своје изражајне  способности и да се комплетно 

    служе књижевним језиком;  

- стицањем целовите слике о матерњем језику, квалитативно вишим приступом у проучавању језичке организације и законитости језика, треба код 

ученика да развије сазнање о значају књижевног језикаи језичке културе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе Облици 

Гласови и гласовне промене 2 рад на тексту 

разговор 

демонстрација 

екскурзија, 

истраживање 

индивидуални, 

рад у пару, 

групни 
Творба речи 2 

Врсте речи 2 

Падежи  2 

Глаголски облици 2 

Синтагма и реченица 2 

Акценат  1 

Правописна норма  2 

Историја језика 1 

Лингвостилистичка анализа књижевног дела 2 

Укупно 18 



280 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                                   Српски језик 

 

VIII разред 

 

Циљ:   Подстицање развоја додатног теоријског и практичног знања  код ученика који показују посебне склоности и интересовања за српски 

језик, како би се код ученика развијала љубав према матерњем језику и потреба да се он негује.  

           Задаци: 

-  подстаћи ученике на стицање трајнијих лингвистичких знања о матерњем језику и да теоријска знања о језичким појавама и правописној норми 

успешно примењују; 

- допринети да ученици боље и потпуније усвоје књижевнојезичку норму, да побољшају своје изражајне  способности и да се комплетно служе 

књижевним језиком;  

- развити код ученика сазнање о значају књижевног језика и језичке културе стицањем целовите слике о матерњем језику, квалитативно вишим 

приступу проучавању језичке организације и законитости језика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

Синтаксичка анализа   назависносложених и  

зависносложених реченица 

4 :вербално-текстуалне 

(усмено излагање, 

разговор, рад на 

тексту, писани  

радови ученика, 

писане  вежбе, 

говорне вежбе; 

илустративно-

демонстративне: 

илустрација 

схемом , 

уметничким 

предметима, 

фотографијом; 

демонстрација 

компјутером 

колективни, 

индивидуални, 

групни рад,  

рад у пару 

 

Лексичка анализа текстова из новина и часописа  3 

Проучавање локалног говора 3 

Вежбе у говорништву 3 

Бирократски језик и обичан језик 3 

Истраживачки рад на речницима  3 

Синтакса падежних и глаголских облика 3 

Правописна норма  4 

Обједињујући и поредбени чиниоци у обради књижевних 

текстова ( компаративни приступ ) 

4 

Драматизација прозног текста 4 

УКУПНО 34 



281 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                               Енглески језик 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                        ДОДАТНА НАСТАВА 

 

VIII разред 

   

         Циљеви и задаци: 

- систематизација градива; 

- утврђивање граматичких садржаја; 

- утврђивање разумевања слушаног или прочитаног текста; 

- утврђивање познатог вокабулара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе Облици 

Граматика 20 усмено 

излагање, 

разговор, рад 

на тексту, 

говорне 

вежбе, вежбе 

слушања 

текста и 

говора 

индивидуални 

и колективни 

рад, рад у 

пару 

Лексика 10 

Разумевање писаног текста и говора 4 

УКУПНО 34 



282 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                               Шпански  језик 

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК                                        ДОДАТНА НАСТАВА 

 

VIII разред 

 

                    Циљеви  и задаци: 

- проширивање  граматичких садржаја у складу са интересовањима ученика; 

- разумевања слушаног или прочитаног текста; 

- конверзација и интеракције. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе Облици 

Граматика 14 усмено излагање,  

разговор, рад на  

тексту 

писане  вежбе, 

говорне вежбе; 

вежбе слушања 

текста и говора 

индивидуални , рад у 

пару и колективни 

рад 
Разумевање писаног текста и говора 14 

Усмено изражавање и конверзација 6 

УКУПНО 34 



283 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                        Историја 

 

ИСТОРИЈА                                                       ДОДАТНА  НАСТАВА 

 

V разред 

     Циљ: Развијање интересовања за историју старог века, културу, уметност и разумевање њиховог утицаја на  

               каснија историјска дешавања. 

    Задаци: 

- проширивање знања о помоћним историјским наукама; 

- проширивање знања о култури, веровањима, грчкој митологији, градовима државама и узроцима њиховог ратовања; 

- богаћење знања о значајним  личностима из доба хеленизма; 

- проширивање знања о политеистичкој религији  и хришћанству. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 
 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе Облици 

Историја и  помоћне науке ;историјски извори;подела 

прошлости 

1 дијалошка, 

монолошка, 

демонстративно- 

илустративна, 

тематске 

дискусије 

фронтални, 

индивидуални, 

групни рад, 

комјутерска 

настава, 

менторска 

настава, 

рефератска 

настава 

Државе старог Истока, култура и веровање 3 

Стара Грчка: култура; веровање; ратови 3 

Хеленизам , култура доба и истакнуте личности 2 

Римско царство: оснивање државно уређење; Пунски ратови 3 

Хришћанство- настанак и ширење  3 

Сеоба народа и пад Римског царства 3 

УКУПНО 18 



284 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                         Историја 

 

VI разред 

Циљ: Развијање интересовања за историјске одлике  средњег века у Европи и српској средњовековној држави. 

        

  Задаци: 

- разумевање одлика феудалног друштва; 

- оширивање знања о Византији; 

- проширивање знања о средњовековним градовима, њиховој култури и универзитетима; 

- проширивање знања о лози Немањића и задужбинарству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе Облици 

Средњи век ; историјски извори за средњи век 1 дијалошка, 

монолошка, 

демонстративно- 

илустративна, 

тематске 

дискусије 

фронтални, 

индивидуални, 

групни рад, 

комјутерска 

настава, 

менторска 

настава, 

рефератска 

настава 

Феудално друштво и сеоба народа 2 

Византија до 12. века - привреда и друштво 2 

Словени : прапостојбина, расељавање: веровање старих 

Словена и њихове прве државе 

2 

Европске монархије ; крсташки ратови 2 

Културне области у западној Европи ; европски универзитети 

и средњевековни градови 

2 

Српска средњевековна држава: Стефан Немања, наследници, 

привреда 

3 

Ратови Немањића 2 

Градитељи Немањићи : Мирослављево јеванђеље; сликарство; 

Хиландар 

2 

УКУПНО 18 



285 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                         Историја 

 

VIII разред 

 
        Циљ: Ученици кроз различите садржаје и облике рада током часова додатне наставе историје стварају могућности да се у пуној мери реализују 

сврха, циљеви и задаци у настави историје,  разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнитих личности у развоју људског друштва и 

познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену и културну) . 

        Задаци: 

-да усаврше основну језичку и научну писменост и напредују у реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа; 

-да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; 

-да умеју да изразе  и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

-да развијају мотивисаност за учење и предметне садржаје; 

-да развијају историјску свест и стекну хуманистичко образовање; 

-да разумеју историјски простор и време, историјске догађаје, појаве и процесе; 

-да развијај национални и европски идентитет и дух толеранције. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе Облици 

Европа под старим режимом; нове идеје и империје. 2 дијалошка, 

монолошка, 

демонстративна 

фронтални, 

индивидуални, 

групни рад 
Србија и Црна Гора од стицања независности до Првог светског 

рата. 

2 

Балкански ратови 1912-1913. година. 2 

Свет у Великом рату 1914-1918 . 2 

Голгота и васкрс Србије у Великом рату. 2 

Револуције у Русији (Фебруарска и Октобарска) ;слом 

династије Романових 

2 

Версајска мировна конференција и стварање нових држава  2 

Други светски рат-тотални рат (узроци, повод, фронтови и 

битке) 

2 

Југославија у Другом светском рату. 2 

УКУПНО 18 



286 

 

ГЕОГРАФИЈА                                                                 ДОДАТНА НАСТАВА  

 

VII разред  

Додатна настава ће се организовати за ученике који на редовној настави показују изразито занимање за географију и поседују способности које 

се могу више развијати додатним радом.  

Циљ додатне наставе је да заинтересованим ученицима омогући усвајање наставних садржаја који на часовима редовне наставе због своје 

сложености нису препоручљиви за све ученике. 

                         Задаци:  

- разумевање појава, процеса и односа у природи и друштву; 

- развијање способности за активно стицање знања кроз истраживање; 

- развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу; 

- развијање логичког и апстрактног мишљења; 

- схватање повезаности природних и друштвених појава; 

- развијање радних навика и склоности ка изучавању природних наука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова 

методе облици 

Упознавање ученика са Планом и програмом рада  1 дијалог,  

рад на тексту,  

демонстрација 

компјутером, 

демонстрација 

географском 

картом, 

фотографије, 

модели 

 

колективни, 

индивидуални, 

групни рад, 

рад у пару 

 

Васиона и Земља, картографија и кретања Земље 1 

Литосфера, атмосфера 1 

Хидросфера, биосфера 1 

Становништво и насеља на Земљи и географска средина и људске 

делатности 

1 

Азија 3 

Африка 3 

Школско такмичење 1 

 Северна Америка 1 

Средња Америка 1 

Јужна Америка 1 

Аустралија и Океанија 1 

Поларне области 1 

Свет као целина 1 

УКУПНО 18 



287 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                   Географија 

VIII разред 

Додатна настава ће се организовати за ученике који на редовној настави показују изразито занимање за географију и поседују способности 

које се могу више развијати додатним радом.  

Циљ додатне наставе је да заинтересованим ученицима омогући усвајање наставних садржаја који на часовима редовне наставе због своје 

сложености нису препоручљиви за све ученике. 

                       Задаци:  

- разумевање појава, процеса и односа у природи и друштву; 

- развијање способности за активно стицање знања кроз истраживање; 

- развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу; 

- развијање логичког и апстрактног мишљења; 

- схватање повезаности природних и друштвених појава; 

- развијање радних навика и склоности ка изучавању природних наука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова 

методе облици 

Упознавање ученика са Планом и програмом рада  1 дијалог,  

рад на тексту,  

демонстрација 

компјутером, 

демонстрација 

географском 

картом, 

фотографије, 

модели 

 

колективни, 

индивидуални, 

групни рад, 

рад у пару 

 

Васиона и Земља, картографија и кретања Земље 1 

Литосфера, атмосфера 1 

Хидросфера, биосфера 1 

Становништво и насеља на Земљи и географска средина и људске 

делатности 

1 

Географски положај, границе, величина  Србије и Панонска 

рељефна целина 

1 

Природне одлике Србије 3 

Становништво и насеља Србије 1 

Привреда Србије- пољопривреда 1 

Школско такмичење 1 

Привреда Србије 2 

Завичајна географија 1 

Срби ван граница Србије 1 

Србија у савременим интеграцијским процесима 1 

УКУПНО 17 



288 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                           Физика 

 

 

ФИЗИКА                                                             ДОДАТНА  НАСТАВА 
 

VI разред 

 

Циљ:   Омогућити ученицима проширивање знања, развијање способности и умећа у решавању сложенијих рачунских задатака, 

развијати критичко мишљење     

             Задаци: 

-  претварање јединица изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система; 

- извођење релевантан закључак на основу резултата мерења; 

- препознавање питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом; 

- самостално да  изводођење огледа , дискутовање  и закључивање; 

- истраживање помоћу стручне литературе. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе Облици 

Кретање 18 разговор, 

дијалог, рад на 

тексту, 

рачунски 

задаци, 

истраживање 

фронтални, 

индивидуални, 

групни рад, 

рад у пару 

Сила 10 

Мерење 4 

Маса и густина 4 

УКУПНО 36 



289 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                           Физика 

 

VII разред 

 

         Циљ:   Омогућити ученицима проширивање знања, развијање способности и умећа у решавању сложенијих рачунских задатака, 

  развијати критичко мишљење.     

          Задаци: 

- претварање јединица изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система; 

- извођење релевантан закључак на основу резултата мерења; 

- препознавање питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом; 

- самостално да  изводођење огледе , дискутовање  и закључивање; 

-  истраживање помоћу стручне литературе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе Облици 

Сила и кретање 15 разговор, 

дијалог, рад на 

тексту, 

рачунски 

задаци, 

истраживање 

фронтални, 

индивидуални, 

друпни рад, 

рад у пару 

Кретање тела под дејством силе теже, силе трења 12 

Равнотежа тела 5 

Механички рад, енергија и снага 4 

УКУПНО 36 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                   Математика 

 

МАТЕМАТИКА                                                 ДОДАТНА  НАСТАВА  

 

V разред 

 
        Циљ : Проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе ради бржег и темељнијег увођења даровитих ученика у свет науке. 

Мотивисање ученика да развијају математичко мишљење, да уочавју примену математике у свакодневном животу, стичу шире  образовање за 

примену математике у другим областима. Подстицање и развијање способности анализе, синтезе, апстрактног мишљења и истраживачког рада. 

               Задатак:  Решавање захтевнијих задатака из области које се уче у редовној настави. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе Облици 

Скупови.  3 дискусија, 

демонстрација 

односа,  

диференцијација 

задатака 

(садржаја) 

према 

индивидуалним 

способностима, 

склоностима и 

интересовањима 

ученика. 

 

фронтални, 

индивидуални Скупови тачака 3 

Угао 4 

Дељивост бројева.  4 

Разломци  6 

Осна симетрија  2 

Релације, графови 2 

Дијаграми и њихова примена - Венови дијаграми, метод 

дужи .  

2 

Задаци логичко - комбинаторне природе 4 

Задаци са ранијих такмичења 6 

УКУПНО 36 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                   Математика 

 

VI разред 

 
            Циљ: Проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе ради бржег и темељнијег увођења даровитих ученика у свет науке. 

Мотивисање ученика да развијају математичко мишљење, да уочавају примену математике у свакодневном животу, стичу шире  образовања за 

примену математике у другим областима. Подстицање и развијање способности анализе, синтезе, апстрактног мишљења и истраживачког рада. 

                  Задатак:  Решавање захтевнијих задатака из области које се уче у редовној настави. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе Облици 

Скуп целих бројева 4 дискусија, 

демонстрација 

односа,  

диференцијација 

задатака 

(садржаја) 

према 

индивидуалним 

способностима, 

склоностима и 

интересовањима 

ученика. 

фронтални, 

индивидуални Троугао 4 

Дирихлеов принцип 2 

Дељивост и прости бројеви 4 

Скуп рационалних бројева 4 

Конструктивни задаци 4 

Четвороуглови 4 

Проблемски задаци 4 

Задаци са ранијих такмичења 6 

УКУПНО 36 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                   Математика 

 

VII разред 

 
         Циљ: Проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе ради бржег и темељнијег увођења даровитих ученика у свет науке. Мотивисање 

ученика да развијају математичко мишљење, да уочавају примену математике у свакодневном животу, стичу шире  образовање за примену 

математике у другим областима. Подстицање и развијање способности анализе, синтезе, апстрактног мишљења и истраживачког рада. 

        Задтак:  Решавање захтевнијих задатака из области које се уче у редовној настави. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                      

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе Облици 

Површина троугла и четвороугла. Херонов образац 2 дискусија, 

демонстрација 

односа,  

диференцијација 

задатака 

(садржаја) 

према 

индивидуалним 

способностима, 

склоностима и 

интересовањима 

ученика. 

 

фронтални, 

индивидуални Реални бројеви 4 

Питагорина теорема 4 

Многоугао 2 

Геоматријски докази 2 

Алгебарски рационални изрази 4 

Комбинаторика 2 

Зависне величине 2 

Круг 2 

Низови 2 

Нестандардни конструктивни задаци 2 

Дељивост 2 

Задаци са ранијих такмичења 6 

УКУПНО 36 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                   Математика 

 

VIII разред 

 
    Циљ:  Проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе ради бржег и темељнијег увођења даровитих ученика у свет науке. 

Мотивисање ученика да развијају математичко мишљење, да уочавају примену математике у свакодневном животу, стичу шире  образовање за 

примену математике у другим областима. Подстицање и развијање способности анализе, синтезе, апстрактног мишљења и  истраживачког рада. 

                       Задатак: Решавање захтевнијих задатака из области које се уче у редовној настави. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе Облици 

Круг 2 дискусија, 

демонстрација 

односа,  

диференцијација 

задатака 

(садржаја) 

према 

индивидуалним 

способностима, 

склоностима и 

интересовањима 

ученика. 

 

фронтални, 

индивидуални Сличност 2 

Тачка, права и раван 2 

Линеарне једначине и неједначине 2 

Призма 2 

Једначине с апсолутним вредностима 2 

Пирамида 2 

Линеарна функција 2 

Линеарне Диофантске једначине 2 

Системи линераних једначина 2 

Конгруенције по модулу 2 

Елементарни проблеми екстремних вредности 2 

Нелинеране Диофантске једначине 2 

Неједнакости и примене 2 

Задаци са ранијих такмичења 6 

УКУПНО 34 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                      Биологија 

 

БИОЛОГИЈА                                                     ДОДАТНА  НАСТАВА 

 

V разред 

 

    Циљ: Проширивање способности и знања за ученике који показују посебна интересовања за природне науке. 

 

     Задаци: 

- проширивање знања о особинама живих бића; 

- проширивање знања о ћелијској грађи; 

- сазнати више о царствима живих бића; 

- проширивање знања о вегетативни и репродуктивним биљним органима,њиховој грађи и улози; 

- сазнати више о разним групама биљака и гљива; 

- развитијати свест о значају очувања биљног света за околину и човека. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                                        Биологија 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе Облици 

Увод у биологију 

Биологија као природна наука 

Лабораторијски прибор 

Техника микроскопирања 

3 

дијалог,самостални 

и истраживачки  

радови 

индивидуални,рад 

у групи или 

паровима 

Особине живих бића и разноврсност 

Ћелијска грађа 

Класификација живих бића 

Монере и протисти 

Вируси 

7 

Царство биљака 

Вегетативни биљни органи-спољашња и унутрашња 

грађа,улога и значај 

Репродуктивни биљни органи- спољашња и унутрашња 

грађа,улога и значај 

Вегетативно размножавање 

13 

Разноврсност биљака,значај и заштита 

Алге 

Маховине 

Папратнице 

Голосеменице 

Скривеносеменице 

9 

Царство гљива 

Плесни,буђи,печурке 

Значај гљива 

4 

УКУПНО 36 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                      Биологија 

 

VI разред 
 

    Циљ: Проширивање способности и знања за ученике који показују посебна интересовања за животињски свет. 

