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усвојио Школски програм за први и други циклус основног образовања и 
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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 васпитања (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 интересе уз 
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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“  Зрењанин 

 

 

 
 
 
 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 
ПРВИ ЦИКЛУС  

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
2017 - 2021. 
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Основна школа ,, Жарко Зрењанин ''                                                        ПРВИ ЦИКЛУС 

 

 

ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

I- IV  

 

  

 

Обавезни наставни 

Предмети 

Време 

трајања 

( година) 

Недељни фонд 

часова пo 

разреду 

Годишњи фонд 

часова по одељењу 

 
укупно 
(I циклус) 

I II III IV 1. 2. 3. 4. 

1. Српски језик 4 5 5 5 5 180 180 180 180 720 

2. Енглески језик 4 2 2 2 2 72 72 72 72 288 

3. Математика 4 5 5 5 5 180 180 180 180 720 

4. Свет око нас 2 2 2 - - 72 72 - - 144 

5. Природa и друштвo 2 - - 2 2 - - 72 72 144 

6. Ликовна култура 4 1 2 2 2 36 72 72 72 252 

7. Музичка култура 4 1 1 1 1 36 36 36 36 144 

9. Физичко васпитање 4 3 3 3 3 108 108 108 108 432 

 Укупно 4 19 20 20 20 684 720 720 720 2844 

 

  

 

Обавезни  изборни наставни 

Предмети 

Време 

трајања 

( година) 

Недељни фонд 

часова по 

разреду 

Годишњи фонд 

часова по одељењу 

 
укупно 
(I циклус) 

I II III IV 1. 2. 3. 4. 

1. Грађанско васпитање 4 1 1 1 1 36 36 36 36 144 

2. 
Верска настава  

( православни катихизис) 
4 1 1 1 1 36 36 36 36 144 

3. 
Верска настава исламска 

( Алмудин ) 
4 1 1 1 1 36 36 36 36 144 
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Основна школа Жарко Зрењанин                                                     ПРВИ ЦИКЛУС 

 

  

 

Обавезни  изборни наставни 

Предмети 

Време 

трајања 

( година) 

Недељни фонд 

часова 

по разреду 

Годишњи фонд 

часова по одељењу 

 
укупно 
(I циклус) 

I II III IV 1. 2. 3. 4. 

1.  Чувари природе 4 - 1 - 1 - 36 - 36 72 

2. Народна традиција 4 - - 1 1 - - 36 36 72 
3. Руке у тесту 4 - 1 - - - 36 - - 36 
4. Лепо писање 4 1 - - - 36 - - - 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА ПО ИНДИВИДУАЛНОМ 

ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ  I –IV 

МЕРЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ, ИОП1 И ИОП2 по потреби, 

након спровдених 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                                                                                                                                 I разред 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  РАЗРЕД 
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Основна  школа  „Жарко  Зрењанин“  Зрењанин                                                                                                                                    I  разред 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  
                    

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

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

српске и светске баштине. 

 

Задаци:  
– усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица  

– савладавање технике читања и писања на ћириличном писму  

– навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању  

– формирање навике за читко, уредно и лепо писање  

– поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова  

– уочавање врста књижевних дела - усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова  

– оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање 

 

Начин реализације програмских садржаја 

 

МЕТОДЕ 

монолошко-дијалошка, стваралачка, разговор, графички радови, 

текстуална, метода читања, метода писања 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика 

 

Исходи 

Основе читања и 

писања 

Претходно 

испитивање 

 

Припрема за читање и 

писање 

Почетно читање и 

писање 

Усавршавање читања 

и писања 

100 IX-I 1СЈ.1.3.2.   

1СЈ.1.3.2. 

1CJ.1.3.5. 

 

 

 

 

Посматра, уочава, повезује, слуша, 

открива, разликује, упоређује, вежба 

изговор, вежба моторику руке 

 

 

Увежбава графички правилно и 

естетски лепо писање, увежбава и 

усавршава гласно читање и читање у 

себи, посматра, уочава, повезује, 

слуша, открива, разликује, упоређује, 

вежба изговор, пише и преписује, 

усавршава моторику руке, развија 

вештину коришћења радног 

материјала, усваја знање коришћења 

знакова интерпункције 

-Правилно изговара и разликује гласове, 

-правилно држи оловку,  

-уредно пише 

-уме да рецитује 

 

-Правилно, читко и уредно пише,  

-самостално и течно чита,  

-правилно користи радни материјал,  

-правилно употребљава знакове 

интерпункције 

-разуме прочитано 

Језик 

Граматика 

Правопис 

  15 

 

 IX-VI 

 

1CJ.1.3.3. 

1СЈ.1.3.4.  

1СЈ.1.4.3.  

 

Увежбава правилно усмену и писмену 

комуникацију, усваја граматичке норме 

и језичка правила, слуша, говори, 

уочава, повезује, записује, разликује, 

упоређује 

-Усмено и писмено се правилно 

граматички изражава 

 

 

 

Књижевност 

Читање и тумачење 

текста 

Књижевни појмови 

 

 30  IX-VI 

 

1СЈ.1.2.1. 

1CJ.1.2.2. 

1СЈ.1.2.6. 

1СЈ.1.2.8. 

1СЈ.1.5.3. 

1CJ.2.2.3 

1CJ.2.2.9. 

1CJ.2.5.3 

Чита, доживљава, описује, препричава, 

тумачи, закључује, прича 

-Чита, разуме прочитано, усмено и 

писмено препричава књижевно дело 



 

10 

 

1CJ.3.2.7. 

1CJ.3.5.1. 

Језичка 

култура 

Усмено и  

писмено 

изражавање 

  35 IX-VI 

 

1CJ.0.1.1.  

1CJ. 0.1.2.  

1CJ. 0.1.6 

1CJ. 1.3.7.  

1СЈ. 1.3.8.  

1СЈ. 1.3.9. 

1CJ. 1.3.10. 

1CJ. 2.2.1. 

1CJ. 2.3.6. 

1CJ. 2.3.8.  

1CJ. 3.3.1.  

Увежбава правилно усмену и писмену 

комуникацију, усваја граматичке норме 

 и језичка правила, слуша, говори, 

 уочава, повезује, записује, разликује, 

упоређује 

-Правилно изговара гласове,  речи и 

изразе 

-Правилно интонира реченице 

-Разуме једноставна упутства и реагује 

на њих 

-Рецитује 

-Савладава технике читања и писања на 

ћириличном писму 

-Формира навике за читко,  уредно,  лепо 

писање 

  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавања на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика.  

Задаци: 

– Разликује језик који учи од других језика 

– Препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију 

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

– Разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу 

– Развија способност и навику слушања са разумевањем  

– Даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ  

– Описује кратким и једноставним језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијамa 

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

– Репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице  

– Поставља једноставна питања 

– Изражава допадање и недопадањe 

– Учествује у игри и комуникацији на часу  
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Начин реализације програмских садржаја 
  

МЕТОДЕ 
монолошко-дијалошка,илустративно,демонстративна 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Школа 9 

 

 

  IX-X 

 

  

Посматра, црта, слуша, одговара, 

 понавља, броји, боји, кратко се 

 изражава, поставља питања 

 Именује предмете у учионици и 

 школски прибор, зна да наброји 

 активности у школи, зна да изброји до 10, зна 

да именује боју предмета, разуме питање 

 и зна да да кратак одговор, зна да 

 употрeби одговарајућу форму поздрављања, 

уме да се представи, да изрази допадање 

Ја и моји другови    9 

 

     XI Посматра, црта, слуша, одговара, 

 понавља, броји, боји, кратко се 

 изражава, поставља питања 

Зна да представи себе и свог друга,  

разуме питање, зна да одговори на  

постављено питање, зна да наброји активности 

које обавља са својим другом,  

Породица и блиско 

окружење 

   9      XI Посматра, црта, слуша, одговара, 

 понавља, броји, боји, кратко се 

 изражава, поставља питања 

Разуме питање, зна да кратко одговори  

 зна да предтави своју ужу породицу,  

зна да тражи и да информације о себи и 

другима 

Празници    9   XII-I Слуша, црта, одговара, понавља, 

кратко се изражава, боји, поставља 

питања, пева, рецитује 

Зна да наброји основне празнике, , зна да 

отпева песмице везане за празник 
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Мој дом    9    I-II Посматра, црта, слуша, одговара, 

 понавља,  боји, кратко се 

 изражава, описује 

Зна да именује објекте становања, 

 да наброји просторије у стану,  

 разуме питање наставника на ову тему,  

зна да једноставним придевима  

(велики, мали) опише просторије у стану, 

Исхрана   9   III-IV Слуша, црта, одговара, понавља, 

кратко се изражава, боји, поставља 

питање , описује 

Зна да именује намирнице, да изрази 

допадање/недопадање (шта воли, шта не воли),  

зна да опише изглед намирница 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Циљ наставе математике јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу  

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

настављање математичког образовања и за самообразовање, као и да доприносе развијању менталних способности . 

 

Задаци: 
– препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија  
– посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стичу умешност у руковању лењиром  

– на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између предмета по облику, боји и величини  

– успешно одређују положај премета према себи и предмета према предмету  

– уочавају разне примера скупова, припадање елемената скупу и користе речи: „скуп“ и „елемент“, усвајајући значење везивањем за примере из  

– природног окружења  

– да науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно употребљавају знаке једнакости и неједнакости  

– савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју поступке на којима се заснивају ове операције, схвате појам  

– нуле и уочавају њено својство у сабирању и одузимању, упознају термине 
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Начин реализације програмских садржаја 

  

МЕТОДЕ 

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

и на паноу, демонстарција односа, овладавање  техникама 

рационалног учења 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

                             
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Предмети у простору 

и односи међу њима 

Линија и област 

Класификација 

Предмет 

30   IX-X 

 

 

 

1МА.1.2.1. 

1МА.2.2.1 

Посматра, уочава, открива, разликује, 

упоређује, препознаје, упознаје и црта 

линију, тачку и дуж, увежбава 

правилно коришћење лењира, уочава 

разне примере скупова, припадање 

елемената скупу и упоређује скупове 

-Препознаје, разликује и именује облике 

предмета,  

-разликује односе између предмета према 

облику, боји и величини,  

-одређује положај предмета према себи и 

предмета према предмету. 

- усваја основне чињенице о скуповима, 

релацијама и пресликавањима,  

-правилно користи лењир 

Природни бројеви  

до 100  

(десетица, бројеви 11-

20,  бројеви 21-100) 

 

144 X-VI 1МА.1.1.1. 

1МА.2.1.1. 

1МА.2.1.3.  

1МА.3.1.1.   

1МА.3.1.2.  

Броји, чита, записује, упоређује, сабира 

и одузима, закључује, уочава 

 

-Самостално и тачно броји, чита, 

записује и упоређује бројеве до 100,  

-користи закон комутативности и 

асоцијативности, 

- решава текстуалне задатке 

Мерење и мере 

Динар и пара 

Метар 

6     VI 1МА.1.4.1. 

1МА.2.4.1. 

 

Посматра, уочава, открива, разликује, 

упоређује, препознаје, мери, записује, 

црта 

-Правилно користи и примењује 

јединице мере-метар, дециметар, 

центиметар, динар, пара 
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СВЕТ ОКО НАС 
 

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

 

Задаци: 
– развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова;  

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;  

– развијање основних елемената логичког мишљења;  

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

– оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;  

– интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва;  

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

– усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и дограђивања;  

– развијање еколошке свести. 

 

Начин реализације програмских садржаја 

 

МЕТОДЕ 

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

фотографијама, демонстрација односа и ситуација,практични 

радови,експерименти, овладавање  техникама рационалног учења. 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Ја и други 9    IX-X 1СОН.1.1.5. 

1СОН.1.5.1.  

1СОН.1.5.2. 

 

Запажа, посматра, уочава, препознаје, 

именује, закључује 

-Задовољава своје потребе и осећања 

уважавајући потребе и осећања других, 

- зна да припада групи,  

-сналази се у простору и окружењу 

Жива и нежива 

природа  

Жива природа  

Нежива природа  

Веза живе и неживе 

природе 

 

 42      X 

   

    

1СОН.1.1.2. 