 

     Задаци: 

-  проширивање знања о хетеротрофним протистима; 

-  проширивање знања о грађи и разноврсности бескичмењака; 

-  проширивање знања о грађи и разноврсности кичмењака; 

-  сазнати више о разним изумрлим врстама; 

-  развити свест о значају очувања животињског  света за околину и човека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

Увод у зоологију 

 
1 

дијалог,самостални 

и истраживачки  

радови 

индивидуални,рад 

у групи или 

паровима Праживотиње 

Хетеротрофни протисти-грађа, разноврсност, изазивачи болести 
4 

Царство животиња 

Грађа и разноврсност бескичмењака 

Грађа и разноврсност кичмењака 

27 

Угроженост и заштита животиња 

Фактори угрожености и важност очувања животињских врста 
2 

Увод у еволуцију живог света 

Геолошка доба 

Фактори еволуције-Чарлс Дарвин 

2 

УКУПНО 36 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                      Биологија 

 

VII разред 

 
         Циљ: Проширивање способности и знања за ученике који показују посебна интересовања грађу и функционисање људског тела. 

 

          Задаци: 

-  проширивање знања о пореклу човека; 

-  проширивање знања о грађи и функционисање система органа човека; 

-  проширивање знања о болестима и превенцији система органа; 

-  развити свест о значају очувања репродуктивног здравља и хуманим односима међу половима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе Облици 

Порекло и развој људске врсте 

Историјски развој човека, људи данас 
1 

дијалог,самостални 

и истраживачки  

радови 

индивидуални,рад 

у групи или 

паровима Грађа људског тела 

Грађа и улога система органа 

Функционисање система органа 

Болести и превенција система органа 

31 

Репродуктивно здравље 

Болести зависности 

Полне болести, контрацепције 

Хумани односи међу половима 

4 

УКУПНО 36 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                      Биологија 

 

VIII разред 

         Циљ: Проширивање способности и знања за ученике који показују посебна интересовања за екологију. 

          Задаци: 

-  омогућити ученицима да разумеју мултидисциплинарност и повезаност екологије са осталим биолошким дисциплинама; 

-  разумевање кружења супстанце и проток енергије кроз све нивое организације живог света; 

-  стварање ситуација у којимапримењују основне еколошке принципе за тумачење појава и промена у реалном окружењу; 

-  стварање ситуација у којима се примењују принципи одрживог развоја. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе Облици 

Увод у екологију 2 дијалог,самостални 

и истраживачки  

радови 

индивидуални, 

рад у групи,  

рад у пару 
Екологија и животна средина 10 

Угрожавање ,заштита и унапређивање екосистема 12 

Глобалне последице загађивања животне средине 9 

Животна средина и одрживи развој 1 

Животна средина, здравље и култура живљења 2 

Укупно 36 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                           Хемија 

 

ХЕМИЈА                                                             ДОДАТНА  НАСТАВА 

 

VII разред 

 

                 Циљ: Проширивање способности и знања за ученике који показују посебна интересовања за природне науке. 

 

                   Задаци: 

       -   проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе хемије; 

       -  проширивање знања о експерименталном и теоријском раду; 

       -  развијање еколошке свести ученика. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе Облици 

Структура супстанце  12 дијалог,самостални 

и истраживачки  

радови 

индивидуални,рад 

у групи, 

рад у пару 
Хомогене смеше или раствори 8 

Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских 

једначина  
     16 

УКУПНО 36 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                     Техничко и информатичко образовање 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ                                ДОДАТНА  НАСТАВА 

                          

VII разред 

     Циљ додатне наставе је да се омогући ученицима седмог разреда да у складу са својим посебним интересовањима и склоностима развију своје 

способности и прошире знања. Садржаји програма додатне наставе биће усклађени са потребама ученика и у зависности од наставног плана и 

програма предмета. Додатна настава из техничког и информатичког образовања организује се за ученике седмог  разреда основне школе. Додатни 

рад организује се за ученике који изражавају жељу за оваквом врстом рада, постижу запажен успех у настави природних наука, показују повећано 

интересовање и имају натпросечне способности за савладавање теоријских и практичних техничко-технолошких садржаја. Као и у редовној настави, 

додатни рад треба организовати на спојеним часовима.  

     Задаци: Наставник би, као помагач и сарадник ученика, требало да им обезбеди стицање нових знања стваралачким поступцима. То се постиже, 

пре свега, активирањем ученика у учењу и раду, омогућавањем да самостално остварују програм и примењују властите замисли и решења. Исто тако, 

наставник иницира и стално подстиче стваралаштво ученика и упућује их на коришћење разних извора сазнања. Додатни рад организује се за групе 

од пет до десет ученика. Програм рада може да се остварује са целом групом, са по неколико ученика или се организује за сваког ученика посебно – 

индивидуализован рад. Задаци додатног рада могу да обухватају:  

– продубљивање појединих садржаја редовне наставе;  

– посебне креације неких садржаја редовне наставе;  

– упознавање нових научно-техничких знања; 

–детаљније упознавање појединих научно-техничких области кроз практичан рад (обрада материјала, погонске и радне машине, пољопривредна 

механизација, електротехника, електроника, радио-техника, рачунарство и сл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе облици 

Упознавање са различитим такмичарским дисциплинама 2 вербалне, 

текстуалне, метода 

графичких радова, 

демонстративне, 

метода учења 

путем открића 

индивидуални, 

рад у пару, 

фронтални, 

групни 

Програмирање, роботика и интерфејс технологија 5 

Моделарство 6 

Филм 5 

УКУПНО 18 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                     Техничко и информатичко образовање 

 

VIII разред 

 

     Циљ додатне наставе је да се омогући ученицима осмог разреда да у складу са својим посебним интересовањима и склоностима развију своје 

способности и прошире знања. Садржаји програма додатне наставе биће усклађени са потребама ученика и у зависности од наставног плана и 

програма предмета. Додатна настава из техничког и информатичког образовања организује се за ученике осмог разреда основне школе. Додатни рад 

организује се за ученике који изражавају жељу за оваквом врстом рада, постижу запажен успех у настави природних наука, показују повећано 

интересовање и имају натпросечне способности за савладавање теоријских и практичних техничко-технолошких садржаја. Као и у редовној настави, 

додатни рад треба организовати на спојеним часовима.  

 

     Задаци: Наставник би, као помагач и сарадник ученика, требало да им обезбеди стицање нових знања стваралачким поступцима. То се постиже, 

пре свега, активирањем ученика у учењу и раду, омогућавањем да самостално остварују програм и примењују властите замисли и решења. Исто тако, 

наставник иницира и стално подстиче стваралаштво ученика и упућује их на коришћење разних извора сазнања. Додатни рад организује се за групе 

од пет до десет ученика. Програм рада може да се остварује са целом групом, са по неколико ученика или се организује за сваког ученика посебно – 

индивидуализован рад. Задаци додатног рада могу да обухватају:  

– продубљивање појединих садржаја редовне наставе;  

– посебне креације неких садржаја редовне наставе;  

– упознавање нових научно-техничких знања; 

–детаљније упознавање појединих научно-техничких области кроз практичан рад (обрада материјала, погонске и радне машине, пољопривредна   

механизација, електротехника, електроника, радио-техника, рачунарство и сл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе облици 

Упознавање са различитим такмичарским дисциплинама 2 вербалне, 

текстуалне, 

метода 

графичких 

радова, 

демонстративне, 

метода учења 

путем открића 

индивидуални, 

рад у пару, 

фронтални, 

групни 

Програмирање, роботика и интерфејс технологија 5 

Моделарство 6 

Филм 5 

УКУПНО 18 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                       Информатика и рачунарство 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО                                ДОДАТНА  НАСТАВА 
 

VI разред 

 

            Циљ: Проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе ради бржег и темељнијег увођења даровитих ученика у свет науке. Мотивисање 

ученика да развија информатичко мишљење, да уочава примену информатике и рачунарства у свакодневном животу, стиче шире  образовање за 

примену информатике и рачунарства у другим областима.  

        Задатак:  Решавање захтевнијих задатака из области које се уче у изборној настави. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VII разред 

 
          Циљ: Проширивање и продубљивање садржаја изборне  наставе ради бржег и темељнијег увођења даровитих ученика у свет науке. 

Мотивисање ученика да развија информатичко мишљење, да уочава примену информатике и рачунарства у свакодневном животу, стиче шире  

образовоње за примену информатике и рачунарства у другим областима.  

         Задаци Решавање захтевнијих задатака из области које се уче у изборној настави 
 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе Облици 

Дабар  8 илустративно- 

демонтративна, 

слободан 

разговор 

индивидуални  

Програмирање  10 

УКУПНО 18 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе облици 

Дабар  8 илустративно- 

демонтративна, 

слободан 

разговор 

индивидуални  

Програмирање  10 

УКУПНО 18 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                       Информатика и рачунарство 

 

VIII разред 

 
                 Циљ Проширивање и продубљивање садржаја изборне  наставе ради бржег и темељнијег увођења даровитих ученика у свет науке. 

Мотивисање ученика да развија информатичко мишљење, да уочава примену информатике и рачунарства у свакодневном животу, стиче шире 

образовање за примену информатике и рачунарства у другим областима.  

          Задатак:  Решавање захтевнијих задатака из области које се уче у изборној настави. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе Облици 

Дабар  6 илустративно- 

демонтративна, 

слободан 

разговор 

индивидуални  

Програмирање  12 

УКУПНО 18 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин          припремна настава за завршни испит 

                                                                                   

ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 
          Припремна настава организује се за ученике VIII разреда ради додатне припреме за  

полагања завршног испита на крају основног образовања и васпитања. 

         Часови ће се реализовати у другом полугодишту, како је и предвиђено  у Школском  

развојном плану. 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
 

ОБЛАСТ И ТЕМЕ 

НИВО 

ПОСТИГНУЋА 

ПЛАНИРАНИ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ВРЕМЕ 

 

Вештина читања и разумевања 

прочитаног 
-проналажење информација у тексту 

-поређење садржаја 

-читање дијаграма, табела и графикона 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

2 

Д
р

у
г
о

  
 п

о
л

у
г
о
д

и
ш

т
е Граматика, лексика, народни и 

књижевни језик 

- врсте речи  и творба речи 

-гласови и гласовне промене 

-падежи и глаголски облици 

-реченични чланови исказани речју, 

синтагмом и зависном реченицом 

-правопис 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

7 

Књижевност 

-писци и дела 

-стилске фигуре 

-форме казивања 

-књижевни родови и врсте 

-тумачење књижевноуметничког дела 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

5 

 

МАТЕМАТИКА 

 
 

ОБЛАСТ И ТЕМЕ 

НИВО 

ПОСТИГНУЋА 

ПЛАНИРАНИ 

БРОЈ  

ЧАСОВА 

ВРЕМЕ 

 

Бројеви и операције са њима основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

3 

П
р

в
о

  
и

  
д
р

у
г
о
 п

о
л

у
г
о
д

и
ш

т
е 

Алгебра и функције основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

3 

Геометрија основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

3 

Мерење основни средњи  

напредни , ниво 
3 

Обрада података основни ,средњи  

напредни  ниво 
3 
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ФИЗИКА 

 
ОБЛАСТ И ТЕМЕ НИВО  

ПОСТИГНУЋА 

ПЛАНИРАНИ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ВРЕМЕ  

Кретање 

Сила 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Д
р

у
г
о

  
 п

о
л

у
г
о
д

и
ш

т
е 

Мерење основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Маса и густина основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Притисак основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Кретање под дејством силе 

теже, силе трења 

Равнотежа тела 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

2 

Рад, снага, енергија 

Топлотне појаве 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

 

БИОЛОГИЈА 

 
ОБЛАСТ И ТЕМЕ НИВО ПОСТИГНУЋА ПЛАНИРАНИ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ВРЕМЕ 

Животни процеси основни,средњи, 

напредни ниво 
1 

Д
р

у
г
о
  
п

о
л

у
г
о
д

и
ш

т
е Ботаника основни,средњи, 

напредни ниво 
1 

Бескичмењаци основни,средњи, 

напредни ниво 
1 

Кичмењаци основни,средњи, 

напредни ниво 
1 

Антропологија основни,средњи, 

напредни ниво 
2 

Екологија основни,средњи, 

напредни ниво 
1 
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ХЕМИЈА 

 
ОБЛАСТ И ТЕМЕ НИВО ПОСТИГНУЋА ПЛАНИРАНИ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ВРЕМЕ 

Физичка и хемијске својства 

супстанци и промене 

основни,средњи, 

напредни ниво 
2 

Д
р

у
г
о
  
п

о
л

у
г
о
д

и
ш

т
е 

Атом, грађа атома; изотопи; 

молекули; јони 

основни,средњи, 

напредни ниво 
1 

Јонска веза, ковалентна веза основни,средњи, 

напредни ниво 
1 

Хомогене смеше основни,средњи, 

напредни ниво 
1 

Неметали и  метали основни,средњи, 

напредни ниво 
2 

Оксиди, киселине, базе и соли основни,средњи, 

напредни ниво 
1 

Угљоводоници основни,средњи, 

напредни ниво 
1 

Израчунавања у хемији основни,средњи, 

напредни ниво 
1 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 
ОБЛАСТ И ТЕМЕ НИВО ПОСТИГНУЋА ПЛАНИРАНИ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ВРЕМЕ  

Физичка географија 

 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Д
р

у
г
о

  
 п

о
л

у
г
о
д

и
ш

т
е 

Друштвена географија 

 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Европа 

 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Азија и и Африка 

 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Америка и  Аустралија 

 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Србија 

 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Питања и  задаци из тестова основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 
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ИСТОРИЈА 

 
ОБЛАСТ И ТЕМЕ НИВО ПОСТИГНУЋА ПЛАНИРАНИ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ВРЕМЕ  

Периодизација прошлости основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Д
р

у
г
о

  
 п

о
л

у
г
о
д

и
ш

т
е 

Историјски извори и 

рачунање времена 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Религије 

 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Српска средњовековна 

држава 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Грађанске револуције 

 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Први светски рат 

 

основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Краљевина Југославија основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Свет између два рата основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Други светски рат основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Послератни период основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 

Цивилизације и култура основни ниво 

средњи ниво 

напредни ниво 

1 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                      слободне активности 
    

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 V - VIII  

 
          Слободне активности усклађене су са развојним потребама и интересовањима ученика, као и 

могућностима и потребама школе, родитеља и локалне заједнице. Подстиче се  размишљање, 

закључивање и  креативно изражавања кроз различите активности ученика, индивидуални, тимски и 

истраживачки приступ. Подстиче се и уважава иницијатива ученика у вези са избором садржаја и 

тема. Ученички продукти се промовишу, а секције значајно памажу ученицима да открију своја 

интересовања и њихов рад повезан је са настојањима школе да континуирано брине о 

професионаланој оријентације својих ученика.  
  

 

РАЗРЕД 
СЛОБОДНА АКТИВНОСТ/ 

СЕКЦИЈА 

ГОДИШЊИ 

ФОНД 

ЧАСОВА 
V - VIII Ликовна секција 36 

VI- VIII  Новинарска секција 36 

V-VIII Читалачки клуб 36 

V-VIII  Драмска секција 24 

V-VIII Литерарна секција 36 

VIII Млади физичари 18 

V,VII,VIII Математичка секција 36 

V,VI Преводилачка секција  

( шпански језик) 

36 

VI,VII Прва помоћ 9 

VI,VII Шпански језик 36 

VII Преводилачка секција  

( енглески језик) 

36 

V,VI,VII Лингвистичка секција 36 

VII,VIII Клуб за УН 36 

VII ,VIII Хемијска секција 20 

V Информатичка секција 18 

V- VIII Спортска секција – одбојка 36 

V- VIII Спортска секција – фудбал 36 

V- VIII  Спортска секција – рукомет 36 

V,VI Моделарска секција 72 

V,VI Географска секција 36 

VII Преводилачка секција 

( енглески језик ) 

36 

VII, VIII Географска секција 10 

VII Историјска секција 18 

V - VIII Саобраћајна секција 36 
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

 V разред 
Циљ наставе изборног предмета свакодневни живот у прошлости јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да прошире знањa из области опште културе, да се оспособе кроз упознавање са начином живота људи у прошлости боље 

разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике 

културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту „другог” да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст 

разуђене и сложене садашњости. 

Задаци наставе изборног предмета свакодневни живот у прошлости су стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и 

облике рада током наставе овог изборног предмета сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета) буду у пуној мери 

реализовани 

Кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, 

игре, забава, становање, одевања, ученици уочавају њихову условљеност историјским процесима и догађајима. Концепција наставе овог изборног 

предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Европе и света, с намером да се уоче 

њихови заједнички именитељи и упознају различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик 

живи. Подстицањем радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба да се оспособе да формирају 

јаснију представу о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања историјске грађе, као и да развију критички однос 

према тој грађи и другим остацима прошлих времена. 

                      Оперативни задаци:  

- разумевање појма свакодневни живот; 

-  разумевање појма прошлост;  

- разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости;  

- усвајање и продубљивање знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости;  

- идентификовање актуелних дечјих игара (врсте и њихова функција);  

- упознавање с дечјим играма у прошлости (врсте и њихова функција);  

- идентификовање сличности и разлика између игара некад и сад;  

- разумевање значаја игре у развоју појединца и друштва;  

- упознавање са свакодневним животом људи у праисторији;  

- упознавање са свакодневним животом народа Старог истока;  

- упознавање са свакодневним животом старих Грка;  

- упознавање са свакодневним животом старих Римљана;  
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- подстицање ученика на самостални истраживачки рад; развијање способности повезивања знања из различитих области 

- подстицање креативности 

Начин реализације програмских садржаја 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:  

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. 

3 IX 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. 

Усвајање основних појмова у вези са 

предметом; повезаност предмета са 

историјом, географијом и физоичким 

васпитањем. Схватање због чега је 

битно проучавање свакодневног живота 

у прошлости. 

Игре у прошлости 

Појам и феномен игре; Дечије игре у 

садашњости и прошлости; Играчке у 

прошлости; Традиционалне игре у Србији; 

Олимпијске игре у античкој Грчкој. 

5 IX-X Пажљиво прати наставу, 

усвајање знања, показује резултате 

самосталног рада, учествује у тимском 

раду. 

 

Разумевање разних игара и тумачење 

њихових правила. Развијање фер-плеја, 

спортског духа, тимског рада и 

толеранције. 

Свакодневни живот у праисторији и старом 

веку – праисторија 

Свакодневни живот у праисторјиским 

заједницама; Начин исхране, становање и 

одевања у праисторји; Изуми и веровања; 

Најзанимљивији археолошки налази и 

локалитети 

4 X-XI Пажљиво прати наставу, 

усвајање знања, 

опажање наставних садржаја, 

откривање и увиђање законитости развитка 

људског друштва, 

изражавање својих закључака, 

учешће у дискусији, 

Разумевање свакодневног живота у 

праисторији и утицај на даљи  

културни развој човечанства у 

наредним хронолошким периодима. 
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показује резултате самосталног рада 

пита наставника за нејасне појмове. 

Ради домаће задатке. 

Стари Исток 
Начин исхране и становања у старом 

Египту и Месопотамији; Породични односи 

у старом Египту и Месопотамији; 

Образовање у старом Египту и 

Месопотамији; Обавезе становништва; 

Друштевени живот у старом Египту и 

Меспотамији; Употребни предмети у 

старом Египту и Меспотамији; Путовање и 

трговина код народа Старог истока; 

Веровање у старом Египту и Месопотамији; 

Најзанимљивији археолошки налази и 

локалитети. 

9 XI-II       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. 

 

Разумевање свакодневног живота на 

старом Истоку, првенствено у Египту и 

Меспотамији. Разумевање како су 

државе Старог истока културно утицале 

на развој културе Грка и Римљана у 

Старом веку. 

Стара Грчка 
Начин исхране, одевање, становање и 

породични односи у старој Грчкој;   

Образовање у старој Грчкој; Друштвени 

живот у старој Грчкој; Медицина и наука у 

старој Грчкој; Веровање старих Грка; 

Употребни премети у старој Грчкој; 

Најзанимљивији археолошки налази и 

локалитети и посета градском музеју. 

7 II-III-IV 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. 

Разумевање свакодневног живота код 

старих Грка, науке, културе, 

образовања као и њихов утицај на стари 

Рим. 

Стари Рим 

Начин исхране, одевање, становање и породични 

односи у старом Риму; Образовање у старом 

Риму; Друштвени живот у старом Риму; Римска 

војска; Путовање и трговина у старом 

Риму;Веровања и ритуални обреди у старом 

Риму; Употребни предмети и накит; 

Најзанимљивији археолошки налази и 

локалитети и посета градском музеју. 

8 V-VI 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. 

Разумевање свакодневног живот код старих 

Римљана, како се развијао и којим темпом 

је текао. Шта је све утицали на стварање 

јединствене културе Рима. И разумевање 

које је то римско наслеђе доспело до нас 

данас. 
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ХОР И ОРКЕСТАР 

V разред 

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

Остали циљеви су: 

- да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем/певањем и суделовањем у школским  ансамблима, 

- да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање, 

- да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за разумевање музичких порука, 

- да подстиче стваралачко ангажовање у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике), 

- да развија критичко мишљење. 

 
         Задаци:  

- неговање способности извођења музике (певање/свирање), 

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике, 

- подстицање креативности у свим музичким активностима, 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности, 

- припремање програма за културну и јавну делатност школе, 

- стварање навике праћења и похађања концертних приредби. 

      

                     Оперативни задаци: 

- певање песама (по слуху и из нотног текста) различитог садржаја и расположења традиционалне и уметничке музике, 

- свирање на дечијим музичким инструментима, 

- упознавање основних појмова из музичке писмености, 

- упознавање музичких дела уметничког и народног стваралаштва, 

- слободно импровизовање на инструментима Орфовог инструментаријума, 

- импровизација мелодије на задати текст, 

- развијање стваралачких способности. 

 

 

 



313 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                              Слободне  наставне активности  5. разред 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Резултати учења/ 

научено 

Извођење 

музике 
Певање песама 

Свирање на дечјим 

инструментима 

Основе музичке  

писмености 

24 IX-VI Певање песама традиционалне и уметничке музике по  

слуху и из нотног текста. Свирање песама и лакших 

инструменталних дела на инструментима Орфовог 

инструментаријума. Усвајање нових елемената  

музичке писмености кроз обраду песама. 

Лепо и изражајно певање уз правилно  

дисање, тачну интонацију и 

ритам, динамику, фразирање, дикцију,  

правилан положај тела при певању. 

Свира на мелодијским и ритмичким 

инструментима. Изводи разноврсни 

музички репертоар певањем или свирањем 

као солиста и у школским ансамблима. 

Примењује појмове из основа музичке 

писмености извођењем музике. 

Слушање 

музике 
 

 

 

8 IX-VI Слушање вокално-инструменталних и кратких 

инструменталних композиција домаћих и страних  

Композитора, уметничких дела инспирисаних  

фолклором народа и народности. Препознавање 

различитих тонских боја (гласова и инструмената),  

различитих темпа и динамичких разлика у слушаним 

примерима. 

Упознаје вредна дела народне и уметничке 

музике.У слушаним примерима препознаје 

различите тонске боје, различит темпо, 

динамичке разлике, различита расположења 

на основу изражајних елемената.Препознаје  

слушану композицију на основу 

карактеристичног одломка. 

Музичко 

стваралаштво 

4 IX-VI Креирање пратње за песме ритмичким и звучним ефектима, 

креирање покрета уз музику, смишљање музичких питања 

и одговора, импровизација мелодије  

на задати текст, импровизација дијалога на  

инструментима Орфовог инструментаријума. 

Креира пратњу за песме, покрете уз музику, 

смишља  музичка питања и одговоре,, 

импровизује мелодију на задати текст, 

импровизује дијалог на инструментима  

Орфовог инструментаријума. 
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ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

V разред 
 

                     Циљ је да се додатно подстиче развој практичних и теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно,  

            спонтано и  креативно комбиновање ликовних елемената, а у циљу развоја стваралачког мишљења. 

         Задаци 

- проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за рад у процесу ликовног изражавања; 

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних елемената: 

линија, облика, боја; 

- развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење                    

у визуелно мишљење 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање 

- подстицање интересовања, стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби као и за  

чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде 

- стварање услова да се упознавањем ликовне уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве 

 

Начин реализације програмских садржаја 
           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 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Цртање 
 

6 IX-X 

 

ЛК.1.1.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК:3.3.3. 

Посматра, пажа,уочава,разговара,истражује,  

повезује са предходним градивом, 

анализира,закључује,  износи своја 

запажања,поставља питања, црта разним 

цртачким материјалима 

разликује и користи основне медије, 

материјале и технике визуелних 

уметности,Одабира адекватан садржај да 

би представио неку идеју или концепт, 

уочава међусобну повезаност елемената, 

принципа и садржаја на свом раду и на 

радовима других,користи друга места и 
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изворе да би проширио своја знања из 

визуелних уметности 

Сликање 6 X-XI ЛК.1.1.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК:3.3.3. 

Посматра, пажа,уочава,разговара,истражује,  

повезује са предходним градивом, 

анализира,закључује,  износи своја 

запажања,поставља питања,  слика разним 

сликарским техникама 

разликује и користи основне медије, 

материјале и технике визуелних 

уметности,Одабира адекватан садржај да 

би представио неку идеју или концепт, 

уочава међусобну повезаност елемената, 

принципа и садржаја на свом раду и на 

радовима других,користи друга места и изворе 

да би проширио своја знања из визуелних 

уметности 

Вајање 6 XI-XII ЛК.1.1.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК:3.3.3. 

Посматра, пажа,уочава,разговара,истражује,  

повезује са предходним градивом, 

анализира,закључује,  износи своја 

запажања,поставља питања, обликује у 

разним вајарским материјалима 

разликује и користи основне медије, 

материјале и технике визуелних 

уметности,Одабира адекватан садржај да 

би представио неку идеју или концепт, 

уочава међусобну повезаност елемената, 

принципа и садржаја на свом раду и на 

радовима других,користи друга места и изворе 

да би проширио своја знања из визуелних 

уметности 

Примењена уметност- 

калиграфија, 

 графичке технике 

 

6 I-II ЛК.1.1.1. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК:3.3.3. 

Посматра, опажа, уочава,разговара, 

повезује са предходним градивом, 

анализира,закључује,  износи своја 

запажања,поставља питања, игра се, 

 црта,пише, отискује 

разликује и користи основне медије, 

материјале и технике визуелних 

уметности,Одабира адекватан садржај да 

би представио неку идеју или концепт, 

уочава међусобну повезаност елемената, 

принципа и садржаја на свом раду и на 

радовима других,користи друга места и изворе 

да би проширио своја знања из визуелних 

уметности 

Естетска анализа- 

посета Народног музеја 

 

6 III-IV ЛК.1.2.1. 

ЛК.2.3.1. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.4. 

Посматра, опажа, уочава,разговара, 

анализира,закључује,  износи своја 

запажања,поставља питања,истражује,  

разуме поруке 

описује свој рад и радове других,лоцира 

одабрана уметничка дела у историјски и 

друштвени концепт,анализира одабрана 

уметничка дела у односу на време 

настанка и према културној припадности, 
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разуме међусобну повезаност и утицај 

уметности и других области живота 

Уређење школског 

простора 

6 V-VI ЛК.1.3.4. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.4. 

Посматра, опажа, уочава,разговара, 

повезује са предходним градивом, 

анализира,закључује,  износи своја 

запажања,поставља питања, игра се, 

истражује, црта, слика, лепи 

зна неколико примера визуелних уметности у 

свакодневном животу,Одабира адекватан 

садржај да би представио неку идеју или 

концепт,описује потребна знања и вештине 

који су неопходни у занимањима везаним за 

визуелне уметности,разуме међусобну 

повезаност и утицај уметности и других 

области живота 
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СРПСКИ ЈЕЗИК                                                  СЛОБОДНА АКТИВНОСТ 

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА  5. РАЗРЕД 
  

 Циљ: Развијање литерарног сензибилитета и креативних способности ученика ,развијање љубави према читању, доживљавању и тумачењу 

књижевноуметничких дела. 

Задаци 

– развијање афинитета према естетскими етичким вредностима литературе; 

– развијање ученичких знања, вештина и способностиу областима читање и књижевност; 

– оспособљавање ученика за језичкостилску анализу уметничких текстова; 

– подстицање ученика да развију способност за естетско вредновање српске и светске књижевности; 

– развијање ученичког интересовања према историјикњижевности, теорији књижевности и књижевној 

   критици; 

– упознавање ученика са животом и стваралаштвом најзначајнијих српских и светских писаца; 

– повезивање наставних садржаја из српског језика,књижевности и језичке културe 

–  упознавање ученика са филмском и позоришном уметношћу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе облици 

Тумачење одабраних књижевних дела  4 рад на тексту, 

разговор, 

демонстрација, 

екскурзија, 

истраживање, 

реферат 

индивидуални, 

рад у пару, 

групни 
Анализа радова ученика 5 

Литерарни конкурси 5 

Стилска средства 4 

Лирика 3 

Епика 3 

Драма 3 

Књижевни ствараоци 3 

Књижевнонаучне врсте 3 

Позориште и филм 3 

Укупно 36 
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ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА  7. РАЗРЕД 
  

 Циљ: Развијање литерарног сензибилитета и креативних способности ученика, развијање љубави према читању, доживљавању и тумачењу 

књижевноуметничких дела. 

Задаци 

– развијање афинитета према естетскими етичким вредностима литературе; 

– развијање ученичких знања, вештина и способностиу областима читање и књижевност; 

– оспособљавање ученика за језичкостилску анализу уметничких текстова; 

– подстицање ученика да развију способност за естетско вредновање српске и светске књижевности; 

– развијање ученичког интересовања према историјикњижевности, теорији књижевности и књижевној 

   критици; 

– упознавање ученика са животом и стваралаштвом најзначајнијих српских и светских писаца; 

– повезивање наставних садржаја из српског језика,књижевности и језичке културe 

–  упознавање ученика са филмском и позоришном уметношћу. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе облици 

Тумачење одабраних књижевних дела  4 рад на тексту, 

разговор, 

демонстрација, 

екскурзија, 

истраживање, 

реферат 

индивидуални, 

рад у пару, 

групни 
Анализа радова ученика 5 

Литерарни конкурси 5 

Стилска средства 4 

Лирика 3 

Епика 3 

Драма 3 

Књижевни ствараоци 3 

Књижевнонаучне врсте 3 

Позориште и филм 3 

Укупно 36 
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ДРАМСКА СЕКЦИЈА  8. РАЗРЕД 

 

               Циљ: Упознавање ученика са драмском уметношћу и подстицање развоја уметничког сензибилитета и креативних способности ученика.  

Задаци:  
– развијање активног односа према позоришној уметности; 

– развијање афинитета према естетским и етичким вредностима позоришне уметности; 

– развијање уметничког сензибилитета и креативних способности ученика; 

– развијање ученичких знања, вештина и способности у области књижевности и драмске уметности; 

– развијање љубави према читању, доживљавању и тумачењу драмских текстова; 

– упознавање ученика са значајним делима позоришне уметности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе облици 

Основни појмови позоришне уметности 3 вербално-текстуалне  

(усмено излагање, 

разговор, рад на 

тексту, писани  

радови ученика, 

писане  вежбе, 

говорне вежбе; 

илустративно-

демонстративне: 

илустрација 

схемом , 

уметничким 

предметима, 

фотографијом; 

демонстрација 

компјутером 

колективни, 

индивидуални, 

групни рад,  

рад у пару 

 

Говорне вежбе и изражајно читање текста 4 

Посета позоришту 2 

Читалачке пробе (рад за столом, анализа ликова, читање по 

улогама) 

8 

Распоредне пробе (груписање лица и ствари на сцени, вежбе 

покрета и гестова, сценске радње) 

8 

Гледање ТВ драме 3 

Писање драмског комада 2 

Учешће на школским приредбама 2 

УКУПНО 36 
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НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 
               Циљ: Развијање језичке културе и језичке свести као и примена форми новинарског изражавања. 

 

               Задаци: 

- уочавање разлике говорног и писаног језика; 

- богаћење културе усменог и писменог изражавња, јавног говорења; 

- маштовитост , оригиналност, јасност, тачност и прецизност у изражавању; 

- развијање језичког мишљења и језичке свести-језик као средство изражавања. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе облици 

Новинарство – право и политика масовних медија    1 илустративно-

демонстартивна, 

радна тексту, 

писани радови, 

разговор, 

истраживачко 

читање 

индивидуални, 

рад у пару, 

групни рад, 

менторска 

настава  

Облици новинарског изражавања 2 

Новинарски жанрови 1 

Како до рубрике вредне пажње 1 

Интервју 1 

Идеје за школски лист 1 

Рад на терену  15 

Бележење догађаја 9 

Школске новине-концепција 5 

УКУПНО 36 
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ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА 

 
            Циљеви: 

- приширивање знања   из  одабраних лингвистиких области; 

- унапређивање истраживачког духа и истраживачког  приступа лингвистичким темама; 

- неговање радозналости  за језичке појаве и креаривности у приступу одабраним лингвистичким областима; 

- развијање ученичких способности да раде у тиму.  

 

           Оперативни задаци: 

- упућивање ученика у методологију истраживачког рада; 

- проучавање говорног језика вршњака; 

- анализа лексике  одабраног  књижевног  дела;  

- проучавање писаног језика вршњака; 

- проучавање речника. 

 

ОБЛАСТИ бр. 

часова 
методе облици 

Проучавање језичких одлика  књижевноуметничких 

текстова  

6 рад на тексту, 

писани радови 

ученика, 

илустративна, 

демонстративна, 

истраживачко 

читање 

 

групни 

рад, тандем,  

стваралачко 

учење, 

проблемска 

настава, 

менторска  

настава 

Лингвостилистичка анализа ученичких састава 4 

Како се у школи говори 6 

Глаголи и  придеви у приповеткама за децу 6 

Речници  4 

Надимци 3 

Лексика у текстовима ,, Политикиног Забавника '' 4 

Лингвистички квиз  3 

УКУПНО 36 
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ЧИТАЛАЧКИ КЛУБ 

 
               Циљ: Развијање језичке културе и језичке свести као и самостално истраживање  и тумачење различитих елемената дечијих  романа. 

               Задаци: 

- неговање културе читања романа српске књижевности за децу и младе; 

- мотивисање младих узраста од 11 до 14 година за критичко читање; 

- богаћење културе писменог и усменог стваралаштва, 

- развијање језичког мишљења, језичке свести, критичког мишљења и анализирања текста; 

- подстицање на читање са разумевањем 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

Стилови читања 2 илустративно-

демонстартивна, 

радна тексту, 

писани радови, 

разговор, 

истраживачко 

читање 

индивидуални, 

рад у пару, 

групни рад, 

менторска 

настава  

Анализирање романа из едиције Читалачки маратон, 

дискутовање о њима и решавање задатака који прате текст. 

20 

Читалачке радионице 10 

Стварање зидних новина 4 

УКУПНО 36 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                                 СЛОБОДНА АКТИВНОСТ 

 

ПРЕВОДИЛАЧКА СЕКЦИЈА    7. РАЗРЕД 

 
         Циљеви и задаци: 

- упознавање са правилним коришћењем речника; 

- превођење текстова са енглексог на српски и обрнуто; 

- богаћење речника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе Облици 

Превођење текстова са енглеског на српски језик 18 усмено 

излагање, 

разговор, рад 

на тексту 

индивидуални 

и колективни 

рад 
Превођење текстова са српског на енглески језик 18 

УКУПНО 36 
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ШПАНСКИ  ЈЕЗИК                                             СЛОБОДНА АКТИВНОСТ 

 

5. РАЗРЕД 
 

Циљ: Стварање услова за развој дечје креативности, проширивање њихових знања и интересовања, које се надограђује на оно што се стиче током 

редовне наставе, као и дружење, разонода. 

                    

  Задаци:  израда плаката, слушање музике, учење песмица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РАЗРЕД 
 

       Циљ: Стварање услова за развој дечје креативности, проширивање њихових знања и интересовања, које се надограђује на оно што се стиче 

током редовне наставе, као и дружење, разонода 

                   Задаци: 

- израда плаката,  

- слушање музике, 

- учење песмица. 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе Облици 

Писмено изражавање:  повезивање краћег текста и реченица са 

сликама/илустрацијама, писање честитки и разгледница. 