1СОН.1.1.3.   

1СОН.1.2.3. 

1СОН.2.1.1. 

1СОН.2.1.2.  

1СОН.2.2.4. 

1СОН.2.1.5.  

 

 

Запажа, посматра, уочава, препознаје, 

именује, закључује, негује, изводи 

огледе 

-Зна разлику и везу између живе и 

неживе природе,  

-зна карактеристичне биљке и животиње 

у окружењу као и њихов значај,  

-зна особине и својства воде, ваздуха и 

земље, зна облике рељефа локалне 

средине,  

-зна особине материјала, њихова својства  

и понашање материјала под разним  

утицајима,  

-зна значај и улогу Сунца за живи свет,  

-зна позитивни и негативни утицај 

човека 

 на живи свет 

Оријентација у 

простору и времену 

10     I-II 

 

1СОН.1.4.2.  

1СОН.1.4.4.  

 

Запажа, посматра, уочава, препознаје, 

именује, закључује 

-Зна да се оријентише у простору и 

времену,  

-зна облике и елементе кретања 

Култура живљења 11   II- IV 

 

1СОН.1.2.2. 

1СОН.1.5.5.   

 

 

Запажа, посматра, уочава, препознаје, 

именује, закључује, упоређује 

Зна значај одржавања личне хигијене и 

хигијене простора и примењује их,  

-зна основне елементе екологије,  

-зна основна правила понашања у  

Саобраћају 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљ јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

 карактером овог предмета. 

 

Задаци: 
– оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовно 

– визуелног изражавања који су доступни њиховом узрасту  

– стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја у првом разреду (облике и њихове квалитете.односе у видном пољу,светло 

 и сенку, тактилност, цртани филм и стрип, разликовање појединих средина, дизајн, перформанс, преобликовање материјала или предмета њиховим 

спајањем)  

– мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту и индивидуалној способности и да маштовито представљају  

свет око себе. 

 

Начин реализације програмских садржаја 

  

МЕТОДЕ 

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

фотографијама,демонстрација односа и ситуација, практични  

радови. 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Облици и њихови 

квалитети 

6 

 

  IX-X 
 
 

Посматра, уочава, открива, разликује, 

упоређује, препознаје, црта, боји 

-Препознаје различите облике, 

-зна шта је цело-део, велико-мало, уско-широко, 

светло-тамно, обојено-безбојно, меко-тврдо, глатко- 

храпаво, обло-рогљасто 

Односи у видном 

пољу 

8 

 

   X-XII 
 

 
 

Посматра, уочава, открива,разликује, 

упоређује, препознаје, црта, боји 

-Зна да се орјентише у простору и уочава лево-десно, 

горе-доле, испред-иза, више-ниже, између, усправно-

положено, косо, испод, у, на, дубоко-плитко, пуно- 

празно, отворено-затворено 

Временски и 

просторни низови 
(цртани филм и стрип) 

4 I-II 
 

 

Посматра, уочава, упоређује, 

препознаје, црта,боји 

-Зна да цртежом у низу прикаже садржај приче везане 

за лични доживљај 

Светло и сенка 
6 

 

II-III 
 

Опажа, посматра, уочава, упоређује, 

препознаје, сенчи, боји 

-Зна одакле долази извор светлости,  

-уочава сенку и уме да је прикаже цртежом 

Тактилност 
4       IV 

 
Додирује, уочава, разликује, гледа, 

закључује, комбинује, спаја, лепи 

-Додиром препознаје и разликује карактеристике 

материјала 

Изглед употребних 

предмета (дизајн) 

4        V Креира, сече, лепи, црта, шије, боји -Зна да креира употребни предмет коришћењем 

различитих материјала и техника 

Одређени предмет 

као подстицај за рад 

(перформанс) 

2 V 
 
 

Говори, доживљава, бележи, ствара 

ситуацију, имитира, реагује, радњу 

приказује покретом, фотографише, 

снима 

-Зна да прикаже одређену ситуацију покретом, зна да 

сваки материјал може да буде повод за стварање неког 

садржаја 

Преобликовање 

материјала или 

предмета њиховим 

спајањем 

2 

 

 

VI 
 
 

Опажа, ваја, преобликује, лепи, 

истражује, креира 

-Зна да лепљење, шивење, ткање, зидање, закопчавање, 

шнирање... су облици везивања које човек користи у 

непосредној околини 
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MУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ наставе музичке културе је развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање могућности 

музичког изражавања; развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа.  

Задаци:  

– неговање способности извођења музике (певања и свирања);  

–  стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;  

–  подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање звука);  

–  упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;  

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

–  упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 

 

Начин реализације програмских садржаја 

 

МЕТОДЕ 

разговор, дијалог, рад са текстом, илустрација цртежима и 

фотографијама, демонстрација музичких остварења,  

демонстрација касетофоном и ЦД плејером, практични 

радови. 

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

часова 

Време 

реализаци

је 

                 Активности ученика Исходи 

Извођење музике 

Певање и свирање 

 

6 

 

  IX-V 

 

Слуша, пева, понавља, игра,свира, 

препознаје, прави инструменте 

Зна да пева песме по слуху, разликује звук од тона,зна 

бројалице, дечје песме, игре с певањем, зна разлику: 

дубок висок тон, дужи-краћи тон, гласно-тихо, брзо-

споро, користи ритмичке инструменте, прати певање 

одговарајућим покретима тела. 

Слушање музике 

 

10 

 

  IX-VI Слуша, доживљава, игра, црта, 

препознаје 

Зна да изрази ликовним путем и покретом слушану 

 музику, зна да препозна песму на основу 

карактеристичног  одломка мелодије 

Стварање музике 8   IX-VI 

 

 

Опонаша, импровизује 

креира, пева, прави 

Зна да креира једноставне пратње за бројалице,   песме, 

музичке игре, зна да осмисли малу ритмичку целину 

помоћу различитих извора звука, зна да осмисли малу 

музичку игру уз покрет 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним 

подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности,стицању, 

усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци:  

– задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

– развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

– стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретањаритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; 

– упознавање са кретним могућностима и ограничењима споственог тела; 

– стварање претпоставки за правилно држање тела; 

–  јачање здравља и развијање хигиформирање и овладавање елементарним облицима кретања – „моторичко описмењавање’’ 

– стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективни живот и рад. 
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Начин реализације програмских садржаја 

 
МЕТОДЕ разговор, дијалог,  демонстрација покрета. 

 

 ОБЛИЦИ РАДА фронтални, групни, тандемски и индивидуални. 

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Ходање и трчање 

 

18 

 

 

IX - VI 

 

 

Хода, трчи, вежба Правилно држи тело, хода уз правилно држање тела и  

са радом руку,креће се у кратким и дугим корацима и у 

различитом ритму, правилно поставља стопала, трчи уз 

правилно постављање стопала и уз правилан рад руку 

Скакања и 

прескакање  

 

17 IX –VI 

 

 

Хода, трчи, скаче, прескаче,вежба трчи са подизањем колена, са забацивањем потколенице, 

са укрштањем ногу, трчи уназад, брзо трчи до 20м из 

различитих стартних позиција. 

Бацања и хватања 

 

6 

 

IV – V Хода, трчи, скаче, прескаче, баца,хвата, 

вежба 

Зна да изводи поскоке у месту, у кретању, зна да изводи 

скок удаљ, скок увис, зна да прескаче кратку и дугу 

вијачу. 

Вишење  и пењање 

 

15 

 

 IX –VI 

 

  

 

Хода, трчи, пење се, провлачи се,виси, 

колут напред и назад, свећа, 

 

Зна да баца лоптице из места и у циљ, зна да баца 

лоптицу увис и да је хвата, зна да води лопту у месту, 

учествује у играма у којима се користе различити 

облици бацања и хватања 

Вежбе на тлу 

 

10 

 

 

X – III 

 

 

поваљка на леђима и на стомаку Изводи различите врсте пењања, упора и виса,изводи 

поваљку на леђима и стомаку, изводи колут 

напред,изводи став о лопатицама 

Вежбе упором 

рукама 

 

12 

 

X – III 

 

 

 

Хода, трчи, скаче, прескаче Изводи суножним одскоком наскок и прескок шведске 

клупе 

учествује у играма у којима се користе различити 

облици скакања и прескакања 
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Вежбе равнотеже 

 

10 II – IV Хода, трчи, вежба Хода уз правилно држање тела са правилно  

постављеним стопалима и са различитим положајем 

руку, учествује у играма у којима се користи 

комбинација ходања и трчања на шведској клупи 

Вежбе реквизитима 

 

   8 IX –VI 

 

Хода, трчи, скаче, прескаче, баца, 

хвата, диже,носи,вежба 

Користи палицу, вијачу, обруч у вежбама обликовања, 

прескаче кратку и дугачку вијачу, избацује и хвата 

обруч, провлачи се кроз обруч, учествује у 

елементарним играма са коришћењем реквизита 

Ритмичке вежбе и 

народни плесови 

 

12 XI - IV Хода, скаче, игра, вежба Изводи ритмичке вежбе уз музичку пратњу, изводи 

галоп напред истранце и дечји поскок, изводи ритмичке 

вежбе са вијачом 

 

ИЗБОРНА НАСТАВА 

 

ВЕРСКА НАСТАВА ( православни катихизис) 
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  

 Задаци:  
– ученицима пружити основ за разумевање човека као бића заједнице  

– пружити ученицима елементарно знање о Богу као бићу заједнице 

– пружити основ за разликовање и упоређивање породичних односа и односа који владају у Цркви  

– пружити основ за упознавање односа који владају између човека и Бога  

– пружити основ за разумевање да је молитва наш разговор са Богом  

– омогућити ученицима да увиде да се породични односи и односи у Цркви исказују на конкретан начин  

– ученицима пружити основ за разумевање да се кроз међусобне односе љубави остварује јединство  

– пружити ученицима елементарно знање о стварању света. 

– пружити ученицима неопходно знање о доласку Спаситеља у свет  

– указати ученицима да је послање Сина Божјег дар љубави Бога Оца свет  

– пружити ученицима елементарно знање о Светоме Сави 

– омогућити ученицима да схвате и доживе Цркву као заједницу сабраног Божјег народа  
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– подстицати ученике на лично учешће у животу Цркве 

– указати ученицима на величину Христове љубави према људима и свету  

– пружити ученицима елементарно знање о Христовом страдању и васкрсењу 

– омогућити ученицима да у Христу препознају узор љубави према свету и човеку 

– подстицати ученике да љубав према Богу изражавају кроз љубав према људима и природи  

– установити обим разумевања и квалитет стечених знања у току школске године из Православног катихизиса 

 

Начин реализације програмских садржаја 
 

 

 

 

 

 

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Увод 1 IX   

Заједница као основ 

живота 

 

3 IX 

 

посматрање,  описивање,  

препознавање,  цртање,   

именовање 

Когнитивни аспект:  

• моћи да опише и објасни значење појма заједнице као и 

његов однос према њему блиским особама (породици)  

• моћи да препозна да не можемо једни без других  

• знати  да нас љубав повезује са другима  

• прихватати  друге личности и њихове особине  

• знати да се правилно осени крсним знаком  

• знати да је Бог Света Тројица (Заједница) 

• знати да крштењем постајемо чланови Божје породице 

(Цркве)  

МЕТОДЕ разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, 

демонстрација односа 

 

 ОБЛИЦИ РАДА фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 
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Заједница љубави 

бога,  

човека и  природе 

 

 

9 X-XI 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

Когнитивни аспект:  

• ученик ће знати да заједница са Богом почива на слободи  

• знати да је послушност израз љубави 

• моћи да препозна да је даривање плод љубави  

• моћи да сазна да је молитва разговор са Богом  

• моћи да се упозна са молитвом Оче наш  

• знати да је Бог Отац створио свет из љубави  

• моћи да препозна да је наш живот Божји дар  

• моћи да зна да Бог жели да живимо у заједници са њим  

• моћи да опише појединости библијске повести о 

стварању света  

• моћи да разликује оно што је Бог створио од онога што је 

човек направио на примерима из непосредног окружења  

• знати зашто за Бога кажемо да је Творац  

•моћи да на елементарном нивоу објасни повезаност људи 

и природе  

Афективни аспект:  

• код ученика ће се развити жеља да љубав показује на 

конкретан начин 

• ученик ће бити мотивисан да љубав према Богу изражава 

молитвом  

Неизмерна љубав 

божја - Христос се 

роди! 