Разумевање кроз музику и гледањем филмова 

Реченица: Проста и проширена реченица 

Морфологија: Детерминативи, придеви, эаменице, предлози, 

бројеви. 

Глаголи презент: Правилна употреба у реченици (певање, 

разговор)  

18 метода 

цртања, 

слушања  

инивидуални, 

фронтални, 

рад у пару, 

групни рад 
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7. РАЗРЕД 
     

                               Циљеви  и задаци: 

- утврђивање граматичких садржаја и коришћење у реченици; 

- богаћење вокабулара у вези са темама предвиђених годишњим програмом; 

- вежбање усменог изражавања и интеракције. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе облици 

Писмено изражавање:  повезивање краћег текста и реченица са 

сликама/илустрацијама, писање честитки и разгледница. 

Разумевање кроз музику и гледањем филмова 

Реченица: Проста и проширена реченица 

Морфологија: Детерминативи, придеви, эаменице, предлози, 

бројеви. 

Глаголи презент: Правилна употреба у реченици (певање, 

разговор)  

18 метода 

цртања, 

слушања  

инивидуални, 

фронтални, 

рад у пару, 

групни рад 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

Граматика 10 усмено 

 излагање, разговор, 

 рад на тексту , 

писани  

радови ученика, 

писане  вежбе, 

говорне вежбе; 

индивидуални,  

рад у пару и 

колективни рад 
Лексика 4 

Усмено изражавање 4 

УКУПНО 18 



326 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА                                          СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ  

 

 ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 

 Циљ ликовне секције је да се додатно подстиче развој практичних и теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, 

спонтано и креативно комбиновање ликовних елемената, а у циљу развоја стваралачког мишљења. 

 

                                Задаци:  

- поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање; 

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног ритмичког компоновања ликовних елемената: 

линија, облика, боја; 

- даље развијање способности ученика за конструисање, комбинаторику и обликовање; 

- проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за рад у процесу ликовног изражавања; 

- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима које се односе на заштиту и унапређивање човекове природне  и културне 

средине; 

- мотивисање ученика за естетско уређење школског простора и његове околине. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе облици 

Цртање- цртачке технике 6 анализирање, 

демонстрација, 

разговор, 

усмено излагање, 

практичан рад, , 

илустрација 

уметнчким делом, 

фотографијом 

рад у 

групама, 

индивиду- 

ални рад 

Сликање- сликарске технике 6 

Примењена уметност- ткање, папир маше, грнчарство, штампање 8 

Естетска анализа- посета Народном  музеју 8 

Уређење школског простора 8 

УКУПНО 36 
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ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА 7.  РАЗРЕД 
 

                    Циљеви: 

 

- да се оспособе за решавање проблема и задатака у новим и непознатим цитуацијама; 

- да су у стању да се изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

- развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје; 

- да развијају историјску свест и хуманистичко образовање; 

- да разумеју историјски простор и време, историјске догађаје, појаве и процесе; 

- да развијају национални и европски идентитет и дух толеранције. 

 

               Задаци: 

 

- усвајање појма  нови век и стицање знања о његовим основним одликама; 

- разумевање положаја и значај улоге појединих европских држава у новом  веку; 

- разумевање положаја српског народа, под турском, хабзбуршком и млетачком влашћу; 

- проширивање знања о Србији и Црној Гори до признавања њихове међународне независности (1878); 

- упознавање  са културним и научно –технолошким достигнућима Европе и Срба у новом веку; 

-  стицање знања о знаменитим личностима, као и о развоју грађанских слобода и права током новог века; 

- развијање истраживачке радозналост и критичког односа према историјским изворима. 
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ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе Облици 

1.Нови век (открића, градови, хуманизам и ренесанса) 2 монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна 

индивидуални, 

фронтални, 

рад у пару 
2.Апсолутне монархије; Османско царство од 16-18 века. 2 

3.Српски народ у Османском царству; хајдуци и ускоци; Пећка 

патријаршија. 

2 

4.Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу и почеци грађанске 

класе код Срба. 

2 

5.Грађанске револуције;Француска револуција 2 

6.Доба Наполеона 2 

7.Настанак нових држава: САД, Немачка и  Италија 2 

8.Први и Други српски устанак и стицање аутономије 2 

9.Обнова Обреновића, стицање независности Србије 1878. и живот у 

Србији у 19 веку. 

2 

УКУПНО 18 
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ПЛАН РАДА КЛУБА ЗА УН 

ОБЛАСТ ВРЕМЕ 

- Информисање ученика о циљевима и активностима клуба за Уједињене нације, 

- упис заинтересованих чланова, договор о програму и начину рада клуба за УН 

- Тематски сусрет (радионице): СИСТЕМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА 

- Обележавање МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МИРА (21. септембар): ''Моја будућност – моји циљеви'' 

- Семинар за професоре и ученике координаторе 

- Практичан рад: Литерарни и ликовни КОНКУРС Удружења за УН поводом 65 година УЗУНС 

IX 

- Хуманитарна посета деци у Дечјем селу у Сремској Каменици 

- Тематски сусрет (радионице): ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА УН 

- Семинар за ученике - пројекат: ''Глобална дипломатија'' 

- Практичан рад: Програм поводом 24. октобра - Дана УН 

X 

- Тематски сусрет (радионице): ТОЛЕРАНЦИЈА И КУЛТУРА МИРА 

- Вршњачка едукација у школама - пројекат: ''За ТОлеранцију и НЕнасиље'' 

- Практичан рад: ''НЕДЕЉА ТОЛЕРАНЦИЈЕ'' и обележавање 16. новембра – Дана УНЕСКА 

XI 

- Тематски сусрет (радионице): УН И ЉУДСКА ПРАВА 

- Обележавање СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ (01. децембар) 

- Обележавање ДАНА ЉУДСКИХ ПРАВА (10. децембар) - ''НЕДЕЉА ЉУДСКИХ ПРАВА'' 

XII 

- Образовни семинар ''Београдска УН тура'' (зимски распуст) I 

- Тематски сусрет (радионице): СВЕТСКА КУЛТУРНА И ПРИРОДНА БАШТИНА УНЕСКА 

- Практичан рад: Представљање објеката Светске баштине УНЕСКА у свету 

II 

- Тематски сусрет (радионице): СВЕТСКА БАШТИНА УНЕСКА У НАШОЈ ЗЕМЉИ 

- Практичан рад: Представљање објеката Светске баштине УНЕСКА у нашој земљи 

III 

- Тематски сусрет (радионице): ПРОГРАМ УН ЗА КОНТРОЛУ ДРОГА (UNDCP) 

- Практичан рад: Обележавање СВЕТСКОГ ДАНА ЗДРАВЉА – 7. Април 

IV 

- Тематски сусрет (радионице): КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

- Обележавање Међународног дана за биолошку разноврсност и одрживи развој – 22. мај 

- Практичан рад: Еколошка радионица 

V 

- Тематски сусрети (радионице): AЛИЈАНСА ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

- Обележавање СВЕТСКОГ ДАНА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –5. Јуни 

VI 

- Обележавање Међународног дана младих – 12. август. VII -VIII 
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ГЕОГРАФИЈА                                                         СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ 

 

 ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА 5. РАЗРЕД 
     

Циљ: Омогућити ученицима да кроз игру науче и истраже нешто више о планети Земљи, екологији и очувању животне средине.  

                       Задаци:  

- разумевање појава, процеса и односа у природи и друштву; 

- развијање способности за активно стицање знања кроз истраживање; 

- развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу; 

- развијање логичког и апстрактног мишљења; 

- схватање повезаности природних и друштвених појава; 

- развијање свести о потреби заштите природе; 

- развијање вештина обнове и унапређења животне средине; 

- развијање радних навика и склоности ка изучавању природних наука. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе Облици 

Земља и Свемир  

- Гледање научних филмова о постанку Свемира 

- Израда модела Сунчевог система 

6 вербално- 

текстуалне  

(усмено излагање, 

разговор),  

илустративно-

демонстративне: 

илустрација 

схемом , 

моделом, 

фотографијом; 

демонстрација 

компјутером 

индивидуални 

рад, рад у 

пару, групни 

рад Кретања Земље и последице њених кретања 

- Израда плаката – помрачење Сунца и помрачење Месеца 

3 

Унутрашња грађа и рељеф Земље 

- Гледање научних филмова о ерупцијама вулкана и највећим 

вулканима света 

- Израда модела вулкана и презентација ерупције вулкана 

6 

Ваздушни омотач Земље 

- атмосферске појаве на Земљи 

- загађивање ваздуха – дискусија и демонстрација фотографија 

- климатска зоналност – израда плаката 

3 

УКУПНО 18 
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ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА  6. РАЗРЕД 
 

Циљ: Омогућити ученицима да кроз игру науче и истраже нешто више о планети Змељи, екологији, очувању животне средине.  

                       Задаци:  

- разумевање појава, процеса и односа у природи и друштву; 

- развијање способности за активно стицање знања кроз истраживање; 

- развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу; 

- развијање логичког и апстрактног мишљења; 

- схватање повезаности природних и друштвених појава; 

- развијање свести о потреби заштите природе; 

- развијање вештина обнове и унапређења животне средине; 

- развијање радних навика и склоности ка изучавању природних наука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе облици 

Настанак планина и котлина, вулкани и земљотреси – израда 

макета 

4 дијалог,  

рад на тексту,  

демонстрација 

компјутером 

демонстрација 

фотографија и 

модела 

 

колективни, 

индивидуални, 

групни рад, 

рад у пару 

 

Топлотни појасеви, клима, биљни и животињски свет на Земљи – 

израда плаката 

2 

Воде на Земљи (реке, језера, океани и мора) – радови на 

тему загађивања вода  

2 

Дан планете Земље, 22. октобар и радови ученика на тему 

„Глобалне климатске промене“ 

2 

Становништво на Земљи  2 

Патуљасте државе Европе – ученичке презентације 2 

Светски дан воде-22.март – дискусија 1 

Шетња светским градовима, посетом сајта:  http://maps.google.com 1 

Географске игрице и квизови:  http://www.ilike2learn.com/ 2 

УКУПНО 18 
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ФИЗИКА                                                                 СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ 

 

 МЛАДИ ФИЗИЧАРИ    8. РАЗРЕД 
 

    Циљ:   Омогућити ученицима проширивање знања, развијање способности и умећа у решавању сложенијих рачунских задатака, развијати    

 критичко мишљење.     

  Задаци: 
 - претварање  јединица изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система; 

 -  релевантано закључивање на основу резултата мерења; 

 -  препознавање питања на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом; 

 -  самостално да  изводђење огледа , дискутовање  и  закључивање; 

 -  истраживање помоћу стручне литературе; 

  - интерпретирање  занимљивости из астрономије. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова  

Методе облици 

Осцилаторно и таласно кретање 5 разговор, 

дијалог, рад на 

тексту, 

рачунски 

задаци, 

истраживање 

фронтални, 

индивидуални, 

групни рад, 

рад у пару 

Светлосне појаве 5 

Електрично поље 2 

Електрична струја 5 

Магнетно поље 1 

УКУПНО 18 
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МАТЕМАТИКА                                                   СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ  

    5. РАЗРЕД 

 

            Циљ:  Мотивисање ученика да развијају математичко мишљење, да уочавају примену математике у свакодневном животу, стичу шире  

образовања за примену математике у другим областима. Развијање научне свести, подстицањем ученика да изразе своје истраживачке способности, 

да „отворе ум“ за идеје и да се едукују како да реше неке од проблема у свакодневном животу.       

          Задаци:  Развијање логичког мишљења и примена математике у другим наукама и у свакодневном животу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    6. РАЗРЕД 

 

     Циљ:  Мотивисање ученика да развијају математичко мишљење, да уочавају примену математике у свакодневном животу, стичу шире  

образовања за примену математике у другим областима.Развијање научне свести, подстицањем ученика да изразе своје истраживачке способности, 

да „отворе ум“ за идеје и да се едукују како да реше неке од проблема у свакодневном животу.              

     Задаци Развијање логичког мишљења и примена математике у другим наукама и у свакодневном животу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе облици 

Задаци са међународног такмичења Кенгур без граница 4 Дискусија индивидуални 

рад, рад у 

пару, групни 

рад 

Рубикова коцка 4 

Ноћ истраживача 2 

Фестивал науке 2 

УКУПНО 12 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе облици 

Задаци са међународног такмичења Кенгур без граница 4 Дискусија индивидуални 

рад, рад у 

пару, групни 

рад 

Рубикова коцка 4 

Ноћ истраживача 2 

Фестивал науке 2 

УКУПНО 12 
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    7. РАЗРЕД 

 

         Циљ: Мотивисање ученика да развијају математичко мишљење, да уочавају примену математике у свакодневном животу, стичу шире  

образовања за примену математике у другим областима.Развијање научне свести, подстицањем ученика да изразе своје истраживачке способности, 

да „отворе ум“ за идеје и да се едукују како да реше неке од проблема у свакодневном животу.  

                

      Задаци: Развијање логичког мишљења и примена математике у другим наукама и у свакодневном животу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе облици 

Задаци са међународног такмичења Кенгур без граница 4 Дискусија индивидуални 

рад, рад у 

пару, групни 

рад 

Рубикова коцка 4 

Ноћ истраживача 2 

Фестивал науке 2 

УКУПНО 12 
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   8. РАЗРЕД 

 

            Циљ: Мотивисање ученика да развијају математичко мишљење, да уочавају примену математике у свакодневном животу, стичу шире  

образовња за примену математике у другим областима.Развијање научне свести, подстицањем ученика да изразе своје истраживачке способности, да 

„отворе ум“ за идеје и да се едукују како да реше неке од проблема у свакодневном животу.  

                

           Задаци: Развијање логичког мишљења и примена математике у другим наукама и у свакодневном животу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова  

Методе Облици 

Задаци са међународног такмичења Кенгур без граница 4 Дискусија индивидуални 

рад, рад у 

пару, групни 

рад 

Рубикова коцка 4 

Ноћ истраживача 2 

Фестивал науке 2 

УКУПНО 12 
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БИОЛОГИЈА                                                          СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ 
ПРВА ПОМОЋ 

             Циљ:Спасавање живота,спречавање даљег погоршања стања повређених или оболелих,спречавање настанка трајних          

последица,скраћивање трајања лечења и опоравка. 

               Задаци: 

- отклањање узрока који директно угрожавају живот повређених или оболелих; 

- враћање унесрећеног у живот; 

- пружање прве помоћи свим повређеним или оболелим што пре и  на најбољи могући начин; 

- постављање повређених или оболелих у одговарајући положај, праћење виталних параметара до доласка хитне помоћи и/или најпогоднији  транспорт до 

здравствене установе где ће им бити пружена медицинска помоћ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе Облици 

Основе прве помоћи 

Значај прве помоћи 

Оспособљавање за пружање прве помоћи 

1 

вербалне,визуелне, 

демонстративне 

индивидуални,рад 

у групи или 

паровима 

Поступак на месту несреће 

План акције ; Процена стања повређеног 

Преглед од главе до пете 

3 

Средства прве помоћи 

Провера знакова живота ; Средства прве помоћи 

Преношење и транспорт повређеног 

2 

Мере за спасавање живота 

Поступак КПР;  Бочни положај за опоравак 
4 

Крварења и ране 

Спољашња и унутрашња крварења ;врсте рана 
3 

Повреде коштано-зглобног система 

Преломи коштано-зглобних система 

Ишчашења коштано-зглобног система 

3 

Нагло настале болести и стања 

Поремећаји разних система органа 
2 

УКУПНО 
18 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                                             Хемија 

 

ХЕМИЈА                                                               СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ  

7. РАЗРЕД 
 

Циљ: Слободне активности се ораганизују у складу са интересовањима и жељама ученика. Током ових часова ученици самостално   израђују и 

презентују пројекте, израђују наставна средства и самостално изводе експерименте. 

                  Задаци:Ученици експерименталним путем уочавају разлике између појединих хемијских елемената. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. РАЗРЕД 
 

      Циљ: Слободне активности се ораганизују у складу са интересовањима и жељама ученика. Током ових часова ученици самостално  израђују и 

презентују пројекте, израђују наставна средства и самостално изводе експерименте. 

                     Задаци: Ученици експерименталним путем уочавају разлике између појединих хемијских елемената. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

Структура супстанце    6 дијалог,самостални 

и истраживачки  

радови 

индивидуални,рад 

у групи или 

паровима 
Хомогене смеше или раствори    6 

Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских 

једначина  

   6 

УКУПНО    18 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

Часова 

методе облици 

Неметали  3 дијалог,самостални 

и истраживачки  

радови 

индивидуални,рад 

у групи или 

паровима 
Метали  3 

Соли  3 

Угљоводоници  3 

Органска једињења са кисеоником 3 

Биолошки важна органска једињења  3 

УКУПНО 18 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                   Техника и технологија 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА                                СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ 

 

МОДЕЛАРСКА СЕКЦИЈА 5. РАЗРЕД 

 
               Циљ: Ради јачања образовно - васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и 

целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и 

пријатељства, реализују се слободне активности ученика из технике и технологије, односно из техничког и информатичког образовања у виду 

моделарства. 

Слободне активности у нашој школи обухватају активности ученика које доприносе испољавању, задовољавању и даљем развоју 

друштвености, индивидуалних склоности, способности и интересовања ученика. Циљ слободних активности је да у остваривању општег циља 

васпитања, допринесу формирању аутономне, стваралачке, радно слободне, критичке, одговорне и друштвено ангажоване личности посебно у 

области технике и технологије као новог наставног предмета. Слободна активност ''Моделарство'' организује се за ученике петог и шестог разреда 

основне школе. 

 

               Задаци:   
- Изградња правилног односа према раду и учењу, производима људског рада и формирање радних навика. 

- Подстицање и развијање самоинцијативе, самосталности и стваралаштва, интелектуалне радозналости, истраживачких склоности и жеље за новим 

сазнањима у свим областма науке, технике и технологије. 

- Оспособљавање ученика за рационалну организацију, програмирање и планирање рада слободних активности и слободног времена. 