5   XII-I посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

Когнитивни аспект: 

• моћи да препозна основе догађаје 

библијске приповести о Христовом рођењу  

• моћи да препозна и именује главне личности из библијске 

приче о Христовом рођењу ( уз помоћ иконе празника и по 

кључним симболима)  

• моћи да препозна да је прослава празника догађај целе 

породице кроз који се остварује заједница љубави  

•моћи да  препозна да је Витлејемска пећина слика Цркве • 

усвоји текст (садржај) и мелодију песме 

( Божић, Божић )  

•моћи да препозна да је Свети Сава посветио свој живот 

Богу због љубави према Њему  
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Афективни аспект:  

• код ученика ће се развити жеља да активно учествује у 

прослави Христовог рођења  

• код ученика ће се развити жеља да према ближњима 

подражава пример љубави Светога Саве 

Црква - заједница са 

богом 

4 II посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

 

Когнитивни аспект: 

• моћи да уочи да се у Цркви остварује јединство људи и 

природе са Богом  

• знати да у заједници са Богом учествујемо слободно – 

само ако то желимо (пример Светога Саве и његовог 

слободног избора)  

• моћи да се упозна са Литургијом као догађајем 

(заједничком трпезом) на којем се окупља Божја породица 

ће желети да учествује у Литургији 

Афективни аспект:  

• код ученика ће се развити жеља да својом послушношћу 

изражава своју љубав и слободу  

• ученик ће желети да учествује у Литургији 

Христова љубав 

према човеку и свету 

8 III-IV посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

Когнитивни аспект: 

• моћи да упозна Христово учење као „учење“ о љубави и 

праштању ( на примерима из јеванђељских прича) 

 • моћи да препозна и разуме да је права љубав када је 

показујемо делима  

• моћи да усвоји садржај и мелодију песме „Знаш ли ко те 

љуби силно“ 

• моћи да опише појединости библијске повести о 

Христовом Васкрсењу  

• моћи да препознаје и именује главне личности из 

библијске приче о Христовом Васкрсењу ( уз помоћ иконе 

празника и по кључним симболима) 

 • моћи да препозна да је прослава празника догађај целе 

породице кроз који се остварује заједница љубави  

• моћи да опише прослављање Васкрса у својој породици  

• знати обичаје у вези са Васкрсом  
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Афективни аспект:  

• ученици ће развити потребу да делима исказују љубав  

• код ученика ће се развити жеља да учествује у 

припремама за прославу овог највећег хришћанског 

празника 

Наша брига о свету 4     V посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

Когнитивни аспект:  

• моћи да преприча одабране приче које говоре о Христовој 

љубави према свету и човеку  

• моћи да на елементарном нивоу објасни међусобну 

повезаност свих људи и природе  

• моћи да препознаје и именује поступке људи који су 

прожети љубављу према природи, људима и Богу 

Афективни аспект:  

• код ученика ће се развити жеља да се брине о биљкама и 

животињама и целокупној природи 

Евалуација   2    VI  • моћи да уочи у којој мери је напредовао и савладао 

градиво Православног катихизиса 1. разреда основне 

школе         

 

ВЕРСКА НАСТАВА  ( Алмудин ) 
 

Циљ наставе исламске веронауке у првом разреду основног образовања јесте да ученик: 

– сазна нешто више о својој вери и основним начелима вере, 

– да се упозна са најзначајнијим датумима и празницима муслимана и важношћу свакодневног  учења Кур'ана, 

– да спозна и разликује добро и лоше, те да основне појмове своје вере може саопштити другима. 

Оперативни задаци 

– значај селама и коришћење истог, 

– учење бисмиле при почетку сваког доброг посла, 

– изговор келиме -и- шехадета и његов превод, 

– обавезност учења у вери, 

– oбавезан-позив на молитву, 

– учење прве Кур'анске суре-субханеке 

– шта учимо на почетку сваке молитве. 
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Начин реализације програмских садржаја 

 

 

 

 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Активности ученика Исходи 

Рабби јессир, икре, 
селам 

4 IX  Учење кратке дове (молитве) 
Рабби јессир за успешан почетак. 
Исламски поздрав – селам. 

- зна да користи селам, 

Ко сам, шта сам и моји 
пријатељи 

3 IX,X Упознавање ученика са првим 
речима објављеним у Кур`ану 
(Икре – учи). 
Назив наше вере. 

- често користи бисмилу, 

- даје предност десној страни, 

 

Јело и пиће  
 
 

5 X , XI Шта је муслиману дозвољено а шта 
забрањено од хране и пића 

- учење бисмиле при почетку сваког доброг 

посла, 

 

Келиме -и- шехадет 2 XI, XII Упознавање са првим стубом 
ислама којим се сведочи и очитује 
једноћа Створитеља и потврђује 
посланство Мухаммеда а.с. 

- разуме и зна шехадет, 

 

Муслимани и 
 Књига 

4 XII, I Кроз причу ,,Књига под јастуком“ 

нагласити поруку обавезности 

дружења са књигом. 

- обавезност учења у вери 

Ел-фатиха 1 I Учење прве суре  у Кур`ану и њеног 

значаја.                                                                                                                      

- зна прву Кур'анску суру напамет. 

МЕТОДЕ разговор, дијалог, рад на тексту,  демонстрација односа 

 ОБЛИЦИ РАДА фронтални, групни и индивидуални 
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Рођење мухаммеда а.с. 4 I, II Упознавање ученика са домовином, 
породицом и временом рођења 
последњег Божијег посланика 
Мухаммеда а.с. 

- учење прве Кур'анске суре-субханеке 

 

Крађа и лаж 1 III Указивање на поруке којих се 
верник мора чувати, кроз обраду 
приче ,,Не узимај туђе“ и ,,Лаж“.                                                                                                                                                                                  

-када погреши,о, покајемо се. 

Аллах –  
Свемогући створитељ 

7 III, IV,V Објаснити ученицима кроз причу 
,,Све је створио Аллах“ да је Он 
Створитељ свега постојећег, 
видљивог и невидљивог. 

Зна да је Бог један који све ствара о одржава 

Здравље је   
Богатство 

2 V Кроз причу ,,шта је најважније“ и 
песмицу ,,Здрава деца“ указати на 
важност здравља и његовог 
чувања. 

Зна да је највећа благодат бити здрав 

Абдест 3 V, VI Хигијена као саставни део вере и 
начина обављања абдеста (верског 
прања) пре намаза. 

Зна да се пре молитве опере да би био чист за  

Молитву 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ наставе Грађанско васпитање - Сазнање о себи и другима јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне 

школе. Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања и да изграде 

сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и 

сарадњу, која поштује себе и друге. 

 

Задаци: 

– олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције - успостављање и развијање односа другарства и сарадње 

са вршњацима и одраслима; 

–  подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету и особености, самопоштовања и самопоуздања; 
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– проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за превладавање непријатних емоционалних стања;  

– учење видова самопотврђивања без агресивности и уз уважавање других; 

–  подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика; 

– подстицање групног рада, споразумевања и сарадње; 

– развијање креативног изражавања; 

– упознавање ученика са дечјим правима; 

– подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе при чему је битно да све што ученици раде, раде из унутрашње, позитивне 

мотивације, а не због принуде и послушности засноване на страху. 

–  

Начин реализације програмских садржаја 

 

МЕТОДЕ 

Овај предмет је утемељен на интеракционистичкој теорији 

психичког развоја по којој је социјална интеракција основни 

конструктивни чинилац развоја ученика, стога ће се учити 

искуствено, интеракцијски, у игровном контексту, и подстицаће се 

сазнајна мотивација ученика.  

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, групни, тандемски и индивидуални.  

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Олакшавање процеса 

адаптације на школску 

средину и подстицање 

социјалне интеграције 

2 

 

XI Разговара, слуша, закључује, осећа, 

црта 

Успоставља и развија однос и сарадњу са вршњацима и 

одраслима 

Подстицање развоја 

сазнања о себи, 

осећањима и 

потребама,свести о 

8 IX- XI 

 

Разговара, слуша, закључује, осећа, 

црта 

Препознаје сопствена и туђа осећања и потребе , има  

свест о личном идентитету 
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личном идентитету и 

особености, 

самопоштовању и 

самопоуздању 

Изражавање осећања; 

проширивање знања и 

умења за решавање 

индивидуалних 

проблема, учење 

техника за 

превладавање  

емоционалних стања 

10 

 

XI-XI 

 

Разговара, слуша, закључује, осећа,  

Црта 

Поседује знање и умења за  решавање индивидуланих 

проблема, зна да прпеозна негативне емоције  и познаје 

технике за превладавање таквих стања. 

Подстицање групног 

рада, договарања и 

сарадње 

2      I Разговара, слуша, закључује, осећа, 

сарађује, црта. 

Договара се о раду и сарађује у групи. 

 

Подстицање 

социјалног сазнања, 

разумевања и 

прихватања разлика. 

3 II Разговара, слуша, закључује, осећа, 

сарађује, договара се, црта. 

Прихвата и уважава различите ставове и мишљења без 

агресивности. 

Учење видова 

самопотврђивања без 

агресивности и уз 

уважавање других 

5 II-IV Разговара, слуша, закључује, осећа, 

сарађује, договара се, црта. 

Прихвата и уважава различите ставове и мишљења без 

агресивности, 

разрешава сукобе са вршњацима и одраслима мирним 

путем. 

Развијање 

комуникативне 

способности и 

конструктивног 

разреша-вања сукоба 

са вршњацима и 

одраслима 

4      V Разговара, слуша, закључује, осећа, 

сарађује, договара се, црта. 

 

Зна основна дечја права, изражава  своју визију школе 

по мери деце, зна  да осмили своје слободно време. 

Упознавање са дечјим 

правима и подстицање 

и оспосо-бљавање 

   2     VI Разговара, слуша, закључује, сарађује, 

договара се, црта. 

Процењује програм  кроз који је прошао и процењује 

сопствено напредовање. 
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ученика за активну 

партиципацију у 

животу школе.   

Евалуација 

 

ЛЕПО ПИСАЊЕ 

Циљ Оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са развојем моторичких способности,   

као и усвајање читког и уредног писања. 

 

Задаци:  

– усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених линија 

– развијање способности за обједињавање линија у слова 

– развијање способности повезивања слова у речи и реченице 

– упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање 

– оспособљавање ученика за припремање материјала за писање 

– развијање моторичких способности у процесу лепог писања 
 

Начин реализације програмских садржаја 

 

МЕТОДЕ 
монолошко-дијалошка, стваралачка, разговор, графички радови, 

текстуална, метода читања, метода писања 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Писање 9 IX-X 

 

 

 

Посматра, уочава, повезује, слуша, 

открива, разликује, упоређује, вежба 

моторику руке, увежбава графички 

правилно и естетски лепо писање 

Зна да правилно држи оловку,уредно пише, 

правилно користи радни материјал 

Облици и њихови 

квалитет 

7 X-XII 

 

 

 

Посматра, уочава, повезује, открива, 

разликује, упоређује, пише и 

преписује, усавршава моторику руке 

Зна да препозна различите облике, зна шта је 

цело-део, велико-мало, уско-широко, светло-

тамно, обојено- безбојно, меко-тврдо, глатко-

храпаво, обло- рогљасто 

Односи у видном 

пољу 

6 I-II 

 

 

Посматра, уочава, повезује, записује, 

разликује, упоређује 

Зна да се орјентише у простору и уочава лево- 

десно, горе-доле, испред-иза,више ниже, 

између, усправно-положено, косо, испод, у, 

на, дубоко-плитко,пуно-празно,отворено 

затворено 

Контраст 6 II-III 

 

Уочава, упоређује, разликује, закључује Препознаје и уочава односе испупчен-

удубљен, прав-крив, једноставан-сложен 

Разне врсте знакова и 

симбола 

8 IV 

 

Увежбава графички правилно и естетски 

лепо писање симбола, 

посматра,уочава,повезује, слуша,  

Открива 

Зна да графички правилно и естетски лепо 

пише, користи папире различитог формата. 
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

TEME Планирани 

број часова 

Врeмe 

реализације 

Шкoлa 2 IX 

Moja пoрoдицa 2 IX, X 

Сaoбрaћaj  2 IX, X, II-IV 

Другaрствo 4 X, IV 

Здрaвљe 9 X, XII 

Сазнање о себи и другима 3 X, III 

Oчувaњe живoтнe срeдинe 2 X, XI, XII 

Oргaнизaциja дaнa 2 X, III-V 

Прaзници 3 I, IV 

Исхрaнa 3 IX,VI 

Aктуeлни прoблeми и 

интeрeсoвaњa 

4 IX 
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КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 

ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас  

Ликовна култура  

Енглески језик 

1.разред Основе читања и писања-богаћење речника, 

моторичке вежбе 

Просторни односи- линије 

Ја и други-правила понашања у групи 

Облици и њихови квалитети 

Идентификовање и именовање особа 

Септембар 

Ликовна култура  

Свет око нас 

Математика 

Српски језик 

1.разред Изглед употребних средстава 

Култура живљења 

Класификација предмета 

Богаћење речника  

 Мај 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Математика  

1.разред Усмено и писмено изражавање-пролеће 

Жива и нежива природа-пролеће 

Временски и просторни низови 

Природни бројеви-текстуални задаци 

 Април 

Музичка култура  

Енглески језик 

Српски језик 

Свет око нас  

1.разред Извођење музике 

Празници 

Усмено и писмено изражавање-писање 

честитке 

Култура живљења-празници 

Децембар 

Енглески језик-

Српски језик 

Енглески језик-

Математика 

Енглески језик-

Српски језик-

Свет око нас 

1. разред Прослава рођендана 

Боје предмета 

Представљање (Ово сам ја) 

Септембар 
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Енглески језик 

Математика 

Енглески језик-

Српски језик 

1. разред Бројеви 

Школа 

септембар-

октобар 

Енглески језик-

Свет око нас 

Енглески језик-

Математика 

1. разред Занимања 

Бројеви и старост чланова породице 

октобар-

новембар 

 

новембар 

Енглески језик-

Свет око нас 

Енглески језик-

Математика 

1. разред Празници- Нова година и Божић 

Бројеви и делови тела (колико имамо руку.) 

Децембар 

Енглески језик- 

сви предмети 

1. разред Евалуација-обнављање градива Јун 

Енглески језик-

Свет око нас 

1. разред Кућни љубимци/животиње Јануар 

Енглески језик-

Српски језик 

1. разред Места у граду-Пролеће у мојој улици фебруар/'март 

Енглески језик-

Српски језик 

1. разред Храна- Песма „Хлеб“ Април 

Енглески језик-

Математика 

1. разред Храна. Бројеви. Осећања Мај 
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II  РАЗРЕД 
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СРПСКИ ЈЕЗИК  

             

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

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

остварења из српске и светске баштине. 

 

Задаци 
- Поступно и систематично упознавање граматике и правописа 

- Уочавање и схватање реченице као основне језичке  категорије 

- Овладавање техником правилног читања и писања латиницом 

- Оспособљавање за самостално читање, анализу, доживљавање, разумевање, интерпретацију и вредновање књижевноуметничких дела и сценских 

и филмских остварења 

- Овладавање основним облицима језичког изражавања и даље  и неговање језичке културе 

- Развијање потребе за књигом,способности да се њоме самостално служе као извором знања 

- Усавршавање гласног читања и читања у себи 

- Развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује 

- Оспособљавање за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским језиком 

- Подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво 

 

Начин реализације програмских садржаја 

  

МЕТОДЕ 

Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, игровне 

активности 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Језик 

Граматика 

Правопис 

50 

 

IV-V 

 

1СЈ. 1.4.3. 
1СЈ. 1.4.4.  
1СЈ. 1.4.5.  
1CJ. 2.4.7.  
1CJ. 2.4.8.  
1CJ. 2.4.9.  
1CJ. 3.4.4.  
1CJ. 3.4.5.  

Препознавање, именовање, 

описивање,  креирање, наводење, 

дефинисање, читање, писање... 

 

Препознаје врсте реченица, препознаје 

антонимију , познаје значења речи , 

који се употребљавају у свакодневној 

комуникацији (у кући, школи и сл.), 

саставља реченице различите по 

комуникативној функцији и облику, 

препознаје синонимију, познаје значења 

речи и фразеологизама који се јављају у 

школским текстовима (у уџбеницима, 

књигама из лектире и сл.) и правилно их 

употребљава, одређује значења 

непознатих речи и фразеологизама на 

основу ситуације и текста / контекста у 

којем су употребљени,  употребљава 

речи у основном и пренесеном / 

фигуративном значењу 
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Књижевност 

Читање и тумачење 

текста 

Књижевни појмови 

 

70 IV-VI 

 

1СЈ. 1.5.1.  
1СЈ. 1.5.2.  
1СЈ. 1.5.3.  
1СЈ. 1.5.4.  
1CJ. 2.5.2.  
1CJ.2.5.3.  
1CJ. 2.5.4.  
1CJ. 2.5.5. 
1CJ. 2.5.6.  
1CJ. 2.5.7.  
1CJ. 3.5.1.  
1CJ. 3.5.2.  
1CJ. 3.5.3.  

Читање гласно и у себи , разумевање, 

препознавање , одређивање , 

разликовање,уочавање, тумачење... 

Препознаје књижевне родове,  

препознаје књижевне врсте, одређује 

главни догађај и ликове, одређује време 

и место дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту, 

препознаје риму, стих и строфу у лирској 

песми,  уочава везе међу догађајима 

(нпр. одређује редослед догађаја у 

књижевноуметничком тексту), разликује 

приповедање од описивања и дијалога, 

тумачи особине, понашање и поступке 

ликова позивајући се на текст, 

уочава узрочно-последичне везе међу 

догађајима у тексту , 

 тумачи идеје у књижевноуметничком 

тексту, аргументује их позивајући се на 

текст 

Језичка 

култура 

Усмено и  

писмено 

изражавање 

60 IX-VI 1CJ. 0.1.1.  
1CJ. 0.1.2.  
1CJ. 0.1.3.  
1CJ. 0.1.4. 
1CJ. 0.1.5.  
1CJ. 0.1.6.  
1CJ. 0.1.7.  
1CJ. 0.1.8.  
1СЈ. 1.3.1.  
1СЈ. 1.3.2. 
1CJ. 1.3.3.  
1СЈ. 1.3.4.  
1CJ. 1.3.5.  
1СЈ. 1.3.6.  
1CJ. 1.3.7. 
1СЈ. 1.3.8.  
1СЈ. 1.3.9.  
1CJ. 1.3.10.  

Усмено и писмено изражавање, усмено 

изражавање, обраћање,препричавање, 

употребљавање  великог 

слова,прилагођавање,састављање... 

познаје основна начела вођења разговор    : 

уме да започне разговор, учествује у  

њему и оконча га, пажљиво слуша своје 

саговорнике, користи форме учтивог 

обраћања, уме самостално (својим 

речима) да описује и да прича на задату 

тему,уме у кратким цртама да образложи 

неку своју идеју, уме да одбрани своју 

тврдњу или став, пише писаним словима 

ћирилице, уме да се потпише,почиње 

реченицу великим словом, завршава је 

одговарајућим интерпункцијским 

знаком, употребљава велико слово 

приликом писања личних имена, назива 

места (једночланих), назива школе, 

пише кратким потпуним реченицама 

једноставне структуре, препричава 
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1CJ. 2.3.1.  
1CJ. 2.3.3.  
1CJ. 2.3.4.  
1CJ. 2.3.5. 
1CJ. 2.3.6.  
1CJ. 2.3.7.  
1CJ. 2.3.8.  
1CJ. 2.3.9.  
1CJ. 2.3.10.  
1CJ. 2.3.11.  
1CJ. 3.3.1.  
1CJ. 3.3.2.  
1CJ. 3.3.3.  
1CJ. 3.3.4.  
1CJ. 3.3.5.  
1CJ. 3.3.6.  

кратак једноставан текст,  пише кратку 

поруку (о томе куда иде, зашто касни, и 

сл.), пише честитку (за Нову годину, 

рођендан), позивницу (за рођен- данску 

прославу, забаву), разгледницу 

(са летовања, зимовања, екскурзије), 

зна и користи оба писма (ћирилицу и 

латиницу), пише јасним и потпуним 

реченицама,држи се теме, саставља 

кратак наративни текст, саставља кратак 

дескриптивни текст,пише јасним, 

потпуним, добро обликованим 

реченицама,користи богат фонд речи  

(у односу на узраст), издваја пасусе  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
   

Циљ: Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења енглеског језика 

 

   Задаци: 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова;    
- развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, 

селекцију и синтезу информација до којих долази кроз самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, 

самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); 

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 
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Начин реализације програмских садржаја 

  

МЕТОДЕ 
монолошко-дијалошка,демонстративна 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Школа  9 IX 

 

 

Посматра, уочава,пита, црта, повезује, 

боји, понавља, пева, рецитује, броји 

 

Упознавање са садржајем градива које ће 

изучавати у овој школској години, 

обнављање знања из претходног разред 

везаног за тему. Именује предмете у 

учионици и школски прибор, зна да 

наброји питање и зна да да кратак одговор, 

зна да употреби одговарајућу форму 

поздрављања, да изрази захвалност, разуме 

заповести и реагује на њих 

Ја и моји другови  9 X Посматра, црта, слуша, показује, одговара, 

понавља, броји, боји, кратко се изражава, 

поставља питања, пева, глуми, сецка, 

лепи, 

Уме да представи и опише себе и своје 

другаре. Уме да именује и кратко опише 

играчке.  Разуме питање и зна да да кратак 

одговор, зна да употреби одговарајућу 

форму поздрављања, да изрази захвалност, 

разуме заповести и реагује на њих 

Породица и блиско 

окружење 

9 XI Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, пева, 

глуми, решава задатке 

Разуме питање и зна да кратко одговори на 

постављено питање, зна да представи своју 

ужу породицу једноставним реченицама, зна 

да тражи и даје информације о себи и 

другима 
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Празници 9 XII Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, пева, 

рецитује, глуми,прави честитке и украсе 

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, зна да честита рођендан 

или празник 

Мој дом 9 I-II Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

пева, глуми, праве макете куће и намештај 

од картона 

Зна да именује објекте становања, да наброји 

просторије у стану, зна да једноставним 

реченицама опише свој стан, разуме питање 

наставника на ову тему, зна да једноставним 

придевима (велики, мали) опише просторије 

у стану, зна да именује активности везане за 

просторије, да каже где се нешто или неко 

налази у стану 

Исхрана 9 II-III Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

прави колаче, пева, игра, глуми, поставља 

сто 

Зна да именује намирнице, да изрази 

допадање/недопадање (шта воли, шта не 

воли), зна да употреби одговарајуће придеве 

уз намирнице (слатко, кисело, слано), зна да 

опише изглед намирница, разуме једноставне 

рецепте, зна да именује прибор за јело и 

постави сто, зна да правилно одреди стране 

(лево, десно) 

Одећа  9 III-IV Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

показује 

Зна да именује делове тела, одећу и обућу,  

зна да опише себе како изгледа и шта носи у 

зависности од годишњег доба, изражава 

допадање и недопадање 

Остало  9 V-VI Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

пише, чита, пева, игра, глуми 

Зна да наброји годишња доба, месеце, делове 

дана и активности у току дана , зна да опише 

време по годишњим добима, да кратким 

реченицама опише када шта ради,  зна да 

разликује гласове другачије од матерњег 

језика, да уочи разлику у читању и писању 

матерњег и језика који учи 
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МАТЕМАТИКА 

 

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

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

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

свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

Задаци: Ученици треба да:  

- савладају сабирање и одузимање до 100 

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

- упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења;  

- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без употребе ових назива);  

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

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

- савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извођења рачунских операција;  
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да одреде вредност израза са две операције;  
- упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у најједноставнијим примерима сабирања и 

одузимања;  
- умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом (на основу веза између 

компонената операције);  
- схвате појам половине;  
- уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених линија;  
- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи;  
- упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица,месец) 
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Начин реализације програмских садржаја 

  
 МЕТОДЕ монолошко-дијалошка, рад на тексту , демонстративна  

 

 ОБЛИЦИ РАДА фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Природни бројеви до 

100 

 145 IX – VI  1МА.1.1.1.  

1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.4. 