- Подстицање разноврсних позитивних интересовања и склоности ученика и њихово професионално усмеравање. 

- Развијање еколошке свести и активан однос према заштити и унапређењу животне средине. 

- Развијање љубави и поштовања према човеку, неговање разумевања за проблеме својих другова, развијање племенитих осећања, пажње и бриге за 

млађе, старе и немоћне особе. 

- Оспособљавање ученика за испуњавање слободног времена садржајима из области технике– забавом, игром и разонодом. 

- Развијање физички здраве, емоционално стабилне и издржљиве личности. 

- У овим активностима ученици својим радом постижу додатно образовање, буде и развијају интелектуалну и истраживачку радозналост и 

испуњавају део слободног времена. 

-На почетку школске године ученици се опредељују за одређену активност према својим интересовањима и способностима. 
  

 



339 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                 Техника и технологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе облици 

Програм и план активности, подела према интересовањима 

ученика 

1 вербалне, 

текстуалне, 

метода 

графичких 

радова, 

демонстративне, 

метода учења 

путем открића, 

практичан рад, 

лабораторијске 

методе, 

илустративне. 

групни, 

индивидуални, 

рад у пару, 

фронтални. 
Техничке дисциплине 1 

Ноћ истраживача 2 

Технички алгоритам 2 

Обрадиви материјали 4 

Макетарство 4 

Моделарство 10 

Папирно моделартво 6 

Моделовање материјала 6 

УКУПНО 36 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                      Техничко и информатичко образовање 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ              СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ 

 

МОДЕЛАРСКА СЕКЦИЈА    6. РАЗРЕД 

 
               Циљ: Ради јачања образовно - васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и 

целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и 

пријатељства, реализују се слободне активности ученика из технике и технологије, односно из техничког и информатичког образовања у виду 

моделарства. 

Слободне активности у нашој школи обухватају активности ученика које доприносе испољавању, задовољавању и даљем развоју друштвености, 

индивидуалних склоности, способности и интересовања ученика. Циљ слободних активности је да у остваривању општег циља васпитања, 

допринесу формирању аутономне, стваралачке, радно слободне, критичке, одговорне и друштвено ангажоване личности посебно у области технике и 

технологије као новог наставног предмета. Слободна активност ''Моделарство'' организује се за ученике петог и шестог разреда основне школе. 

 

                         Задаци:   

- Изградња правилног односа према раду и учењу, производима људског рада и формирање радних навика. 

- Подстицање и развијање самоинцијативе, самосталности и стваралаштва, интелектуалне радозналости, истраживачких склоности и жеље за новим 

сазнањима у свим областма науке, технике и технологије. 

- Оспособљавање ученика за рационалну организацију, програмирање и планирање рада слободних активности и слободног времена. 

- Подстицање разноврсних позитивних интересовања и склоности ученика и њихово професионално усмеравање. 

- Развијање еколошке свести и активан однос према заштити и унапређењу животне средине. 

- Развијање љубави и поштовања према човеку, неговање разумевања за проблеме својих другова, развијање племенитих осећања, пажње и бриге за 

млађе, старе и немоћне особе. 

- Оспособљавање ученика за испуњавање слободног времена садржајима из области технике– забавом, игром и разонодом. 

- Развијање физички здраве, емоционално стабилне и издржљиве личности. 

- У овим активностима ученици својим радом постижу додатно образовање, буде и развијају интелектуалну и истраживачку радозналост и 

испуњавају део слободног времена. 

-На почетку школске године ученици се опредељују за одређену активност према својим интересовањима и способностима. 
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        САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА  
    Задаци: 

- Упознавање ученика са секцијом и планом рада 

- Упознавање ученика са начинима регулисања саобраћаја 

- Ученици се упознају са најважнијим правилима учешћа у саобраћају 

- Ученици се упознају са правилима вожње бицикла у саобраћају 

- Ученици упознају полигон спретности 

- Ученици се упознају са саобраћајним тестовима 

Циљеви: 

- Ученик зна основна правила учешћа пешака у саобраћају 

- Ученик зна да разликује врсту саобраћајног знака 

- Ученик распознаје на основу слике значење саобраћајног знака 

- Ученик на раскрсници разуме регулисање саобраћаја 

- Ученик разликује препреке на полигону спретности 

- Ученик зна како да правилно пређе одређен део полигона 

- Ученик зна како се правилно одговара на питања у тесту 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе облици 

Програм и план активности, подела према интересовањима 

ученика 

1 вербалне, 

текстуалне, 

метода 

графичких 

радова, 

демонстративне, 

метода учења 

путем открића, 

практичан рад, 

лабораторијске 

методе, 

илустративне. 

групни, 

индивидуални, 

рад у пару, 

фронтални. 
Техничке дисциплине 1 

Ноћ истраживача 2 

Технички алгоритам 2 

Обрадиви материјали 4 

Макетарство 4 

Моделарство 10 

Папирно моделартво 6 

Моделовање материјала 6 

УКУПНО 36 
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ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

1. Пешак у саобраћају 3 Метода 

презентација 

садржаја, 

израда 

паноа, 

практична 

вожња 

бицикла, рад 

са тестовима, 

рад са 

софтверима 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни облик 

рада 

2. Саобраћајни знаци 3 

3. Регулисање саобраћаја 4 

4. Саобраћајна правила, прописи и безбедност 5 

5. Бициклисти у саобраћају 5 

6. Полигон спретности 5 

7. Саобраћајни тестови 11 

            Укупно 36 



343 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                      Информатика и рачунарство 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО                        СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ 

 

        ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА  5. РАЗРЕД 

 
               Циљ: Оспособљавање ученика за креативну производњу дигиталних садржаја (слике и видеа) и употребу у реалним животним 

ситуацијама и за школске потребе (веб сајт, Facebook …).  

 

              Задаци: Креирање  и уређивање  дигиталне слике/цртеже коришћењем расположивих алата и њихово коришћење у реалним животним 

ситуацијама (креирање дигиталног стрипа у корелацији са новинарском или драмском секцијом и објављивање на сајту школе). Снимање звука и 

видео-записа употребом расположивих уређаја: камера, микрофон, звучници, мобилни телефони, итд. и креирање (монтажа) дигиталног филма у 

складу са задатом темом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе облици 

ИКТ – Креирање дигиталних фотографија; дигитални стрип 8 илустративно- 

демонтративна, 

слободан разговор 

индивидуални, 

групни ИКТ – Креирање дигиталног видеа; видео интервју 8 

УКУПНО 16 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                               Верска настава  

 

ВЕРСКА НАСТАВА                                               СЛОБОДНА АКТИВНОСТ  
 

5. РАЗРЕД 

 
                    Циљ: Развијање љубави према хорском певању, рецитовању и глуми у школским приредбама и јавним наступима  

                 Задаци:  

- припрема прославе Божића 

- припрема приредбе за Светог Саву 

- припрема прославе Васкрса 

- припрема плаката за Европско село 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. часова Начин реализације 

Божићне песме:„Божић, Божић мили дане“, „Бадње вече“ и др. 9 Учење божићних 

песама; 

учествовање у прослави 

Бадње вечери у 

Духовном центру; 

увежбавање 

светосавског рецитала; 

учење васкршњих 

песама; 

упознавање са 

религијом и 

организацијом Цркве у 

држави коју представља 

наша школа и израда 

плаката на ту тему. 

Светосавски рецитал 9 

Васкршње песме: „Ускршње јутро“, „Васкршња песма“ и др. 9 

Плакат о организацији Цркве у земљи коју представља наша школа 9 

УКУПНО 36 

 

Слободне актиности из Верске наставе одвијају се у школи, Духовном центру „Преподобни Рафаило Банатски“ и  цркви Успења Пресвете Богородице. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                               Верска настава  

  

6. РАЗРЕД 
  

Циљ: Развијање љубави према хорском певању, рецитовању и глуми у школским приредбама и јавним наступима  

Задаци:  

- припрема прославе Божића 

- припрема приредбе за Светог Саву 

- припрема прославе Васкрса 

- припрема плаката за Европско село 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. 

Часова 

Начин реализације 

Божићне песме:„Божић, Божић мили дане“, „Бадње вече“ и др. 9 Учење божићних 

песама; 

учествовање у 

прослави Бадње 

вечери у Духовном 

центру; 

увежбавање 

светосавског 

рецитала; 

учење васкршњих 

песама; 

упознавање са 

религијом и 

организацијом Цркве 

у држави коју 

представља наша 

школа и израда 

плаката на ту тему. 

Светосавског рецитала 9 

Васкршње песме: „Ускршње јутро“, „Васкршња песма“ и др. 9 

Плакат о организацији Цркве у земљи коју представља наша школа. 9 

УКУПНО 36 

 

Слободне актиности из Верске наставе одвијају се у школи, Духовном центру „Преподобни Рафаило Банатски“ и  цркви Успења Пресвете Богородице. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                       Физичко васпитање                  

  

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ                                            СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ 
 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ                                                                   
     
                                     Циљ:  

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести, као  и превенције насиља, наркоманије и малолетничке деликвенције, школа у 

оквиру школског програма реализује програм спортског спорта којим су обухваћени сви ученици. Овим се омогућава ученицима да се кроз слободне 

спортке активности правилно психо-физички развијају и стичу одређене навике, знања и умења. 

                        Задаци:  

- развијање психомоторних особина; 

- развијање моторичких способности; 

- схватање повезаности здравог живота и физичког васпитања; 

- развијање свести о значају физичког васпитања и спорта уопште; 

- развијање вештина, знања, умења и навика; 

- развијање радних навика; 

- увођење у сфере нормалног живота и друштва. 

 

ФУДБАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

Формирање група 1 разговор, 

демонстрација 

ситуације и  

односа,  

вежбање 

 

формирање  

хомогених  

група, 

индивидуални, 

 групни рад, 

рад у пару. 

 

 

Полигони за вођење и додавање лопте 7 

Рад на стицању кондиције и снаге 7 

Организација турнира у малом фудбалу од 1-4 и 5-8 разреда 4 

Усавршавање вођења и додавања лопте кроз полигоне и игру 7 

Одигравање разредних турнира и припрема екипе за општинско 

такмичење 

4 

Промоција одласка на фудбалску утакмицу. 2 

Укупно: 32 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“Зрењанин                                                                                                                       Физичко васпитање                  

  
РУКОМЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДБОЈКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

Формирање група 1 разговор, 

демонстрација 

ситуације и  

односа, вежбање 

 

 

 

 

формирање  

хомогених  

група, 

индивидуални, 

 групни рад, 

рад у пару. 

 

 

 

Упознавање са игром и основним елементима кроз визуелни и практични приказ   6 

Одвајање играча  (селекција) по позицијама 6 

Мини програм 3:3;4:4 4 

Игра пресинга и игра на два гола  7 

Рад на стицању кондиције и снаге 4 

Упознавање са техникама голмана и позиције играча у тиму 2 

Промоција одласка на рукометну утакмицу 2 

Укупно: 32 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

Формирање група 1 разговор, 

демонстрација 

ситуације и  

односа, вежбање 

 

 

 

 

формирање  

хомогених  

група, 

индивидуални, 

 групни рад, 

рад у пару. 

 

 

 

Упознавање са игром и основним елементима кроз визуелни и практични приказ   3 

Рад на елементима технике (прсти,чекић) 3 

Поставка играча у тиму и облици ротација 3 

Прелазак у ротацију и почетак  рада на мрежи 3 

Рад у паровима - одбијање лопте прстима, одбијање лопте подлактицом (чекић) 3 

Физичка припрема и рад на скочности, дохвату, као и вежбе снаге (метод станица) 4 

Обучавање смеча и сервиса 4 

Игра на мрежи 6:6 4 

Одигравање  школског турнира 2 

Промоција одласка на одбојкашке утакмице 2 

Укупно: 32 
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Основна школа    „Жарко Зрењанин“   Зрењанин 

 
ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА ПО 

ИНДИВИДУАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ 
 

              Право на ИОП има ученик који има потребу за додатном подршком у образовању и 

васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у образовно-

васпитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање општих исхода образовања и васпитања, а 

нарочито ако ученик: има тешкоће у учењу,  има сметње у развоју или инвалидитет, потиче, 

односно, живи у социјално нестимулативној средини  или из других разлога остварује право на 

подршку у образовању.Право на прилагођен и обогаћен начин образовања по ИОП-у има и ученик 

са изузетним способностима 

              Рад и напредовање ових ученика прате и тимови за додатну подршку који сходно извршеном 

вредновању остварености постављених циљева и исхода, на крају полугодишта и краја школске 

године, уносе потребне измене у дати ИОП (ревидирање, укидање или израда новог ИОП-а). Поред 

подршке ученицима кроз ИОП1, односно, ИОП2, за ученике који имају мање тешкоће у савладавању 

постављених стандарда, примењују се мере индивидуализације образовно-васпитног рада.  Рад и 

напредовање ученика  прати се континуирано, током целе школске године. Уколико проценимо да 

конкретан ученик има тешкоће у савладавању образовно-васпитних садржаја, стручна служба школе 

у сарадњи са ОС и предметним наставником приступа планирању адекватних мера подршке , прати 

/вреднује њихове ефекте и по констатованом стању предузима даље кораке подршке предвиђене 

Правилником  о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање. 

   За ученике који завршавају основну школу по ИОП-у2  предметни наставници припремају 

тестове за завршни испит и начин вредновања задатака. 

 Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану чине прилог Школског програма. 

 
ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 

 
Циљ екскурзија и излета јесте да допринесу остваривању циљева и задатака образовања и 

васпитања, циљевима и задацима наставних предмета, као и непосредно упознавање са појавама и 

односима у природној и друштвеној средини, с  културним, историјским и диховним наслеђем и 

привредним достигнућима. 

                            Задаци: 

 продубљивање, проширивање и обогаћевање знања и искуства ученика; 

 повезивање и примењивање знања и умења; 

 проучавање објеката и феномена у природи; 

 изграђивање еколођких навика; 

 неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједниђтва 

 успостављање непосреднијег одоса између ученика и наставника и ученика међусобно; 

 развијање интересовања за историју, културу и природне лепоте; 

 подстицање саосталности ученика и одговорности за сопствено понашање. 

 

Разред ДЕСТИНАЦИЈА Садржај Бр. дана Време 

I   ЦАРСКА БАРА, 

БЕЛО БЛАТО 

Обилазак Царске баре 

и етно салаша „Лујза“ у 

Белом Блату 

1 Maj 

II ЦАРСКА БАРА, 

БЕЛО БЛАТО 

Обилазак Царске баре 

и етно салаша „Лујза“ у 

Белом Блату 

1 Maj 
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III  

 

БЕОГРАД ЗОО врт, Калемегдан, 

Авала, Етнолошки 

музеј  

1 Maj  

 IV НОВИ САД Нови Сад, 

Петроварадин, Сремска 

Каменица - Змај Јовина 

кућа, Стражилово 

1 Maj 

V 

 

СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА, 

ПЕЋИНЦИ, 

ЗАСАВИЦА 

Пећинци, Музеј хлеба, 

манастир Хопово, 

Сирмијум – царска 

палата, базилика Св. 

Димитрија, Визиторски 

центар, Житни трг, 

Музеј Срема, Засавица 

1 

 

Maj 

 

VI РЕСАВСКА 

ПЕЋИНА 

СВИЛАЈНАЦ 

ЈАГОДИНА 

Ресавска пећина, 

Манастир Манасија, 

Макета манастира, 

Природњачки музеј 

Свилајнац, Јагодина 

1 Maj 

VII АРАНЂЕЛОВАЦ,  

ОРАШАЦ, 

ОПЛЕНАЦ, 

ТОПОЛА 

 

или 

 

ПОЖАРЕВАЦ, 

ДОЊИ 

МИЛАНОВАЦ, 

ЛЕПЕНСКИ ВИР, 

ЂЕРДАП, 

СРЕБРНО ЈЕЗЕРО 

 

Буковичка бања, 

Карађорђев музеј, 

црква Св. Ђорђа, кућа 

краља Петра, маузолеј, 

конак 

 

 

Пожаревац – музеј 

Милене Павловић 

Барили, археолошко 

налазиште 

Виминацијум, 

Лепенски вир, 

хидроцентрала Ђердап, 

Сребрно језеро 

1 

 

 

 

 

или 

2 

Maj 

VIII БРАНКОВИНА, 

ВАЉЕВО, 

МАНАСТИР 

КАОНА 

 

или 

 

БРАНКОВИНА, 

ВАЉЕВО, 

ПЕРУЋАЦ, 

КРЕМНА 

ДРВЕНГРАД 

Бранковина, Ваљево, 

Струганик -Мионица, 

Манастир Каона 

 

 

 

 

Бранковина, Ваљево, 

Перућац, Тара, Кремна 

(Кућа Тарабића), 

Шарганска Осмица, 

Дрвенград 

1 

 

 

 

 

или 

2 

Maj 
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Основна школа    „Жарко Зрењанин“   Зрењанин 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 
     

Циљ: Ради развоја и практиковања здравог начина живота,развоја свести, као и 

превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције,школа у оквиру школског програма 

реализује програм спортског спорта којим су обухваћени сви ученици.овим се омогућава 

ученицима да се кроз слободне спортке активности правилно психо-физички развијају и стичу 

одређене навике,знања и умења. 

 Задаци:  

- развијање психомоторних особина; 

- развијање моторичких способности; 

- схватање повезаности здравог живота и физичког васпитања; 

- развијање свести о значају физичког васпитања и спорта уопште; 

- развијање вештина ,знања ,умења и навика; 

- неговање  радних навика; 

- гледање утакмица. 

 

                Разредни  турнири у фудбалу и рукомету у  јануару. 

                  Две спортске недеље, у сваком полугодишту по једна. План активности током спортске  недеље  

саставни је део Годишњег плана рада школе. 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ  

реалицазије 

МЕСЕЧНИ 

ФОНД 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

ФУДБАЛ -Формирање 

група,полигони за вођење и 

додавање лопте. Рад на 

стицању кондиције и снаге. 

Организација турнира у малом 

фудбалу од 1-4 разреда. 

септембар 8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

 

 

од 15-20 ученика 

 

 

 

РУКОМЕТ- Формирање 

група,и увод у игру , и 

упознавање са основним 

елементима кроз визуелно и 

практично приказивање. 