1MA.1.1.5.  

1MA.2.1.1.   

1MA.2.1.3.  

1MA.2.1.4.  

1MA.2.1.5.  

1MA.3.1.1.  

1MA.3.1.2.   

1MA.3.1.3.  

1MA.3.1.4.   

1MA.3.1.5.  

Рачунање,мерење,проверавање, 

израчунавање,решавање,цртање, 

записивање решавање. 

  

Зна да прочита иа запише број, рачуна 

вредност бројевних израза, 

решава једначине, зна таблицу множења 

једноцифрених бројева и одговарајуће 

случајеве дељења; -  зна јединице: 

 дециметар, центиметар, час, минут, дан, 

седмица, месец;  

 основна својства рачунских операција 

Геометријски облици   25   II-VI 1МА.1.2.1. 

1МА.1.2.2 

1МА.1.2.3. 

1МА.2.2.1. 

Посматрање,усвајање,именовање,класи

фиковање,цртање 

Зна да нацрта правоугаоник и квадрат на 

квадратној мрежи,разликује геометријске 

фигуре ,црта праву ,дуж и криве линије 

Мерење и мере   10   III-VI  1МА.2.2.2. 

1МА.1.4.1. 

1МА.1.4.4. 

Упознавање,упоређивање, примењивање, 

цртање 

Зна да претвори јединице за мерење  

дужине и времена, чита једноставне 

графиконе и табеле ,зна различите 
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1МА.2.4.1. 

1МА2.4.2. 

1МА.2.4.5. 

 апоене  новца и рачуна са новцем у   

једноставним ситуацијама  

  

 

СВЕТ ОКО НАС  

 

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

 

  Задаци: 
- развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање, именовање; 

- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 

- подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим 

- когнитивно- развојним способностима; 

- подстицање и развијање истраживачких активности деце; 

- подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса, на основу различитих параметара; 

- описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом окружењу;  

- слободно исказивањe својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем-ситуација; 

- развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима; 

- развијање одговорног односа према окружењу, интересовања и спремности за његово очување 

 

Начин реализације програмских садржаја 

                         
 МЕТОДЕ монолошко-дијалошка,илустративна.демонстративна ,рад на 

тексту,истраживачка  

 ОБЛИЦИ РАДА фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

Стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Жива и нежива 

природа  

  27   IX-XI 1ПД.1.1.1.  

1ПД.1.1.2.  

1ПД.1.1.3.  

Посматрање, уочавање, именовање, 

цртање, класификовање, повезивање. 

Прави разлику између природе и производа 

људског рада, 

зна ко и шта чини живу и неживу  природу, 
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1ПД.1.1.4.  

1ПД.1.1.5.  

1ПД.2.1.1.  

1ПД.2.1.2.  

1ПД.2.1.3.  

1ПД.2.1.4.  

1ПД.3.1.1.  

1ПД.3.1.2.  

 зна заједничке карактеристике живих бића, 

уме да класификује жива бића према једном 

од следећих критеријума: изгледу, начину 

исхране, кретања и размножавања , 

разуме повезаност живе и неживе природе на 

очигледним примерима, 

 зна основне разлике између биљака, 

животиња и људи, 

примењује вишеструке критеријуме 

класификације живих бића, 

разуме повезаност живе и неживе природе на 

мање очигледним примерима, разуме 

функционалну повезаност различитих делова 

тела живих бића 

Где човек живи    15 

 

  XII-II 1ПД.1.2.1.  

1ПД.1.2.2.  

1ПД.1.2.3. 

1ПД.2.2.1. 

1ПД.2.2.2.  

1ПД.2.2.3.  

Упознавање, усвајање, развијање, 

разликовање, разумевање 

Зна карактеристике места у коме живи, 

Усвојио је правила понашања у групи 

препознаје и именује природне ресурсе, 

зна мере заштите животне средине  

 

Људска делатност    18   II-IV 1ПД. 1.5.2.  

1ПД.1.5.3.  

1ПД.1.5.4.  

1ПД.1.5.5.  

1ПД.2.5.1.  

1ПД.2.5.2.  

1ПД.2.5.3.  

Развијање социјалних вештина , 

уочавање,разумевање, 

експериментисање 

Прихвата основне људске вредности , 

зна различита својства материјала, 

разуме појам рециклаже 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

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

складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета  
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Задаци: Ученици треба да:  

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

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

- стекну искуства о: оплемењивању животног и радног простора, контрасту облика, карактеру облика, коришћењу материјала за рад, визуелним 

знаковима, опажањима облика у кретању, компоновању, рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика; 

- развију навику лепог писања; 

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

 

Начин реализације програмских садржаја 

  

МЕТОДЕ 
монолошко-дијалошка,демонстрација,графички радови 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 

                 Активности ученика Исходи 

Кретање у простору    6    IX Посматра, уочава, прикупља, слика,  

црта, гради, сече, лепи 

Може да опажа облике у кретању и  способан  је да 

помоћу разноврсног  материјала спаја више облика у 

целину која се покреће у простору 

Дејство светлости на 

карактер облика 

(светлост и сенка) 

   4  IX-X посматра, уочава, црта, упоређује, 

сенчи,боји 

Зна одакле долази извор светлости, уочава сенку и 

уме да је прикаже цртежом 

Једнобојна компози- 

ција употребних 

 предмета 

   6  XI-XII посматра, уочава, прикупља, слика, црта, 

гради, сече, лепи 

Зна да креира употребни предмет коришћењем 

различитих материјала и техника 

Преобликовање 

материјала или 

предмета њиховим 

спајањем 

   6   XII-I Опажа, ваја, преобликује, лепи,  

истражује, креира, конструише 

Зна да су лепљење, шивење, ткање, зидање, 

 закопчавање, шнирање облици везивања које 

човек користи у  непосредној околини 
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Знаци и симболи    4    I-II посматра, уочава, прикупља, слика, 

 црта, гради, сече, лепи 

Уме да се служи знаковима за визуелно  

споразумевање у свакодневном животу 

Замишљања   6   II-III посматра, уочава, прикупља, слика,  

црта, гради, сече, лепи 

Зна да своју замисао на што маштовитији начин 

ликовно изрази 

Контраст  12  III-IV посматра, уочава, слика, црта Уме да уклапа поједине облике у композицију коју 

 сам гради користећи различите материјале 

Индивидуално 

коришћење 

различитих 

материјала за рад 

  6  IX-VI посматра, уочава, прикупља, гради, сече, 

 лепи, просипа и прска 

Уме да користи различите материјале за рад и да 

применом комбинаторике дође до маштовитих  

решења 

Лепо писање са 

калиграфијом 

 16   IV-V посматра, уочава, прикупља, слика, 

 црта,пише 

 

Зна да примењује основна калиграфска правила у 

писању ћириличних и латиничних слова као и  

знакове 

Амбијент – сценски 

простор 

  6  V-VI посматра, уочава, прикупља, слика, црта, 

гради, сече, лепи  

Зна да се ликовно изрази приликом  

прављења маски и костима за сценско извођење 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 
Циљ :развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа. 

 
Задаци: 

- неговање способности извођења музике (певање/свирање);  

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;  

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање звука); 

- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;  

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

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 
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Начин реализације програмских садржаја 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЕ 
монолошко-дијалошка,рад на тексту,демонстрација, 

практични рад 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Извођење музике   27   IX-VI Слуша, пева, понавља, игра, свира, 

препознаје, прави инструменте. 

Зна да пева песме по слуху, 

 разликује звук од тона, зна бројалице, 

 дечје песме, игре с певањем, зна разлику: 

дубок- висок тон, дужи-краћи тон, гласно-

тихо, брзо-споро, користи ритмичке 

инструменте,  

прати певање одговарајућим  покретима 

Слушање музике     6   X-XI 

  II-IV 

Црта, препознаје Зна да изрази ликовним путем и покретом  

слушану музику, зна да препозна песму на  

основу карактеристичног одломка мелодије 

Стварање музике    3  XI,III,IV Опонаша, импровизује, креира,  

пева, прави 

Зна да креира једноставне пратње за бројалице, 

песме, музичке игре, зна да осмисли малу 

ритмичку целину помоћу различитих извора  

звука, зна да осмисли малу музичку игру 

уз покрет 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
   

Циљ :  физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним 

подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, 

усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада  

 

Задаци: 

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним 

вежбама и вежбама на тлу;  

- упознавање са кретним могућностима и ограничењима споственог тела; 

- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика; 

- формирање и овладавање елементарним облицима кретања – „моторичко описмењавање”; 

- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективни живот и рад. 

-  

Начин реализације програмских садржаја 

  

МЕТОДЕ 
монолошко-дијалошка,демонстративна 

  

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Ходање и трчање   20   IX-VI  Хода, трчи, вежба  Правилно држи тело, хода уз правилно 

држање тела и са радом руку, креће се у 

кратким и дугим корацима и у различитом 

ритму, правилно поставља стопала, трчи уз 

правилно постављање стопала и уз правилан 
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рад руку, трчи са подизањем колена, са 

забацивањем потколенице, са укрштањем 

ногу, трчи уназад, брзо трчи до 20м  

Скакање и прескакање    20   IX-VI Хода, трчи, скаче, прескаче, вежба Зна да изводи поскоке у месту, у кретању, зна  

да изводи скок удаљ, скок увис, зна да  

прескаче кратку и дугу вијачу, учествује у  

играма у којима се користе различити облици 

скакања и прескакања 

Бацање и хватање    15     IV-V Хода, трчи, скаче, прескаче, баца, хвата, 

Вежба 

Зна да баца лоптицу из места и у циљ, 

 зна да баца лоптицу увис и да је хвата,  

зна да води лопту у месту,  

учествује у играма у којима се користе  

различити облици бацања и хватања 

Вишења, упори и 

пењања  

   15    X-III Хода, трчи, пење се, провлачи се, виси,  

колут напред и назад, свећа, поваљка на  

леђима и на стомаку 

Изводи различите врсте пењања, упора и виса, 

изводи поваљку на леђима и стомаку,  

изводи колут напред, изводи став о 

лопатицама 

Вежбе упором рукама     8    III Хода, трчи, скаче, прескаче Изводи суножним одскоком наскок и прескок 

шведске клупе 

Вежбе равнотеже     5   II-IX Хода, трчи, вежба Хода уз правилно држање тела са правилно 

постављеним стопалима и са различитим 

положајем руку, учествује у играма у којима  

се користи комбинација ходања и трчања на 

шведској клупи 

Вежбе реквизитима    15 IX-VI Хода, трчи, скаче, прескаче, баца, хвата, 

диже,носи,вежба 

Користи палицу, вијачу, обруч у вежбама 

обликовања, прескаче кратку и дугачку 

 вијачу, избацује и хвата обруч, провлачи се  

кроз обруч, учествује у елементарним играма 

са коришћењем реквизита 

Ритмичке вежбе и 

народни плесови  

 10 IX-IV Хода, трчи, скаче, плеше Изводи ритмичке вежбе уз музичку  пратњу,  

изводи галоп напред и странце и дечији 

 поскок, 

изводи  ритмичке везбе са вијачом  
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА ( православни катихизис) 

 

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 

 

Задаци  
- омогућити ученицима разумевање Крштења као уласка у Божју породицу  

- омогућити ученицима да разликују појмове: Црква, храм, Литургија  

- указати ученицима да је учешће у Литургији засновано на слободи 

- ученицима пружити основно знање о литургијским службама  

- омогућити ученицима да уоче да Црква не може да постоји без свих служби  

- омогућити ученицима да уоче да свако у Цркви има своју службу 

- ученицима пружити основно знање о великим празницима Цркве  

- указати ученицима да се празници прослављају литургијски – на заједничкој молитви  

- ученицима пружити основно знање о важности личности Пресвете Богородици 

- пружити ученицима неопходно знање да у Литургији свет приносимо Богу  

- омогућити ученицима основ за разумевање да се кроз Причешће остварује наша заједница са Богом  

- ученицима пружити основно знање о предметима који се користе на Литургији  

- упознати ученике са основним елементима славе и њеном везом са Литургијом 

- пружити ученицима основ за разумевање Литургије као догађаја остварeња наше заједнице са Богом  

- побољшати знање о догађајима везаним за Васкрсење Христово 

- омогућити ученицима да упознају који су основни делови храма  

- приближити ученицима појам Царства Божјег  

- указати на иконе као на посебну пројаву Царства Небеског  

- приближити ученицима појам светих 

- установити обим разумевања и квалитет стечених знања у току школске године из Православног катихизиса 
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Начин реализације програмских садржаја 

 

МЕТОДЕ 
разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, 

демонстрација односа 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 

 

 
Област/садржај Број 

Часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Исходи 

Увод      1      IX   

Моје место у цркви      6     IX-X посматрање, описивање, препознавање,  

цртање, именовање 

 

Когнитивни аспект: 

 • знати да се Крштењем постаје члан Цркве  

• знати да је Црква заједница потпуно 

другачија од свих 

 • знати да је Црква заједница са Богом   

• моћи да разликује значења појмова Црква 

(заједница) и храм (место на којем се 

сабирамо) 

 • на елементарном нивоу зна да опише зашто 

се подижу храмови 

• моћи да уочи да је Литургија догађај Цркве  

• знати  да у Литургији учесвује само онај ко 

је крштен и ко то жели 

Афективни аспект:  

• код ученика ће се развити жеља да посети  

храм и боље упозна основна обележја 

православних храмова 

Литургијске службе       6      X-XI посматрање, описивање,  препознавање,  

цртање, именовање 

Когнитивни аспект:  

•моћи да  препозна и именује основне службе 

које постоје на Литургији  
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• знати да свако у Цркви има своју службу  

•моћи да  уочи међусобну повезаност служби 

у Цркви  

•моћи да уочи од коликог је значаја за неку 

заједницу окупљање свих њених чланова  

•моћи да уочи да је и он сам важан и посебан 

у животу Цркве  

•моћи да објасни службу Епископа у Цркви  

•моћи да  увиди сличност службе Епископа са 

првосвештеником Христом  

•моћи да уочи да Eпископ предводи молитву 

Цркве 

 •моћи да објасни ко су монаси и шта су 

манастири  

Афективни аспект: 

 • ученик ће бити подстакнут да размишља о 

својој служби у Цркви 

Живот у цркви – 

лепота празника 

 

     5   XII-I посматрање, описивање, препознавање,  

цртање, именовање 

 

Когнитивни аспект:  

• уочити разлог нaшег великог поштовања 

према Богородици  

• знати да је Богородица много волела Бога и 

желела да му служи и да много воли нас  

•  уочити да Богородицу сматрамо светијом 

од свих светих  

• знати молитву Богородице Дјево 

• усвојити текст и мелодију песме „Витлејеме 

славни граде“  

• знати да се приликом Крштења Христовог, 

Бог открива као Света Тројица  

• знати да је Свети Сава наш први 

Архиепископ  

•  знати  ко је подигао манастир Хиландар  

Афективни аспект: 

  •  ученик ће пожелети да радо учестује у 
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прослављању празника  

•  ученик ће пожелети да стваралачки ( кроз 

песму, молитву, цртеж ), искаже своју љубав 

и поштовање према Богородици 

Трпеза господња      4    II посматрање, описивање, препознавање,  

цртање, именовање 

Когнитивни аспект:  

•моћи да увиди и каже зашто приносимо 

дарове природе Богу  

• уочити да су дарови које приносимо Богу, 

свет у малом  

•моћи да на елементарном нивоу препозна и 

именује литургијске предмете  

• уочити да је заједничка трпеза израз љубави  

• знати да је Литургија заједничка трпеза око 

које се окупљају чланови Цркве 

 • уочити  разлику између Светог Причешћа и 

друге хране  

• уочити  сличности елемената Литургије и 

славе  

Афективни аспект: 

 • код ученика ће се развити жеља да 

учествује у Литургији 

Света литургија – 

прослава васкрсења 

     8     III-IV посматрање, описивање, препознавање,  

цртање, именовање 

Когнитивни аспект: 

 •моћи да препозна значај празновања Васкрса  

• проширити своја знања о Христовом 

Васкрсењу  

•моћи да уочи да је Христово Васкрсење 

изузетан догађај у који је укључена читава 

природа 

 • знати да је Христос увек са нама 

Афективни аспект: 

 • ученик ће исказати свој доживљај 

Христовог Васкрсења кроз самостални 

креативни израз 
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Икона - прозор у 

вечност 

 

     5     V-VI посматрање, описивање, препознавање,  

цртање, именовање 

Когнитивни аспект:  

• знати да наброји основне делове храма  

• уочити да је унутрашњост храмова уређена 

за служење Литургије  

•  знати да објасни ко су светитељи  

• моћи да исприча ко су и шта су све чинили 

светитељи које славимо  

• уочити да постоје светитељи и у данашње 

време 

 • сазнати о неким светитељима новијег доба  

Афективни аспект: 

• ученик ће бити подстакнут на поштовање и 

правилан однос према храму и иконама 

 • ученик ће бити подстакнут да воли природу 

и друге људе 

 • ученик ће бити подстакнут да у свим 

људима види пријатеље Божје 

Евалуација      1      VI   

 

ВЕРСКА НАСТАВА  ( Алмудин ) 

 
Циљ:  наставе исламске веронауке ''Алмудин'' у другом разреду основног образовања јесу да упозна ученика са:  

- основним вредностима  и постулатима које треба ценити и којима се треба окитити у свом животу,  

- начином обављања молитве и саставним деловима намаза – молитве, 

- најважнијим верским установама у нашој земљи и благословљеним данима које  муслимани празнично обележавају,  

- важношћу учења Кур'ана.     

 

           Задаци наставе исламске веронауке у другом разреду основног образовања јесу да  ученик усвоји: 

- да наброји пет дневних намаза, 

- исламске шарте и значење истих, 

- у потпуности или делимично зна дове, етехијату и салавате, 

- да се припреми за молитву, 
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- намаске рукнове, тј. да демонстрира обављање молитве, 

- да наброји бар две исламске установе,месџида у свом граду. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
            

 

 

 

 

  

Област/садржај Број 

Часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Уводни час 1 IX Упознавање ученика са садржајима овог разреда, 

са уџбеником и начином рада. 

-разуме садржај плана и програма 

Јединство међу 

муслимана 

4 IX Упознавање са вредностима јединства и 

слоге међу људима који су неопходни за 

просперитет целог човечанства. 

- разуме значај заједнице, 

 

Божији посланик а.с.   3 X Узор свим муслиманима (упознавaње са 

врлинама  Божијег Посланика које требају 

бити и наше врлине). 

-разуме историјат и мисију посланика 

Мухаммеда .а.с. 

Како сам дошао на овај 

свет   

2 X , XI Разјашњење дилеме око човековог доласка  

на свет 

-зна да га је Бог Створио 

Како и колико верујем   4 XI, XII Начин преиспитивања нашег веровања и 

чврстине убеђења Узвишеног 

-Разуме потребу за вером 

Човек Аллахово џ.ш. 

најлепше створење 

3 I -да зна да је Бог дао човеку најлепши лик Обрада приче која указује да је човек 

најлепше Аллахово створење.                                                                                                                                                                        

Чистоћа у кући и  

ван ње 

4 II, III -да зна да је хигијена саставни део вере Обрада приче која указује на важност чистоће 

код човека као и његовом окружењу.              

Исламски шарти 5 III, IV -да зна набојати пет исламских постулата/ 

исламске шарте и значење истих, 

Обрада исламских шартова - увјета да би неко 

могао бити муслиман.                                                                        
Келиме-и шехадет.                                                                                                                                                                         

МЕТОДЕ разговор, дијалог, рад на тексту, , демонстрација односа 

 ОБЛИЦИ РАДА фронтални, групни и индивидуални 
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Постите и бичете здрави 3 IV ,  -да зна због чега је здраво постити у рамазану и 

ван њега 

Постите бићете здрави (значење и вредности 

поста у месецу рамазану).                                                         

Хаџџ 3 IV, V -да зна суштину хаџџа,место, време обављања Упознавање са саставним деловима хаџџа – 

ходочашћа Мекке – и његовом важношћу уз 

обраду кур`анског поглавља ЕЛ -КЕВСЕР.                                                                                                                        

Исламски мубарек дани 3 V - да наброји бар бар два исламска пзаника Које је то дане муслиман дужан свечано 

обележити у току једне године, обрада 

кур`анског поглавља ЕЛ - КАФИРУН. 

Ислам у нашој земљи 2 VI - да наброји бар две исламске установе 

месџида у свом граду 

Упознавање са исламским драгоценостима у 

нашој земљи и другим верско - просветним 

установама у њој.        

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Циљ:  Циљ наставе Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика 

основне школе. Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да 

изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за 

договор и сарадњу, која поштује себе и друге. 

 

Задаци: 
- Олакшавање процеса адаптације, успостављање и развијање   другарства и сарадње 

- Развијати самосвест, самопоштовање и самопоуздање  код ученика 

- Научити начине и технике за превладавање непријатних емоционалних стања 

- Учити ученике да сарађују и да се договарају 

- Уочавање, разумевање и прихватање међусобних разлика 

- Развијати комуникативне способности 

- Упознати ученике са основним дечијим правима 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                       II   разред 

 

Начин реализације програмских садржаја 

  

МЕТОДЕ 

разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, 

демонстрација односа 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Исходи 

Сарадња са 

вршњацимас и 

одраслима  

     2    IX-VI Посматрање,описивање,препознавање, 

именовање,развијање,цртање,договарање 

презентовање... 

 Учествује у групном раду кроз договарање и 

сарадњу  

Самопоштовање и 

уважавање других  

     4   IX,X,XI,I Подстицање, самопоштовања, 

 Уважавање 

Уважава себе и друге 

 

Осећања и потреба 

њихове међусобне 

повезаности 

     8  X,X,II,IV, 

V 

Препознавање, повезивање,  

разумевање  

Уме да препозна и разуме сопствена осећања 

и осећања других 

Зна да оствари своје потребе на начин 

 који не угражава друге 

Комуникација       4   V-VI Уочавање, примењивање,  

Посредовање 

Уме да примени ненасилну комуникацију 

Дечја права      4    X-III Упознавање, читање, памћење, 

 примењивање  

Уме да активно учествује у остваривању  

дечјих права 

Људске вредности       6     I-V Упознавање, уочавање, разговарање Уме да препозна основне људске  

вредности и да их  негује 
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Друштвено 

окружење  

     4     V-VI Упознавање, уважавање Уме да препозна друштвено окружење и  

сопствено место у њему 

Решавање сукоба      4    III-IV Уочавање, посредовање, примењивање Уме да примени ненасилну комуникацију у 

решавању сукоба 

Евалуација 2       2      VI Примењивање  Стекао сазнање о себи и другима 

 

РУКА У ТЕСТУ 

 

  Циљ:Непосредна активност деце при изучавању појава у природи и откривању света који их окружује. Основна идеја је неговање, 

подстицање и развијање природне дечије радозналости и тражење одговора на питања ШТА, КАКО И ЗАШТО. 