септембар 8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

 

 

од 15-20 ученика 

 

 

 

 

ОДБОЈКА -Формирање 

група,упознавање са игром ,и 

основним елементима кроз 

визуелни и практични приказ.   

септембар 16 часова  

(у времену од 

19-20 h.) 

 две групе од по 

12 ученика 

ФУДБАЛ -Усавршавање 

вођења и додавања кроз 

полигоне и игру. 

Промоција одласка на 

фудбалску утакмицу. 

септембар 8 часова  

(у времену  

од 19-20 h.) 

 

 

од 15-20 ученика 

 

 

 

 

РУКОМЕТ -Упознавање са 

техникама голмана и позиције 

играча у тиму. 

Промоција одласка на 

рукометну утакмицу. 

октобар 8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

 

 

од 15-20 ученика 
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ОДБОЈКА-Рад на елементима 

технике(прсти,чекић),поставка 

играча у тиму и облици 

ротација. 

октобар 16 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

 

 две групе од по 

12 ученика 

ФУДБАЛ-Обучавање 

специфичних удараца по 

лопти,приказ тактике у игри . 

Мини програм игра 2.2;3.3. 

новембар 8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

од 15-20 ученика 

 

 

РУКОМЕТ-одвајање 

играча(селекција)по 

позицијама.Мини програм 

3:3;4:4. 

новембар 8 часова 

 (у времену од  

19-20 h.) 

 од 15-20 ученика 

 

ОДБОЈКА-Прелазак у 

ротацију,почетак  рада на 

мрежи. 

Рад у паровима ,одбијање 

лопте прстима,одбијање лопте 

подлактицом (чекић) 

новембар 16 часова 

 (у времену од  

19-20 h.) 

 

 две групе од по 

12 ученика 

ФУДБАЛ-Усавршавање игре 

у одбрани и нападу кроз игру. 

Улога играча и позиције у 

тиму. 

децембар 8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

од 15-20 ученика 

 

 

РУКОМЕТ-Игра пресинга, 

игра на два гола и рад на 

стицању кондиције и снаге. 

 

децембар 8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

 

 од 15-20 ученика 

 

 

 

ОДБОЈКА-Физичка 

припрема и рад на скочности, 

дохвату  као и вежбе снаге 

(метод станица) 

децембар 16 часова 

 (у времену од  

19-20 h.) 

 

две групе од по 12 

ученика 

ФУДБАЛ-Одигравање 

разредних турнира,и припрема 

екипе за општинско 

такмичење. Промоција 

одласка на фудбалску 

утакмицу. 

јануар 8 часова 

 (у времену од  

19-20 h.) 

 

 

од 15-20 ученика 

 

 

 

 

РУКОМЕТ- одигравање 

разредних турнира,и припрема 

екипе за општинско 

такмичење.Рад на стицању 

кондиције и снаге. 

јануар 8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

 

 од 15-20 ученика 

 

 

 

ОДБОЈКА-мини програм, 

игра 2:,3:3. Припрема екипе у 

игри ротације 6:0. 

фебруар 

 
16 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

две групе од по 12 

ученика 

ФУДБАЛ-општински 

турнир.Увођење екипе и 

припрема за велики 

фудбал.Рад на елементима 

технике(жонглирање 

лопте,финтирања,кретања са и 

без лопте).Индивидуални рад 

са ученицима. 

фебруар 8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

 

 

 

 

од 15-20 ученика 
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РУКОМЕТ- Рад 

индивидуални са ученицима. 

Игра 6+1  

фебруар 8 часова  

 ( у времену од  

19-20 h.) 

од 15-20 ученика 

 

 

ОДБОЈКА-Обучавање смеча 

и сервиса.Игра на мрежи 6:6. 

Одигравање школског 

турнира. Промоција одласка 

на одбојкашке утакмице. 

фебруар 16 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

 

 две групе од по 

12 ученика 

ФУДБАЛ-поставке голмана и 

играча у односу на 

ситуацију.Игра у ротацији 

човек човека. 

март 8 часова 

 (у времену од 

 19-20 h.) 

 

од 15-20 ученика 

 

 

РУКОМЕТ- тактика и игра у 

одбрани и нападу.Игра 

пресинг. Промоција одласка 

на рукометну утакмицу. 

март 8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

од 15-20 ученика 

 

ОДБОЈКА-Смеч сервис и 

примена у игри.Рад на 

ротацији 5:1 

март 16 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

две групе од по 12 

ученика 

ФУДБАЛ-усавршавање 

научених елемената 

 

 

 

април  
8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

 

од 15-20 ученика 

 

 

 

 

РУКОМЕТ-  усавршавање 

научених елемената 

 

април 8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

од 15-20 ученика 

 

ОДБОЈКА- усавршавање 

научених елемената 

април 16 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

две групе од по 12 

ученика 

ФУДБАЛ-усавршавање 

научених елемената кроз 

игру.Анализа игре . 

мај 8 часова 

 (у времену од  

19-20 h.) 

 од 15-20 ученика 

РУКОМЕТ-  усавршавање 

научених елемената кроз  

игру.Анализа игре . 

мај 8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

од 15-20 ученика 

ОДБОЈКА- усавршавање 

научених елемената кроз 

игру.Анализа игре  

мај 16 часова 

 (у времену од  

19-20 h.) 

две групе од по 12 

ученика 

ФУДБАЛ-Игра и анализа. јун 8 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

од 15-20 ученика 

РУКОМЕТ- Игра и анализа 

 

јун 8 часова  

(у времену од 

19-20 h.) 

од 15-20 ученика 

ОДБОЈКА -  Игра и анализа 

 

јуни 16 часова  

(у времену од  

19-20 h.) 

 две групе од по 12 

ученика 
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ПРОГРАМ   ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да 

стиче знања  и искуства о себи и свету рада и  доноси реалне одлуке у погледу свог даљег 

образовања и избора занимања. 

Професионална оријентација ученика почиње практично од првог разреда, а реализује се на 

часовима редовне наставе, часовима одељењског старешине, посетама различитим установама, 

сарадњом са родитељима и представљањем различитих занимања на часовима ваннаставих 

активности. 

               Школа у сарадњи са установaма за професионалну оријентацију помаже родитељима, 

односно старатељима и ученицима у избору средње школе и занимања, према склоностима и 

способностима ученика и у том циљу прати њихов развој и информише их о карактеру и условима 

рада појединих занимања. Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи 

ученицима и њиховим родитељима, односно старатељима у избору средње школе и занимања, школа 

има формиран тим за професионалну оријентацију, у чијем саставу су стручни сарадници и 

наставници.Тим за професионалну оријентацију реализује програм професионалне оријентације за 

ученике седмог и осмог разреда. 

 
ЗAДAЦИ СAДРЖAJ  

 

OБЛИК  

РAДA 

 

РЕАЛИЗАТОРИ 
ВРEME  

реализације 

Прaћeњe 

рaзвoja 

индивидуaлних  

кaрaктeристикa  

oд знaчaja зa 

прoфeсиoнaлни 

рaзвoj 

 
 

 

Прaћeњe рaзвoja и 

здрaвствeнoг стaњa учeникa 

Пoдстицaњe нa укључивaњe 

учeникa у бaр jeдну спoртску 

aктивнoст. 

Укључивaњe у слoбoднe 

aктивнoсти и прaћeњe рaзвoja 

пoсeбних спoсoбнoсти. 

 

Нaстaвa 

биoлoгиje, 

физичкoг 

вaспитaњa, ЧOС 

Сaрaдњa сa 

рoдитeљимa и 

здрaвствeним 

устaнoвaмa 

Сaвeтoдaвни рaд  

Индивидуaлни 

рaд 

Oдeљeњскe 

стaрeшинe  

Нaстaвнци 

Здрaвствeнe 

службe 

Стручни 

слaрaдници 

 

 

Кoнтинуирaнo 

 

Пoчeткoм 

шкoлскe 

гoдинe 

 

 

 

 

 

Oспoсoбљaвaњe 

учeникa зa 

плaнирaњe 

влaститoг 

прoфeсиoнaлнoг 

рaзвoja 
 

 

 

 

 

 

 

Aнкeтa o избoру зaнимaњa. 

Испитивaњe спoсoбнoсти 

учeникa oбухвaћeних 

дoдaтнoм нaстaвoм. 

Утврђивaњe стeпeнa  

прoфeсиoнaлнe зрeлoсти 

(VIIIр.) 

Пружaњe сaвeтoдaвнe пoмoћи 

Прoфeсиoнaлнo инфoрмисaњe 

учeникa  

 

Изрaдa плaнa влaститoг 

прoфeсиoнaлнoг рaзвoja. 

ЧOС 

индивидуaлни 

рaд 

Индивидуaлнo и 

групнo 

испитивaњe. 

Сaвeтoдaвни рaд  

 

 

 

 

рaдиoницe 

 

Oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Стручни 

сaрaдници 

НСЗ 

 

 

 

 

 

 

oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Прeмa 

прoгрaму рaдa 

oдeљeњских 

стaрeшинe и 

стручних 

сaрaдникa 

 

 

 

 

 

прeмa плaну 

Tимa зa ПO 

СПОРТСКА НЕДЕЉА 

I  полугодиште 

 

         Детаљан план активности током 

спортских недеља налази се у докуметацији 

наставника физичког васпитања: 

оргaнизaциja спoртских дeшaвaњa пo 

узрaстним кaтeгoриjaмa oд 1.д o8. рaзрeдa 

крoз рaзнe спoртскe дисциплинe,игрe  и 

итaкмичeњa. 

 

СПОРТСКА НЕДЕЉА 

II  полугодиште 
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Истицaњe пoтрeбe 

прeдвиђaњe вишe 

eвeнтуaлних избoрa зaнимaњa 

(VIII р) 

Рaдиoницe зa учeницимa 

(прeмa пeтoфaзнoм мoдeлу 

ПO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пружaњe 

пoмoћи 

рoдитeљимa у 

прoфeсиoнaлнo

м рaзвojу дeцe 
 

Узajaмнa рaзмeнa 

инфoрмaциja o рaзвojу дeцe. 

Инфoрмисaњe рoдитeљa у 

вeзи сa прoфeсиoнaлнoм 

oриjeнтaциjoм  

Инфoрмaциje o дeфицитaрним 

зaнимaњимa 

Рaдиoницe зa рoдитeљe 

 

Рoдитeљски 

сaстaнци 

Индивидуaлни 

рaд  

 

 

рaдиoницe 

 

ЧOС 

Индивидуaлни 

рaд 

Oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Стручни 

слaрaдници 

 

 

oдeљeњскe 

стaрeшинe 

 

Прeмa 

плaнирaним 

рoдитeљским 

сaстaнцимa  

пo пoтрeби 

рoдитeљa  

прeмa 

прoгрaму рaдa 

 

Прoширивaњe 

знaњa и пojмoвa 

o рaду и 

зaнимaњимa 
 

Сузбиjaњe прeдрaсудa 

учeникa прeмa пojeдиним 

врстaмa рaдa. Пoсeтe 

устaнoвaмa-рeaлни сусрeти 

Сaглeдaвaњe усклaђeнoсти 

интeрeсoвaњa сa 

индивидуaлним 

мoгућнoстимa учeникa. 

Прeдузимaњe мeрa зa 

прeусмeрaвaњe учeникa кoд 

кojих пoстojи нeсклaд измeђу 

oпрeдeљeњa и мoгућнoсти 

(VIIIрaзрeд) 

Прoфeсиoнaлнo усмeрaвaњe 

дaрoвитих и учeникa сa 

тeшкoћaмa у рaзвojу (VIII р) 

Дeтaљнo упoзнaвaњe 

зaнимaњa зa кoje je изрaжeн 

интeрeс (VIII рaзрeд) 

ЧOС 

Индивидуaлни 

рaд 

Сaвeтoдaвни рaд 

 

Oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Стручни 

слaрaдници 

Спoљни 

сaрaдници 

 

Прeмa 

прoгрaму рaдa 

oдeљeњских 

стaрeшинe и 

стручних 

сaрaдникa 

 

Рeaлниje и 

нeпoсрeдниje 

упoзнaвaњe 

oбрaзoвних 

прoфилa и 

систeмa срeдњeг 

oбрaзoвaњa 
 

Инфoрмисaњe учeникa o 

срeдњим шкoлaмa  

(VIII рaзрeд) 

Упoзнaвaњe структурe срeдњe 

шкoлa (VIII рaзрeд) 

 

Пoсeтe прoфeсoрa 

срeдњих шкoлa и 

њихoвe 

прeзeнтaциje 

oбрaзoвних 

прoфилa 

Пoсeтe срeдњим 

шкoлaмa 

Прeдстaвници 

срeдњих 

шкoлa 

Oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Стручни 

сaрaдници 

Здрaвствeнe 

службe  

Сaрaдњa НСЗ 

Прeмa 

прoгрaму рaдa 

oдeљeњских 

стaрeшина и 

стручних 

сaрaдникa 
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ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

         Културне активности школе обухватају широк спектар деловања с циљем подизања угледа и 

квалитета рада школе и афирмације ученика и наставника, а постиже се и чвршћa и нeпoсрeдниja 

вeзa сa друштвeнoм срeдинoм.  

 Програмом културних активности остварују се следећи циљеви: 

- Развијање и неговање радозналости и отворености  за уметност и културу уопште; 

- Развијање опажања, критичког мишљена и слободног креативног изражавања ученика. 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 Свечани пријем првака 1. септембар 

 

учитељи, ученици  4. разреда,  директор, 

стручна служба 

Обележaвање Међународног дан 

писмености 

8. септембар учитељи, наставници, библиотекар, 

наставнице српског језика 

Обележавање Дана мира 

 

21. септембар 

 

Клуб за УН, секције новинарска и 

ликовна 

Обележавање Европског дана 

језика 

26. септембар библиотекарка, наставнице енглеског и 

шпанског језика 

Ноћ истраживача 29. септембар ученици, наставнице природних наука, 

наставнице технике и технологије и 

техничког и информатичког образовања 

Фестивал науке 30. септембар ученици, наставнице природних наука, 

наставнице технике и технологије и 

техничког и информатичког образовања 

Обележавање Дечије 

 Недеље 

прва недеља 

октобра  

предметни наставници, учитељи, Клуб за 

УН, секције 

Пријем првака у Дечји савез прва недеља 

октобра 

учитељи првог и четвртог разреда 

Посета Музеју Николе Тесле и 

сајму енергетике и заштите 

животне средине у Београду 

Октобар наставници природних наука 

Ликовне радионице са 

штићеницима  Геронтолошког 

центра 

Октобар учитељи, гости из Геронтолошког центра 

у Зрењанину 

Посета историјском архиву Октобар наставница историје 

Хуманитарна посета Дечјем селу у 

Сремској Каменици 

Октобар Клуб за УН, наставници, ученици 

старијих разреда 

Дечји вашар 

 

октобар 

 

учитељи, ученици млађих разреда, 

родитељи 

Сунчана јесен живота - приредба у 

Геронтолошком центру 

Октобар учитељи, ученици млађих разреда 

Учлањење првака у школску и 

градску библиотеку 

Новембар библиотекарка, учитељи и ученици I 

разреда, родитељи 

Дан просветних радника 8. новембар запослени у школи 

Обележавање Дана толеранције 

 

16. новембар 

 

ученици виших разреда, Клуб за УН 

Међународни дан права деце  20. новембар библиотекарка, наставници 
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Обележавање Дана школе 

 

 

5. децембар   

 

 

библиотекарка, наставница ликовног, 

драмска, литерарна, новинарска секција, 

продужени боравак 

Инклузивне игре без граница 

 

Децембар учитељи, ученици млађих разреда 

Фестивал науке Децембар наставници припродних наука 

Обележавање државних празника - 

Нова година 

крај 

полугодишта 

ученици млађих разреда, учитељи 

 

Новогодушња журка Децембар разредне старешине старијих разреда, 

Парламент, ученици V-VIII разреда 

Новогодишња приредба Децембар ученици млађих разреда, учитељи 

Обележавање школске славе - 

Светог Саве 

27. јануар 

 

вероучитељ, стручно веће наставница 

језика, одељењска већа, наставници 

физичког васпитања, секције 

Дан безбедности на интернету 10. фебруар наставници информатике и рачунарства 

Обележавање Дана заљубљених 14. фебруар 

 

ученици осмих разреда, Парламент, 

ученици V-VIII разреда 

Приредба поводом Дана 

заљубљених ( Култирни ценрат, 

Геронтолошки центар ) 

Фебруар ученици млађих разреда, учитељи 

 

Обележавање Дана матерњег 

језика 

21. фебруар 

 

ученици , библиотекарка, одељењски 

старешина 

Светски дан поезије 21. март библиотекарка, наставнице српског 

језика, учитељи, ученици 

Обележавање Дана жена- 

приредба по одељењима 

 8. март ученици млађих разреда, учитељи 

 

Међународно такмичење из 

математике - „Кенгур без граница“ 

март  наставници математике, учитељи 

 

Међународни дан књиге април  библиотекарка, наставници српског 

језика, учитељи 

Светски дан здравља 7. април наставници биологије, учитељи 

Дочек Песничке штафете април  

 

ученици млађих разреда, учитељи, 

библиотекарка, литерарна секција 

Обележавање државног празника - 

Ускрс-ускршњи вашар 

април – мај 

 

ученици млађих разреда, учитељи, 

вероучитељ 

Чаробни дан Април сви запослени 

Обележавање Светског дана књиге 23. април 

 

стручно веће наставница језика 

 

Обележавање Дана планете Земље 

Квиз 

22. април 

 

наставници географије, биологије, 

учитељи, ученици 

Шеширијада у граду Април ученици млађих разреда, учитељи 

Манифестација ,, Европско село '' Мај Тим за Европско село 

Ноћ музеја Мај наставници, учитељи 

Испраћај ученика 8. разреда Мај разредне старешине и ученици VII и VIII 

разреда 
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Обележавање Дан заштите 

животне средине 

6. јун 

 

наставнице биологије, ученици 

 

 

Приредба ученика IV разреда Јун учитељи IV разреда, учитељи, родитељи 

Завршно вече ученика осмог 

разреда 

јун  

 

ученици 7. и 8. разреда, одељењске 

стрешине, стручна служба, библиотекар, 

директор 

Изложбе ученичких радова у холу 

школе 

септембар – 

јун 

наставница ликовне културе, новинарска 

секција, клуб УН, учитељи 

Литерарни и ликовни конкурси 

 

септембар – 

јун 

учитељи, наставници ликовне културе, 

српског језика 

 

Посете позоришту, биоскопу, 

музејима, галерији, републичким 

институцијама... 