 

   Задаци: 
- формирање елементарних, научних појмова из природних наука;  

- уочавање важних особина објеката или појава које се испитују;  

- препознавање неких критеријума за класификацију објеката и живих бића на основу уочених особина;  

- задовољење сопствене радозналости трагањем за одговорима на различите начине;  

- извођење једноставних огледа;  

- подстицање истрајности и сарадње у покушајима заједничког постављања и решавања проблема; 

- уочавање узрочно-последичних веза;  

- решавање једноставних проблем-ситуација 
 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Исходи 

Различите врсте 

кретања и њихове 

карактеристике  

   12   IX-XI Запажа, посматра, уочава, препознаје, именује, 

закључује, изводи огледе 

Зна облике и елементе кретања 

 Тела      8   XII-1   Запажа, посматра, уочава, препознаје, 

именује, закључује, изводи огледе  

 Разликује врсте агрегатних стања  

У свету мерења    10   II-IV Запажа, посматра, уочава, препознаје, 

именује, закључује,мери,црта,упоређује 

Познаје и примењује мере за дужину    и     

масу 

Светлост и сенка     6   V-VI Запажа, посматра, уочава, препознаје, 

именује, закључује 

Зна одакле долази извор светлости, уочава 

сенку и уме да је прикаже 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                          II разред 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  

 

  Циљ : Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа   

одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

 

  Задаци: 
- познавање појма и основних елемената животне средине; 

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

- уочавање и описивање појава које угрожавају животну средине 

- развијање одговорног односа према себи и према животној средини; 

- развијање навика за рационално коришћење природних богатстава;  

- развијање радозналости, креативности и истраживачких способности; 

- развијање основних елемената логичног и критичког мишљења 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Исходи 

Животна средина  

 

     8     IX-X Запажа, посматра, уочава, препознаје,  

именује, закључује,негује 

Зна разлику и везу између живе и неживе  

природе, зна карактеристичне биљке и 

животиње у окружењу као и њихов значај, зна 

особине и својства воде, ваздуха и земље, зна 

значај и улогу Сунца за живи свет, зна 

позитивни и негативни утицај човека на  

природу 

Природне појаве и 

промене у животној 

средини 

   12      XI-I Запажа, посматра, уочава, препознаје, 

 именује, закључује,негује 

Зна сезонске промене на биљкама и  

животињама 

Загађивање животне 

средине  

   11     II-IV Запажа, посматра, уочава, препознаје,  

именује, закључује,негује 

Познаје изворе загађења воде, ваздуха и  

земљишта, зна које су последице  

загађења животне средине 

Заштита животне     5     V-VI Запажа, посматра, уочава, препознаје,   Води бригу о биљкама и животињама у 
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средине и заштита 

здравља  

именује, закључује, негује непосредној околини, зна угрожене биљне и 

животињске врсте,  

зна поступак рециклаже, зна основне принципе  

здравог живота 

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 
ТЕМЕ Планирани 

број часова 
Врeмe 

реализације 

Школа 6 IX 

Моја породица 3 IX, X 

Другарство 5 IX, X, II-IV 

Здравље 7 X, IV 

Исхрана 2 X, XII 

Саобраћај 2 X, III 

Организација дана  3 X, XI, XII 

Очување животне средине 3 X, III-V 

Празници 3 I, IV 

Актуелни проблеми и 

интересовања 

2 IX,VI 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                         II разред 

 

КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 
ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Српски језик  

Час одељењског 

старешине  

Ликовна култура 

Грађанско 

васпитање   

2.разред Основе читања и писања-богаћење речника, 

моторичке вежбе 

Ја и други-правила понашања 

Разне врсте знакова и симбола  

Септембар 

Српски језик 

Ликовна култура  

Рука у тесту  

Математика  

2.разред „Кад почне киша да пада -текст“ 

Кретање облика у простору  

Кретање је свуда око нас 

Упоређивање предмета према облику  

Септембар 

Српски језик 

Музичка култура 

Свет око нас   

Ликовна култура  

2.разред „ Школа “-Д. Лукић 

„Од куће до школе“ 

Правила понашања у школи  

Замишљања „ Моја школа “ 

Септембар 

Музичка култура  

Физичко 

васпитање 

Ликовна култура  

2.разред Понављање научених игара и песмица 

„Коларићу панићу “ 

„Иде маца око тебе “ 

Кретање облика у простору  

Септембар 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас  

Физичко 

васпитање  

2.разред  „ Октобар “ 

Природни бројеви  

Жива и нежива природа -Јесен 

Ел.игре  

октобар 
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Ликовна култура  

Свет око нас 

Српски језик 

Музичка култура  

2.разред Дејство светлости на карактер облика 

Жива и нежива природа  

Усмена и писмена вежба 

Богаћење речника  

Извођење музике  

 Октобар 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас  

Музичка  

култура  

Физичко 

васпитање 

2.разред „Да ли су Римњани имали играчке “-

прошлост 

Природни бројеви  

Кретање је свуда око нас 

Дечје и народне игре 

Елементарне игре 

Октобар 

Математика  

Српски језик  

Свет око нас 

Музичка култура  

2.разред Природни бројеви до100 

Језичка култура  

Празници 

Музичка култура  

 Децембар 

Музичка култура  

Српски језик  

Ликовна култура 

2.разред Певање песама пред Нову годину и Божић 

Писање честитке 

Израда честитке 

децембар 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Математика  

Музичка култура  

2.разред Језичка култура  

Празници 

Амбијент –сценски простор  

Природни облици до 100 

Певање и свирање-химна  

 јануар 

Српски језик 

Свет око нас  

Музичка култура  

2.разред „Свети Сава и ђаци“ 

Свети Сава –школска слава 

Химна Светом Сави 

 јануар 
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Свет око нас 

Српски језик  

Музичка култура  

Ликовна култура  

2.разред Материјали 

„ Моја играчка “-вежба усменог излагања 

„ Тата купи ми ауто...“  

Цртање омиљене играчке  

Фебруар 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Музичка култура  

2.разред „ Пролећно јутро у шуми“-текст 

Мере за време  

Пролеће  

Пролећна песма  

Март 

Ликовна култура  

Свет око нас 

Математика 

Српски језик 

2.разред Знаци и симболи  

Саобрацајни знаци 

Непознати број 

Скраћенице 

 Март 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Математика  

2.разред Усмено и писмено изражавање-Пролеће 

Жива и нежива природа-пролеће 

Замишљања 

Природни бројеви-текстуални задаци 

 Април 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Математика  

2.разред Усмено и писмено изражавање-Пролеће 

Жива и нежива природа-пролеће 

Временски и просторни низови 

Природни бројеви-текстуални задаци 

 Април 

Свет око нас 

Физичко 

васпитање  

Рука у тесту  

2.разред  Материјали  

Бацање и хватање  

Правимо крпењаче  

Април 

Математика  

Ликовна култура 

Српски језик  

Музичка култура  

2.разред Геометријски облици  

Замишљања  

Усмено и писмено изражавање 

Слушање музике  

Мај 
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 Српски језик  

Свет око нас  

Математика  

2.разред Језичка култура  

Жива и нежива природа  

Мерење и мере 

Јун 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                       III разред 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III РАЗРЕД 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                        III разред 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

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

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

српске и светске баштине. 

 
Задаци: 

- овладавање техником читања и писања на оба писма;  

- савладавање просте реченице (појам, главни делови);  

- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима;  

- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, радње, ликови, поруке, језичко-стилске   карактеристике);  

- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање, причање,описивање, извештавање);  

- постепено упознавање методологије израде писменог састава  

 

Начин реализације програмских садржаја 

  

МЕТОДЕ 

монолошко-дијалошка, вербално-тестуална , стваралачка, 

разговор,  илустративно-демонстративна, методе којима 

ће се остваривати субјекатска позиције ученика: интерактивна, 

гласовне игре 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                       III  разред 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Језик  

 

Граматика и  

лексикологија 

Правопис 

58 

 

IX-VI 

 

1СЈ.1.4.1.  

1СЈ.1.4.2.  

1СЈ.1.4.3.  

1CJ.1.3.3.  

1СЈ.1.3.4.  

1CJ.2.4.1.  

1CJ.2.4.2. 

1CJ.2.4.4.  

1CJ.2.4.5.  

1CJ.2.4.6.  

1CJ.2.4.7.  

1CJ.2.4.9.  

Посматра, уочава, повезује, слуша, 

открива, разликује, упоређује, вежба 

изговор,илуструје,запажа,усваја, 

примењује, пише и преписује, усваја 

знање коришћења знакова 

интерпункције 

Уме да препозна и именује врсте 

речи:именице,глаголе и придеве, 

Зна да препозна и уочи управни говор у 

тексту, да примени правописна правила у 

писању: датума, бројева словима, 

скраћеница,назива улица,великог 

слова,речце НЕ, ЛИ, сугласника Ј  

Зна да одреди делове реченице: субјекат, 

предикат, прилошке одредбе за место, 

време и начин,  

Зна да одреди реченице по 

облику,саставу и значењу 

Књижевност 

 

Читање и тумачење 

текста 

Књижевни појмови 

 

  72  IX-VI 

 

1СЈ.1.2.1.  

1CJ.1.2.2.  

1СЈ.1.2.6.  

1СЈ.1.2.8.  

1СЈ.1.5.2.  

1СЈ.1.5.3.  

1СЈ.1.5.4. 

1CJ.2.2.1.  

1CJ.2.2.2.  

1CJ.2.2.3.  

1CJ.2.2.9. 

1CJ.2.5.2.  

1CJ.2.5.3.  

1CJ.3.2.2.  

1CJ.3.2.7.  

1CJ.3.5.1.  

1CJ.3.5.2.  

Увежбава правилно усмену и писмену 

комуникацију, усваја граматичке норме 

 и језичка правила, слуша, говори,  

открива, истражује, процењује, чита,  

тумачи, образлаже, саопштава, усваја, 

уочава, повезује, записује, разликује, 

упоређује 

-Зна да препозна различите књижевне 

форме и тумачи их,  

-Препознаје осећања, уочава догађаје и 

ликове,  

-Уме да формулише поруке књижевног 

дела,  

-Уме да примењује језичко-стилске 

карактеристике  

-Чита, разуме прочитано, усмено и 

писмено препричава књижевно дело 

-Одговара на једноставна питања у вези 

са текстом, одређује главни догађај и 

ликове ,време и место дешавања радње 

-Препознаје риму, стих и строфу у песми 
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Језичка 

култура 

 

Усмено и  

писмено 

изражавање 

  50   IX-VI 

 

1CJ.0.1.1.  

1CJ.0.1.2. 

 1CJ.0.1.3.  

1CJ.0.1.4.  

1CJ.0.1.6 

1CJ.1.3.7.  

1СЈ. 1.3.8.  

1СЈ. 1.3.9. 

1CJ.1.3.10. 

1CJ.2.2.1. 

1CJ.2.3.1.  

1CJ.2.3.3 

 1CJ.2.3.6. 

1CJ.2.3.8. 

1CJ.2.3.9.  

1CJ.3.3.1.  

1CJ.3.3.2.  

1CJ.3.3.6.  

Препричава, прича, описује, посматра, 

издваја детаље, извештава, пише по 

диктату, слуша, игра, презентује, 

закључује, открива, истражује, богати 

речник, усмено  и писмено се изражава  

 
 

-Зна правилно да чита и пише на оба 

писма,  

-Правилно интонира реченице 

-Зна усмено и писмено да искаже 
своје мисли и осећања, 
 -Разуме једноставна упутства и реагује 

на њих 

-Рецитује ; препричава текст 

-Уме да примени форму писаног 

 изражавања  

-Упознаје методологију израде писменог 

састава 

-Негује културу слушања саговорникa 

-Примењује  усвојена  и правописна 

правила 

-Богати  речник и језичку културу 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

Циљ: Циљ наставе енглеског језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења енглескогјезика 

 

  Задаци: 
- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова;    

- развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, 

селекција и синтеза информација до којих долази кроз самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, 

самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); 

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 
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Начин реализације програмских садржаја 

  

МЕТОДЕ 
монолошко-дијалошка,демонстративна 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Школа  8      IX 

 

 

Посматра, уочава,пита, црта, повезује, 

боји, понавља, пева, рецитује, броји 

 

Упознавање са садржајем градива које ће 

изучавати у овој школској години, 

обнављање знања из претходног разред 

везаног за тему. Именује предмете у 

учионици и школски прибор, зна да 

наброји питање и зна да да кратак одговор, 

зна да употреби одговарајућу форму 

поздрављања, да изрази захвалност, разуме 

заповести и реагује на њих 

Ја и моји другови  8       X Посматра, црта, слуша, показује, одговара, 

понавља, броји, боји, кратко се изражава, 

поставља питања, пева, глуми, сецка, лепи, 

Уме да представи и опише себе и своје 

другаре. Уме да именује и кратко опише 

играчке.  Разуме питање и зна да да кратак 

одговор, зна да употреби одговарајућу 

форму поздрављања, да изрази захвалност, 

разуме заповести и реагује на њих.Познаје 

игре у складу са годишњим добима. 