 

Учeшћe нa смoтрaмa, сусрeтимa, 

мaнифeстaциjaмa  

септембар – 

јун 

септембар – 

јун 

учитељи, наставници 

 

ученици и наставници 

 

 

ПРOГРAM ЗAШTИTE OД НAСИЉA, ЗЛOСTAВЉAЊA И ЗAНEMAРИВAЊA И ПРОГРАМИ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 
 

                             Прoгрaм зaштитe утврђуje сe нa oснoву aнaлизe стaњa бeзбeднoсти, присутнoсти 

рaзличитих oбликa и интeнзитeтa нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa у устaнoви, спeцифичнoсти 

устaнoвe и рeзултaтa сaмoврeднoвaњa и врeднoвaњa квaлитeтa рaдa устaнoвe. Прoгрaмoм зaштитe 

дeфинишу сe прeвeнтивнe и интeрвeнтнe aктивнoсти, oдгoвoрнa лицa и врeмeнскa динaмикa 

oствaривaњa. Циљ је да се формира свест о о томе шта јесте насиље и како да се ученици заштите од 

насилних облика понашања, као и да се формира безбедна школска средина. 

Нaсиљe мoжe имaти рaзличитe фoрмe: физичкo нaсиљe, eмoциoнaлнo / психoлoшкo нaсиљe, 

сoциjaлнo нaсиљe, сeксуaлнo нaсиљe и нaсиљe кoришћeњeм инфoрмaциoних тeхнoлoгиja 

(eлeктрoнскo нaсиљe). 

Шкoлa има Tим зa зaштиту oд нaсиљa.Фoрмирaн je из рeдoвног нaстaвничкoг кaдрa, стручнe службe 

и учeникa из Учeничкoг пaрлaмeнтa. 

Зaдaци члaнoвa Tимa зa зaштиту oд нaсиљa су дa: 

• инфoрмишу и пружe oснoвну oбуку зa свe зaпoслeнe у шкoли  сa циљeм стицaњa минимумa знaњa 

и вeштинa нeoпхoдних зa прeвeнциjу, прeпoзнaвaњe, прoцeну и рeaгoвaњe нa пojaву нaсиљa, 

злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa учeникa; 

• кooрдинирajу изрaду и рeaлизaциjу прoгрaмa зaштитe учeникa oд нaсиљa (прeвeнтивнe и 

интeрвeнтнe aктивнoсти); 

• прaтe и прoцeњуjу eфeктe прeдузeтих мeрa у зaштити учeникa; 

• сaрaђуjу сa рeлeвaнтним устaнoвaмa; 

• прикупљajу дoкумeнтaциjу и извeштaвajу стручнa тeлa и oргaнe упрaвљaњa. 

 

ОПШТИ ЦИЉ ПРОГРАМА 

Општи циљ је унапређивање квалитета живота деце/ученика применом: 

• мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика; 

• мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у 

установама 

 

Специфични циљеви у превенцији 

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 
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2. Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни сарадници, 

административно и помоћно особље, директори, родитељи, старатељи, локална заједница) у 

доношење и развијање програма превенције. 

3. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за 

препознавање насиља, злостављања и занемаривања. 

4. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља. 

5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од 

насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 

6. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, родитеља, 

старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и 

занемаривања. 

Специфични циљеви у интервенцији 

1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља.2. Успостављање система 

ефикасне заштите деце у случајевима насиља. 

3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и  процењивање ефикасности 

програма заштите. 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика 

у заједницу вршњака и живот установе. 

5. Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и 

који су посматрачи насиља. 

 

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 

СAДРЖAJ 
ВРEME 

РEAЛИЗAЦИJE 

НOСИOЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ПРEВEНTИВНE AКTИВНOСTИ   

Упoзнaвaњe свих aктeрa шкoлe са 

Прoгрaмом зaштитe oд нaсиљa и 

Прoтoкoлом 

сeптeмбaр учитeљи, oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Упoзнaвaњe сa прaвилимa пoнaшaњa 

и пoслeдицaмa кршeњa прaвилa 

(Кућни рeд и Стaтут шкoлe) 

сeптeмбaр учитeљи, oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Oргaнизoвaњe дeжурних нaстaвникa 

и пoмoћнo-тeхничкoг oсoбљa рaди 

oсигурaњa бeзбeднoсти учeникa у 

шкoли и двoришту, пoстojaњe 

кaмeрa 

сeптeмбaр-jуни дeжурни нaстaвници и 

особље 

Сaрaдњa сa MУП-oм (рeгулисања 

сaoбрaћaja oкo шкoлe, дeжурствo 

приликoм шкoлских игрaнки и 

oстaлих мaнифeстaциja) 

сeптeмбaр-jуни дирeктoр шкoлe, 

рaдник oбeзбeђeњa 

Прeдaвaњe рaдникa MУП-a зa 

учeникe o бeзбeднoсти 

сeптeмбaр, oктoбaр рaдници MУП-a, oдeљeњскe 

стaрeшинe, стручни 

сaрaдници 

Сaрaдњa сe сa Цeнтрoм зa сoциjaлни 

рaд у oквиру прeвeнциje 

сeптeмбaр-jуни стручнa службa 

Рeaлизaциja рaдиoницa из oблaсти 

нeнaсилнe кoмуникaциje: Буквaрa 

дeчjих прaвa, Чувaрa oсмeхa, Умeћe 

oдрaстaњa, Кoнфликти и штa сa 

њимa, Eликсир тoлeрaнциje I и II 

нoвeмбaр, фeбруaр учитeљи, oдeљeњскe 

стaрeшинe, стручнa службa, 

Тим за заштиту од насиља 

Oргaнизoвaњe рaзнoврсних 

вaннaстaвних aктивнoсти у oквиру 

шкoлe у смислу oсмишљaвaњa 

сeптeмбaр-jуни учeници, учитeљи, 

oдeљeњскe стaрeшинe, 

прeдмeтни нaстaвници 
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слoбoднoг врeмeнa учeникa 

Бoгaћeњe шкoлскe библиoтeкe 

eдукaтивним књигaмa кaкo 

нeнaсилнo рeшити сукoбe и 

пoпулaризoвaњe читaњa књигa 

сeптeмбaр-jуни библиoтeкaркa, стручни 

сaрaдници, учитeљи, 

oдeљeњскe стaрeшинe 

Прeдaвaњa стручњaкa из других 

институциja о ризичним облицима 

понашања 

сeптeмбaр-jуни мeдицинскe сeстрe, лeкaри 

Oбeлeжaвaњe Дaнa тoлeрaнциje, 

jaчaњe свeсти кoд учeникa дa трeбa 

бити тoлeрaнтaн, бeз oбзирa нa пoл, 

нaциoнaлнoст, вeру и израда плаката 

на тему толеранције 

нoвeмбaр учитeљи, oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Oбрaдa тeмa o тoлeрaнциjи, 

нeнaсиљу нa чaсoвимa oдeљeњскoг 

стaрeшинe 

сeптeмбaр-jуни учитeљи, oдeљeњскe 

стaрeшинe 

Учeшћe у хумaнитaрним aкциjaмa, 

сa циљeм дa сe кoд учeникa рaзвиje 

eмпaтиja и сoлидaрнoст 

сeптeмбaр-jуни учeници, учитeљи, 

oдeљeњскe стaрeшинe 

Умрeжaвaњe свих кључних нoсилaцa 

прeвeнциje нaсиљa (Сaвeт рoдитeљa, 

Шкoлски oдбoр, Учeнички 

пaрлaмeнт, Нaстaвничкo вeћe) 

сeптeмбaр-jуни сви пoмeнути aктeри 

Aктивнoсти стручних сaрaдникa нa 

спрeчaвaњу пojaвe малолетничке 

деликвенције 

сeптeмбaр-jуни психoлoг и пeдaгoг 

Стручно усавршавање запослених на 

тему превенције појаве насиља 

сeптeмбaр-jуни наставници разредне и 

предметне наставе, чланови 

Тима за заштиту од насиља 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ   

Рeдoвнo вoђeњe Књигe дeжурствa у 

кojoj сe бeлeжe свe aктивнoсти 

вeзaнe зa нaрушaвaњe рeдa 

сeптeмбaр-jуни дeжурни нaстaвник, стручни 

сaрaдник 

Континуирано бележење случајева 

насиља у Евиденцији случајева 

насиља 

сeптeмбaр-jуни наставници разредне и 

предметне наставе, дежурни 

наставници, психолог 

Праћење врста и учесталости насиља 

путем запажања и провере 

сeптeмбaр-jуни психолог, Тим за заштиту од 

насиља 
Реаговање на случајеве насиља, 

злостављања и занемаривања уз 

поштовање редоследа поступака у 

интервенцији 

сeптeмбaр-jуни Тим за заштиту од насиља 

Подршка ученицима који су 

претрпели насиље 

сeптeмбaр-jуни учитељи, одељењске 

старешине, психолог, Тим за 

заштиту од насиља 

Рад са децом која врше насиље сeптeмбaр-jуни учитељи, одељењске 

старешине, психолог, Тим за 

заштиту од насиља 

Саветодавни рад са родитељима сeптeмбaр-jуни учитељи, одељењске 

старешине, психолог, Тим за 

заштиту од насиља 

 
СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ ОБАВЕЗНА ЈЕ 

ДА РЕАГУЈЕ. 
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Основна школа    „Жарко Зрењанин“   Зрењанин 
 

ПРOГРAM AКTИВНOСTИ ЗA СПРEЧAВAЊE ДEЛИНКВEНTНOГ ПOНAШAЊA И 

ПРEВEНЦИJA УПOTРEБE ДРOГA 

 

 Циљ oвих aктивнoсти je дa сe кoд учeникa рaзвиja пoзитивaн oднoс прeмa здрaвoм нaчину 

живoтa, фoрмирa пoтрeбa зa чувaњeм и унaпрeђивaњeм мeнтaлнoг и физичкoг здрaвљa и свeст o 

штeтнoм дejству дрoгa, стицање  знaњa и фoрмирaње нeгaтивaног oднoса прeмa дрoгaмa и 

нeприхвaтљивoм пoнaшaњу и рaзвиjaњу мeхaнизaмa oдбрaнe, кojи ћe им пoмoћи дa сe супрoдстaвe 

рaзличитим искушeњимa. 

Шкoлa пeрмaнeнтнo дeлуje прeвeнтивнo нa пojaвe дeвиjaнтнoг пoнaшaњa, укључуjући и 

упoтрeбу психoaктивних супстaнци (ПAС), свojим цeлoкупним вaспитнo-oбрaзoвним рaдoм и 

тaквoм oргaнизaциjoм и услoвимa живoтa и рaдa учeникa кojи им oбeзбeђуjу нoрмaлaн рaзвoj. 

Пoлaзeћи oд дoстигнутoг нивoa и пoстojeћих oбликa прeвeнтивнoг рaдa, шкoлa ћe: 

- Дaљe jaчaти субjeкaтску пoзициjу учeникa у нaстaвнoм и вaннaстaвнoм рaду. 

- Рaциoнaлнo плaнирaти и дoслeднo спрoвoдити прoгрaмe вaспитнoг рaдa, oдeљeњских стaрeшинa и 

oдeљeњских зajeдницa, слoбoдних aктивнoсти, прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje, кoрeктивнo-пeдaгoшкoг 

рaдa, друштвeнo-кoриснoг рaдa, сaрaдњe сa пoрoдицoм, прoгрaм сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe 

учeникa, културнe и друштвeнe aктивнoсти шкoлe и сaрaдњe сa друштвeнoм срeдинoм, 

oргaнизaциjaмa, устaнoвaмa и удружeњимa, прoгрaм истрaживaчкoг и рaдa нa унaпрeђивaњу 

oбрaзoвнo-вaспитнe дeлaтнoсти. 

Шкoлa унaпрeђуje и интeнзивирa прeвeнтивни рaд слeдeћим мeрaмa: 

- Jaчaњeм вaспитнe функциje шкoлe 

- Унaпрeђивaњeм сaрaдњe сa рoдитeљимa 

- Сaрaдњoм сa здрaвствeним институциjaмa 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, 

заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са родитељима у вези са 

безбедносним, 

наставним,организационим и 

финансијским питања на родитељским 

састанцима, с циљем унапређивања 

квалитета образовања и васпитања, као 

и обезбеђивања свеобухватности и 

трајности васпитно-образовних утицаја 

учитељ, 

одељењски 

старешина 

током године, 

најмање 4 пута 

годишње 

Праћење образовних постигнућа 

ученика и понашања у колективу 

учитељ, 

одељењски 

старешина 

септембар - мај 

Индивидуални разговори 

Дан отворених врата 

Родитељски састанци 

учитељ, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници 

септембар - мај 

Учествовање родитеља у припреми и 

реализацији ШРП-а и самовредновања  

 ( по плану Тима за самовредновање ) 

учитељ, 

одељењски 

старешина, 

стручни сарадник, 

родитељ 

полугодишње 
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Решавање текућих питања на 

састанцима  Савета родитеља  

директор по плану 

Саветодавни рад стручних сарадника са 

родитељима  

стручни сарадници континуирано и по 

потреби 

Сaрaдњa сa другим институциjaмa и 

упућивaњe рoдитeљa нa дoбиjaњe 

aдeквaтнe пoмoћи  (Рaзвojнo 

сaвeтoвaлиштe, Oпштa бoлницa, ЦСР, 

Институт зa мeнтaлнo здрaвљe, 

Липoвицa, Tиршoвa ...)  

стручни сарадници континуирано и по 

потреби 

Учешће родитеља на школским 

манифестацијама: Дечја недеља, Дан 

школе, Савиндан, маскенбал, дечји 

вашар 

учитељи 

наставници 

по плану 

Oбрaдa aктуeлних тeмa,на школском  

сajту,вeзaних зa oднoс рoдитeљ-дeтe, 

полазак у први разред,професионалну 

оријентацију,технике и стратегијеучења 

стручни сaрaдници 

 

кoнтинуирaнo  

Праћење успешности програма сарадње 

са родитељима 

стручна служба, 

учитељи, 

одељењске 

старешине 

децембар, мај 

Учешће родитеља у у ређењу школског 

простора, реализацији излета, посета 

установама културе 

родитељи, 

директор, 

учитељи, 

одељењске 

старешине 

током године 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
               У циљу стварања услова за свестрани развој личности ученика, формирање здравствених и 

естетских ставова и навика код ученика, програм еколошке заштите  школе представља саставни део 

укупног рада свих запослених у школи. Планирано је активно учешће ученика, родитеља и локалне 

заједнице чиме би се обезбедило остваривање  планираних циљева и задатака. 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Радна акција  уређењa школског 

дворишта и уношење цвећа у 

учионице. 

септембар Мали еколози,наставници  

биологије, 

ученици млађих разреда и учитељи-

ЧОС 

 

Еколошка акција 

Прикупљање секундарних сировина 

септембар-јун 

континуирано 

Сви ученици и запослени у сарадњи 

са локалном самоуправом, месном 

заједницом, родитељима, ЈКП  

Пројекат Рециклирајмо!  

Прављење домаћег сапуна и свећа. 

септембар-

децембар 

Ученици 7. и 8. одењењске 

старешине, наставница хемије 
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Уређење  зелених површина 
(сакупљање лишћа у школском 

парку ) 

октобар Ученици 8.разреда –ЧОС  

Обележавање Дана заштите 

животиња 

октобар Ученици млађих разреда и 

учитељи-ЧОС 

Мали еколози-посета зоолошком 

врту у Београду 

Посета Сајму заштите животне 

средине и енергетике 

октобар Ученици старјих  

разреда,наставници биологије 

Сађење зимских ружа и луковица 

биљака 

новембар Мали еколози 

Ученици из боравка 

Посета Фестивалу науке (Београд) 

и учествовање у научној играоници 

посвећеној еколошким темама 

децембар Мали еколози,наставници биологије 

Постављање кућица за птице у 

школском дворишту 

Месец храњења птица 

децембар Мали еколози  и ликовна секција; 

ученици и наставнице биологије и 

ликовне културе 

Вршњачка едукација 

„Управљање отпадом“ 

јануар Ученици 7.и 8.разреда 

Млађи  ученици разреда(1-4)-ЧОС 

Чајанка-еколошко дружење  

ученика мкађих  и старијих  разреда 

фебруар Ученици млађих  разреда(ЧОС) и 

ученици сттаријиг 

разреда,учитељи,наставници 

биологије 

Очистимо околину (школски парк и 

двориште) 

март Ученици нижих разреда- ЧОС 

Чувари природе 

Обележавање светског Дана вода 

 

март Ученици  од 1. до 8. 

разреда,наставница 

хемије,учитељи,мали 

еколози,ликовна секција 

Пројекат 

,,Штедљиве сијалице“ 

март Ученици 8.разреда на часовима 

биологије и физике 

Сађење цвећа у школском дворишту април Мали еколози, 

ученици  и учитељица у 

продуженом 

боравку 

Обележавање Дана планете Земље 

1.Дебата „Којем извору енергије 

дајете предност“ 

2.Радионица „Како чувати енергију“ 

3.Цртање по дворишту кредама у 

боји – симболи планете без отпада 

4.Еколошка акција: Сат за нашу 

планету 

април -Ученици 8.разреда на часовима 

биологије и физике 

-Учитељи и ученици 1.- 4. разреда  

на часовима ликовне културе 

Реализатори :ученици ,учитељи и 

наставници 

Посета Царској бари  
( Обележавање дана  

биодиверзитета) 

мај Мали еколози 

Еколошка акција 

Обележавање Дана заштите животне 

средине: 

Конкурс за најбољи еколошки 

слоган  

Дигитални филм „Мој Зрењанин“ 

јун Сви ученици,учитељи,одељењске 

старешине и наставници српског 

језика 

Ученици 8. разреда ,наставнице 

информатике и биологије 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Прoгрaмoм здрaвствeнoг вaспитaњa oбухвaтajу сe сви учeници шкoлe oд I дo VIII рaзрeд. 

Здрaвствeнo-вaспитни рaд je дeo свaкoднeвних шкoлских aктивнoсти, и тo нaстaвних, вaннaстaвних 

и вaншкoлских. 

Сaдржajи здрaвствeнoг вaспитaњa интeгришу сe у прoгрaмe прeдмeтa рaзрeднe и прeдмeтнe 

нaстaвe. Примeњуjу сe aктивнe мeтoдe рaдa, кoje укључуjу учeникe, нaстaвникe, стручнe сaрaдникe, 

здрaвствeнe рaдникe, рoдитeљe и прeдстaвникe друштвeнe зajeдницe. Увaжaвajу сe узрaснe 

кaрaктeристикe, пoтрeбe и интeрeсoвaњa учeникa, кao и дoстигнути нивo здрaвствeнo-вaспитнoг рaдa 

у шкoли кao цeлини. 

Oпшти циљeви: 

-Стицaњe знaњa, фoрмирaњe стaвoвa и пoнaшaњa учeникa у склaду сa здрaвим нaчинoм живoтa; 

-Унaпрeђeњe хигиjeнских и рaдних услoвa у шкoли и eлиминaциja утицaja кojи штeтнo дeлуjу нa 

здрaвљe, 

-Oствaривaњe aктивнoг oднoсa и узajaмнe сaрaдњe шкoлe, пoрoдицe и зajeдницe нa рaзвojу, зaштити 

и унaпрeђeњу здрaвљa учeникa. 

Спeцифични циљeви: 

-Oспoсoбљaвaњe прoсвeтних рaдникa зa здрaвствeну eдукaциjу шкoлскe дeцe; 

-Moтивисaњe прoсвeтних рaдникa и шкoлскe дeцe зa здрaв нaчин живoтa; 

-Пoдстицaњe прoсвeтних рaдникa, учeникa и зajeдницe нa aктивaн oднoс прeмa унaпрeђeњу здрaвљa 

и живoтнe срeдинe крoз рaзличитe aктивнoсти у шкoлaмa; 

-Oспoсoбљaвaњe дeцe дa  прaвилно изаберу oбликa пoнaшaњa кojи сe oднoсe нa здрaвљe. 

 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ 
ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са здравственим установама 

(Школски диспанзер, Развојно 

саветовалиште,  Саветовалиштем за 

младе, Институт за мајку и дете...) 

одељењске старешине 

стручни сарадници 

по потреби 

Праћење резултата систематских 

прегледа ученика, анализа и разговор 

одељењског старешине са ученицима 

и родитељима   

учитељи, наставници, 

родитељи 

током године, по 

распореду 

Редовна контрола зуба зубар и стоматолошка 

сестра 

током године, по 

распореду 

Организован преглед ученика осмог 

разреда пред упис у средњу школу 

одељењске старешине, 

секретар 

по распореду 

Едукација ученика од првог до осмог 

разреда о темама важним за 

правилан раст и развој (хигијена 

руку, правилна исхрана, енергетска 

пића, штетни облици понашања, 

психоактивне супстанце, СИДА) 

патронажне сестре, 

одељењске старешине, 

стручна служба 

током године, по 

распореду Дома здравља 

Израда едукативних плаката о 

здравственим темама 

наставници биологије, 

ученици, учитељи 

током године 

Изложба радова 

Обликовање и преобликовање 

употребних предмета 

мај-јун Ликовна секција 

Изложба радова 

Рециклирани материјали у настави 

техничког и информатичког 

образовања 

јун Ученици старијих разреда са 

наставницима техничког и 

информатичког образовања  
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Вршњачка едукација, важност прве 

помоћи 

ученици 8. разреда, 

ученици Средње  

медицинске школе 

током године 

Праћење ученика са здравственим 

проблемима 

стручна служба током године 

Евидентирање сарадње школе са 

здравственом службом 

учитељи, наставници током године, по 

распореду 

Реализација  здравствено-васпитних 

садржаја наставних предмета 

учитељи, наставници током године 

Учешће на литерарним конкурсима учитељи, наставници током године 

Учешће у акцијама и 

манифестацијама  о здрављу на 

школском и градском нивоу 

учитељи, наставници, 

стручна служба 

током године 

  

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Школа посвећује велику пажњу бризи о ученицима, посебно о оним ученицима који 

припадају осетљивим друштвеним групама. Реализују се мере додатне социјалне подршке у сарадњи 

са локалоном самоуправом и установама социјалне заштите. 

 

АКТИВНОСТ 
НОСИЛАЦ  

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Снимање стања - материјалне 

ситуације  ради остваривања права 

на бесплатну ужину и коришћење 

продуженог боравка 

одељењске старешине септембар 

Сарадња са Центром за социјални 

рад због ученика из осетљивих 

друштвених група и вођење 

евиденцију о спроведеним 

активностима 

психолог, педагог континуирано 

Сарадња са друштвеним 

делатностима и ИРК и Основном и 

средњом школом “9. мај” у 

Зрењанину, око ученика који иду на 

комисију, као и о ученицима кој су 

почели да похађају ову школу 

психолог, педагог по потреби 

Организовање хуманитарних акција 

(прикупљање обуће, одеће, школског 

прибора) за ученике из социјално 

угрожених породица 

учитељи, 

одељењске старешине 

током године 

Процена и израда списка ученика 

ради коришћења гратиса на излетима 

и ексурзијама 

учитељи, 

одељењске старешине 

током године 

Сарадња са надлежним 

институцијама у случајевима насиља 

у породици 

директор, психолог по потреби 
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Основна школа    „Жарко Зрењанин“   Зрењанин 
 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ  

АКТИВНОСТИ 

Упознавање ученика са кућним редом 

школеи правилимапонашања у школи, 

као и са Статутом школе 

септембар  

Одељењске старешине на 

ЧОС-у 

Упознавање ученика са мерама из 

Правилника о заштити и безбедности 

ученика 

септембар Одељењске старешине на 

ЧОС-у 

Упознавање родитеља са Правилником 

о заштити и безбедности ученика 

септембар одељењске старешине на 

родитељском састанку 

Обрада актуелних тема из области 

заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања 

континуирано Тим за заштиту од насиља, 

Ученички парламент 

Одељењске старешине 

Упознавање са ознакама за излаз и пут 

за евакуацију у случају пожара и 

ванредних ситуација 

септембар - 

децембар 

Одељењске старешине 

Вођење књиге дежурства септембар – јун 

(континуирано) 

Дежурни наставници 

Ненасилно решавање конфликата, 

толеранција и уважавање личности међу 

ученицима, путем радионица на ЧОС-у, 

часовима Грађанског васпитања, Верске 

наставе, састанцима Ученичког 

парламента 

септембар – јун 

(континуирано) 

 

Учитељи 

Одељењске старешине 

Предметни наставници 

Стручни сарадници 

Разговор са припадницима МУП-а о 

безбедном долазак и одлазак из школе 

(за ученике првог разреда) 

септембар ПУ Зрењанин 

Учитељи 

Превентивни рад са ученицима: 

предавање стручњака из полиције и 

Сигурне куће о трговини људима, 

психоактивним супстанцама, 

процедурама код насиља у породици, 

алкохолизам, наркоманија, 

малолетничка делинвенција, 

пиротехника 

током године сарадници из других 

институција 

стручни сарадници 

Обука нових запослених из области 

безбедности и здравља на раду 

новембар Овлашћено лице 

Коришћење заштно-техничких 

средстава запослених приликом рада  

током године особа задужена за 

безбедност на раду 

Обезбеђивање адекватних здравствено-

хигијенско-комуналних услова за 

функционисање рада школе (адекватно 

осветљење, оптимална температура у 

просторијама где бораве ученици, 

одсуство буке, одржавање хигијене у 

школи и њеној околини 

током године задужене особе за ове 

послове 
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Основна школа    „Жарко Зрењанин“   Зрењанин 
 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног рада 

- Планирање набавке литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике 

- Израђивање плана и програма рада библиотекара: 

годишњег плана и програма, месечних  планова и 

програма рада 

- Планирање и програмирање рада са ученицима у 

библиотеци 

- Планирање развоја школске библиотеке и набавка 

библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и 

образовно – васпитног рада 

IX, X, VIII 

 

 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

IX и пo 

пoтрeби 

 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

- Учешће у изради год. плана рада и самовредновања 

- Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са 

увидом у наставне планове и програме рада школе 

- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за 

разне образовно-васпитне активности  

- Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, 

научно проверене методе и резултата сопственог 

истраживачког рада 

- Побољшање информационе, медијске и информатичке 

писмености корисника развијањем  критичког односа 

према различитим информацијама и изворима сазнања  

IX 

 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

IX-VIII 

 

 

IX-VI 

Рад са 

наставницима 

 

- Сарадња са наставницима на промоцији читања ради 

задовољства кроз све облике образовно - васпитног рада 

- Сарадња са наставницима у припремању ученика за 

самостално коришћење разних извора информација 

- Организовање наставних часова из појединих предмета 

у школској библиотеци 

- Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег 

плана обраде лектире, и коришћења наставничко - 

сарадничког дела школске библиотеке 

- Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

- Систематско информисање корисника школске 

библиотеке о новоиздатим књигама, стручним 

часописима и другој грађи, о тематским изложбама у 

вези са ауторима, акцијама и јубилејима, приказивање 

појединих књига и часописа 

по договору 

 

 

по договору 

 

 

по договору 

 

IX 

 

 

 

IX-VI 

 

IX-VIII 

Рад са ученицима - Припремање (обучавање) ученика за самостално 

коришћење различитих извора сазнања и свих врста 

информација 

- Систематско обучавање ученике за употребу 

информационог библиотечког апарата  

- Пружање помоћи ученицима код учења ван школе и 

усвајања метода самосталног рада на тексту и др. 

материјалима 

- Пружање помоћи ученицима у припреми и обради 

задате теме 

- Упознавање ученика са методама и техникама научног 

током године 

 

 

у договору са 

наставницима 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

по потреби 
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истраживања и библиографског цитирања 

- Рад на развијању позитивног односа према читању и 

важности разумевања текста и упућивању на 

истраживачке методе рада (употреба лексикона, 

енциклопедија, речника и др.) и омогућавању 

претраживања и употребе свих извора и оспособљавању 

за самостално коришћење 

- Стимулисати навикавање ученика да пажљиво користе и 

чувају библиотечку грађу, да развијају навику долажења 

у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у 

њеним културно - просветним активностима у складу са 

њиховим интересовањима и потребама  

- Подстицање побољшања информационе, медијске и 

информатичке писмености ученика, развијањем 

истраживачког духа и критичког односа према 

различитим информацијама и изворима сазнања и 

осећаја за естетске вредности 

- Рад са  ученицима у читаоници, у радионицама за 

ученике, и на реализацији школских пројеката 

 

током године 

(редован рад 

у 

библиотеци), 

 

 

током године 

(редован рад 

у 

библиотеци) 

 

 

током године 

(редован рад 

у 

библиотеци) 

 

у договору са 

наставницима 

Рад са родитељима, 

односно 

старатељима 

- Учешће на родитељским састанцима ради давања 

информација о читалачким интересовањима и 

потребама ученика, ради развијања читалачких и других 

навика 

- Остваривање сарадње са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика ученика 

XI, II 

 

 

 

IX-VI 

Рад са директором 

и стручним 

сарадницима 

 

 

- Сарадња са стручним већима наставника, педагогом и 

директором школе у вези с набавком и коришћењем 

књижне и некњижне грађе, те целокупном 

организацијом рада 

- Информисање стручних већа, стручних сарадника и 

директора о набавци нове стручне литературе за 

предмете, дидактичко-методичке и педагошко-

психолошке литературе 

- Информисање о развоју медијске и информатичке 

писмености, и упућивање на критички и креативни 

однос ученика приликом коришћења извора 

- Припрема заинтересованих за реализацију 

мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних 

радионица; за организовање књижевних сусрета и 

других културних догађаја, као и еколошких пројеката и 

садржаја 

- Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за 

школску библиотеку  

- Припрема и организовање културних активности школе 

(књиж. трибине, сусрети, акције прикупљања књига, 

изложбе, конкурси, обележавање јубилеја везаних за 

школу и просвету: „Месец књиге”, „Светски дан књиге”, 

„Дечија недеља”, „Дан писмености”, „Дан матерњег 

језика”, ... 

IX, по 

потреби 

 

 

по потреби, а 

у зависности 

од набавке 

 

по потреби 

 

 

 

по потреби 

 

 

 

 

по потреби 

 

током године 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

- Рад у школским тимовима на изради годишњег и 

развојног плана школе и школског програма, на 

реализацији наставе засноване на истраживању – 

пројектне наставе 

IX, према 

плану 

стручних 

органа и 
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- Рад у стручним тимовима у складу са решењем 

директора 

- Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и 

прикупљања средстава за обнову књижног фонда 

тимова и 

 

по потреби 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом локалне 

самоуправе 

 

- Сарадња са другим школама, школским, народном и 

другим библиотекама на територији локалне 

самоуправе, управног округа и Републике Србије  

- Сарадња са локалном самоуправом (и шире) по питању 

промоције рада библиотеке и школе 

- Сарадња са просветним, научним, културним и другим 

установама (новинско-издавачким предузећима, РТВ 

центрима, филмским и позоришним кућама, домовима 

културе и другим културним и образовним установама) 

- Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије 

и других стручних друштава у локалној самоуправи и 

РС 

по потреби 

 

 

 

континуирано 

 

по потреби 

 

 

 

 

по потреби 

Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

- Праћење и евиденција коришћења литературе у 

школској библиотеци 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и 

школског библиотекара – анализа и вредновање рада 

школске библиотеке у току школске године 

- Стручно усавршавање – учешће на семинарима 

континуирано 

 

континуирано 

 

 

према личном 

плану 

стручног 

усавршавања 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Циљеви: 

Подршка развоју капацитета у сарадњи локалне заједнице и школе, осавремењивање наставног 

процеса узајамном сарадњом школе и локалне заједнице, активно учешће свих актера средине у раду 

школе. 

Задаци:  

Подстицање ученика на активно укључивање у различите пројектне активности сарадње школе и 

локалне заједнице. 

 

 

СAДРЖAJ РAДA НOСИOЦИ ВРEME 

Сарадња са Месним заједницама „Доља – Црни шор“и 

„Зелено поље“ током манифестација планираних 

Годишњим планом рада школе и текућих активности у 

организацији месних заједница. 

Учитељи и 

наставници 

Током 

године 

Сарадња са Центром за социјални рад (активности око 

социјалних проблема везаних за ученике,...) 

Стручни сарадници По потреби 

Сарадња са МУП-ом (предавања, радонице, активности 

на превенцији, као и на самој безбедности ученика); 

Сарадња на програму „Основи безбедности деце“ 

Стручни сарадници, 

разредне старешине 

По потреби 

Сарадња са Домом здравља, Развојним саветовалиштем 

и Медицином рада (систематски прегледи, предавања, 

радионице...) 

Стручни сарадници Током 

године 

Сарадња са градском управом око награђивања ученика 

носилаца Вукових диплома, ученика генерације и 

ученика успешних на републичким такмичењима 

Одељењске 

старешине 

Јуни 
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Сарадња са Националном службом за запошљавање 

(активности у оквиру професионалне оријентације) 

Одељењске 

старешине 

Друго 

полугодиште 

Сарадња са другим школама и њиховим ученичким 

организацијама (дружења, сусрети, такмичења, размена 

искустава) 

Наставници, стручни 

сарадници 

Током 

године 

Сарадња са локалним медијима: телевизија, новине, 

интернет портали... на промоцији школских дешавања 

Директор, Тим за 

маркетинг 

Током 

године 

Обавештавање свих заинтересованих о раду школе и 

свим активности којима се промовише школа, путем 

сајта школе и профила на друштвеним мрежама. 

Наставници,  

стручни сарадници 

Током 

године 

Сарадња са културним установама (Народно 

позориште, Народни музеј, Градска народна 

библиотека, Историјски архив...- посете, учешћа на 

конкурсима, разним манифестацијама 

Наставници Током 

године 

 

 

ПРАЋЕЊЕ  НАПРЕДОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

                      Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално 

праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа ученика у току 

савладавања школског програма. 

     Оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује однос према учењу и 

знању, подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну процену сопствених 

постигнућа и постигнућа других ученика и развија систем вредности.  

       Оцењивање ученика врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању.  Праћење развоја, напредовања, провере остварености образовних 

стандарда  постигнућа ученика у току школске године обавља се формативним и сумативним 

оцењивањем. Формативно оцењивање јесте редовно проверавање постигнућа и праћење владања 

ученика у току савладавања школског програма, садржи повратну информацију и препоруке за даља 

напредовање и евидентира се у педагошкој документацији наставника, у складу са правилником. 

Провера постигнућа ученика врши се на сваком часу ради утврђивања остварености циља часа и 

савладаности дела реализованих програмских садржаја. 

Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, 

процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у прописаној евиденцији и својој 

педагошкој документацији која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним 

својствима која су од значаја за постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и 

напредовању, датим препорукама, понашању ученика и друге податке од значаја за рад са учеником 

и његово напредовање. Континуирано форматино оцењивање, као и образлагање , један је од циљева 

Школског развојног плана.У својим плановима рада наставници благовремено планирају  

процењивање остварености циљева и образовних стандарда. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или за 

класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем су, по 

правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију о образовно-васпитном раду (дневник). 
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Основна школа    „Жарко Зрењанин“   Зрењанин 
 

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Праћењем и евалацијом ће бити обухваћени:                      

 Ученици                                               

 Наставници 

 Стручни сарадници  

 Родитељи 

 Стручни актив за развој  школског програма 

Праћење и евалуација ће се изводити: 

 Посматрањем  

 Разговором 

 Тестирањем 

 Истраживањем 

 Извештавањем 

 

                  Све активности везано за праћење и усклађеност Школског програма са осталим 

документима школе део су Школског развојног плана 2017-2020. године. За самоевалуацију биће 

задужен Стручни актив за развој школског програма, који ће извештавати Наставничко веће о 

реализацији Школског програма  најмање два пута годишње.  

 
  

    Директор школе                                                                         Председник  Школског одбора 

  
 _______________________            __________________________ 
         Ивана Бошњак                                                           Александар  Шакић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