Породица и блиско 

окружење 

8     XI Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, решава 

Именује чланове шире породице, суседе и 

пријатеље .Изражава међусобне потребе и 
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задатке разлике.Употребљава једноставну језичку 

структуру у говору о себи и другима 

Празници 8     XII Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, пева, 

рецитује, глуми,прави честитке и украсе 

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, зна да честита рођендан 

или празник 

Мој дом 8     I-II Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

пева, глуми, праве макете куће и намештај 

од картона 

Зна да именује објекте становања, да наброји 

просторије у стану и намештај, зна да 

једноставним реченицама опише свој стан, 

разуме питање наставника на ову тему, зна да 

једноставним придевима (велики, мали) 

опише просторије у стану, зна да именује 

активности везане за просторије, да каже где 

се нешто или неко налази у стану 

Исхрана 8        II Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

прави колаче, пева, игра, глуми, поставља 

сто 

Зна да именује намирнице, да изрази 

допадање/недопадање (шта воли, шта не 

воли),прихватање и одбијање на тему 

хране:ужина ,избор хране и пића, зна да 

опише изглед намирница,воће и поврће по 

годишњим добима, разуме једноставне 

рецепте 

Одећа  8    III-IV Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

показује 

Зна да именује делове  одеће и обуће,  зна да 

опише себе како изгледа и шта носи у 

зависности од годишњег доба, изражава 

допадање и недопадање,усваја нове појмове  

везане за одевање 

Окружење  8       V Описује,изражава,упоређује ,одговара на 

питања 

Описује и исказује просторне односе и 

величину  на тему места становања  и важних 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Циљ наставе математике јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у  

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

за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање, као и да доприносе развијању менталних способности ,  
формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика 

 

Задаци: 
- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000;  

- упознају римске цифре (I, V, X, L, C, D, М) и принцип читања и писања бројева помоћу њих;  

- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000;  

- упознају својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање;  

- упознају зависност резултата од компонената операције;  

- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције;  

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција;  

- знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова;  

- знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000;  

- упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10;  

- успешно решавају текстуалне задатке;  

- формирају представе о правој и полуправој;  

- уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао;  

- знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу лењира, троугла и шестара);  

- стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања);  

установа у окружењу 

Остало     8    V-VI Слуша,  одговара, понавља, кратко се 

изражава, поставља питања, описује, пише, 

чита, набраја 

Зна да наброји годишња доба, месеце, делове 

дана и активности у току дана , зна да опише 

време по годишњим добима, да кратким 

реченицама опише када шта ради,  зна да 

разликује гласове другачије од матерњег 

језика, да уочи разлику у читању и писању 

матерњег и језика који учи 
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- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла;  

- упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година, век). 

Начин реализације програмских садржаја 

 

МЕТОДЕ 

разговор, дијалог, рад  на тексту, илустрација цртежима , 
класификовање,  демонстарција односа, овладавање  техникама 

рационалног  учења, метода решавање проблема, мерења и 

рачунања. 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

Стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Блок бројева до 1000  

 
  138 IX-VI 

 

1МА.1.1.1.  

1МА.1.1.2.  

1MA.1.1.3  

1МА.1.1.4. 

1MA.1.1.5.  

1MA.1.3.1.  

1МА.1.3.2. 

1MA.2.1.1.   

1MA.2.1.2.  

1MA.2.1.3.  

1MA.2.1.4.  

1MA.2.1.5.  

1MA.3.1.3.  

1MA.3.1.4. 

  

 

Броји, чита, записује, упоређује, 

процењује, сабира и одузима,  

множи, дели, класификује, групише, 

уочава, примењује, графички 

представља, рачуна, пребројава , 

закључује, уочава 

 

-Зна да чита, пише и упореди бројеве до 

1000 и римске бројеве,  

-зна да сабира, одузима, множи и дели 

природне бројеве  до 1000,  

-уме да примени редослед рачунских 

операција при решавању задатака,  

--примењује  својства природних  бројева  

(паран,  непаран,  највећи, најмањи, 

претходни, следећи број) и разуме 

декадни бројни систем, 

 -чита и записује разломке 

(половина,четвртина,десетина ), 

-решава текстуалне задатке , 

-зна да израчуна непознат број,  

-уме да запише неједначину и одреди 

скуп решења  
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Геометријске фигуре 

и њихови међусобни 

односи  

 

  32 IX-VI 

 

1MA.2.2.4.  

1MA.2.2.1.  

1MA.2.2.2.  

1MA.3.2.2.  

 

Посматра, уочава, открива, разликује, 

упоређује, препознаје, упознаје и црта 

линију, тачку и дуж, мерење и  

графички надовезује дужи,  увежбава 

правилно коришћење лењира и 

шестара, уочава разне примере 

скупова, припадање елемената скупу  

 

-Уме да разликује и црта паралелне и 

нормалне праве коришћењем лењира и 

троугла, 

- Усвоја појам круга и кружнице 

-правилно користи шестар  

-уме да разликује и црта углове по 

величини,  

-зна да препозна,именује и нацрта 

правоугаоник, квадрат, круг и троугао,  

-уме да израчуна обим квадрата, 

правоугаоника и троугла, 

-претвара  јединице за мерење дужине 

Мерење и мере  

 

 10 IX-VI 

 

1МА.1.4.1. 

1МА.1.4.2.  

1МА.1.4.3.  

1МА.1.4.4.  

1MA.2.4.2.  

1MA.2.4.3.  

1МА.2.4.4.  

1MA.3.4.1.  

1MA.3.4.2.  

1MA.3.4.3.  

Посматра, уочава, открива, разликује, 

упоређује, препознаје, мери, записује, 

 црта,процењује, графички приказује, 

издваја, израчунава, закључује  

 

-Зна, правилно користи и примењује 

јединице мера дужине, масе, запремине 

течности и времена (година,век),  

-уме да користи јединице мера при 

израчунавању дужине, масе 

тела,запремине течности и времена и да 

их претвара, 

-Чита једноставније графиконе, табеле и 

дијаграме 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање 

способности за одговоран живот у њему.  

 

Задаци:  
- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова;  

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;  

- развијање основних елемената логичког мишљења;  

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;  
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- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;  

- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва;  

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

- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и дограђивања;  

- развијање еколошке свести. 

Начин реализације програмских садржаја 

 

МЕТОДЕ 

разговор, дијалог, рад  на тексту, илустрација цртежима , 
класификовање, демонстарција односа, овладавање  техникама 

рационалног  учења, метода решавање проблема, мерења и 

рачунања. 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Природа-човек-друштво  28 IX-VI 

 

1ПД.1.6.1.  

1ПД.1.6.2.  

1ПД.1.6.3.  

1ПД.2.6.1. 

1ПД.2.6.2. 

1ПД.2.6.3. 

1ПД.3.5.2. 

1ПД.1.5.1. 

1ПД.1.5.2. 

1ПД.1.5.3. 

1ПД.2.5.3. 

1ПД.3.5.1. 

1ПД.3.5.2. 

Посматрање, описивање, 

груписање, бележење, 

практиковање, истраживање, 

сакупљање, систематизација 

-Уме да примени стечена знања из 

природних и друштвених наука,  

-Систематизују знања о животним 

заједницама,  

-Зна да наведе животне заједнице у 

окружењу свога краја,  

-Примењује одговорнији однос према 

себи, другима и окружењу-завичају 

-Познаје  облике рељефа и облике  

појављивања воде у окружењу и  

именује их -познаје   типове насеља и 

њихових карактеристика 

-Упознаје географски положај и основне 

одреднице државе Србије 

-разуме повезаност природно-
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географских фактора - рељефа, вода, 

климе  и делатности људи 

- зна основна правила понашања у 

породици, школи и насељу 

-разуме да се права и обавезе чланова 

друштвених група међусобно допуњују 

-познаје становништво нашег краја 

-познаје производне и непроизводне 

делатности људи и њихову 

међузависност 

-познаје  повезаност и међусобну 

условљеност села и града 

-разуме заједничке карактеристике 

друштвених група и разлике међу њима 

-разуме да се права и обавезе чланова 

друштвених група међусобно допуњују 

Кретање у простору и 

времену 

  12 IV, V 

 

1ПД.1.4.1. 

1ПД.1.4.2. 

1ПД.1.4.3. 

1ПД.1.4.4. 

1ПД. 1.4.5. 

1ПД.2.4.1 

1ПД.2.4.3. 

1ПД.2.4.4. 

1ПД.2.4.5. 

1ПД.3.4.1 

Уочава,истражује, експериментише, 

повезује, прати, процује, посматра, 

описује, бележи, симболички 

представља,оријентише се, 

-Зна да уочи појаве,процесе у окружењу и 

одреди њихову повезаност,  

-Зна се сналази у простору и времену и 

познаје јединице за мерење времена 

-Уочити различите облике кретања и 

карактеристике ,како и када тела падају, 

клизе и котрљају се 

-Оријентише се  (помоћу Сунца, плана 

насеља, карте) 

-Усвоја временске одреднице 

Наше наслеђе 6 XII,I 1ПД.1.6.4. 

1ПД.1.6.5. 

1ПД.1.6.6. 

1ПД.2.6.4. 

1ПД.2.6.5. 

Истражује, посматра, описује, 

графички бележи, сакупља, уочава, 

негује,повезује 

 

 

-Негује и чува сведоке ближе и даље 

прошлости,  

-Уме да се одговорно понаша према 

себи,окружењу и културном наслеђу  

-зна најважније догађаје, појаве и 

личности из прошлости 

- зна основне информације о начину 

живота људи у прошлости 
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-зна шта су историјски извори и именује 

их 

- зна редослед којим су се јављали 

важни историјски догађаји, појаве и 

личности 

- уочава сличности и разлике између 

начина живота некад и сад  
 

Материјали и њихова 

употреба 

  22       V 1ПД.1.3.1. 

1ПД.1.3.2. 

1ПД.1.3.4. 

1ПД.1.3.5. 

1ПД.1.3.6. 

1ПД.2.3.1. 

1ПД.2.3.2. 

1ПД.2.3.3. 

1ПД.2.3.4. 

1ПД.2.3.5. 

1ПД.2.3.6. 

1ПД.3.3.1. 

1ПД.3.3.2. 

Посматра, описује, уочава, 

процењује, групише, бележи, 

практикује, истражује, систематизује 

-Препознаје функционалну применљивост 

материјала,  

-Зна о значају неопходности рециклаже 

-Уочава специфичне промене материјала 

под топлотним и механичким утицајима  

-Упознаје  електричну проводљивост 

воде, водених раствора и ваздуха 

-Познаје својства материјала и њихову 

употребу ( магнетизам)  

-Разуме значај и неопходност 

рециклирања материјала и рационалне 

потрошње производа од стакла, пластике 

и метала 

-Сакупља и раздваја отпада за рециклажу 

( папир, пластика, лименке...) -  

-Развија еколошку свест и разумевање 

концепта одрживог развоја 

-зна да су вода у природи, ваздух и 

земљиште састављени од више материјала   

-зна основна својства материјала: тврдоћа, 

еластичност, густина, растворљивост, 

провидност, намагнетисаност 

-зна да својства материјала одређују 

њихову употребу и препознаје примере у 

свом окружењу 

-зна промене материјала које настају због 

промене температуре, услед механичког 
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утицаја и деловања воде и ваздуха 

- зна сложенија својства воде и ваздуха: 

агрегатно стање и кретање  

- разликује материјале који су добри 

проводници топлоте и електрицитета од 

оних који то нису 

- зна да топлотна и електрична 

проводљивост материјала одређују  

њихову употребу и препознаје примере у 

свом окружењу 

- разликује повратне и неповратне 

промене материјала 

- разликује промене материјала при 

којима настају други материјали од оних 

промена материјала при којима не настају 

други материјали 

- примењује знање о променама 

материјала за објашњење појавау свом 

окружењу 

Људска делатност 4 II,III 1ПД.1.2.3. 

1ПД.2.2.1. 

Препознаје, разликује, посматра, 

примењује,описује, групише, прати, 

бележи, практикује, сакупља, ствара, 

систематизује 

-Препознаје и разликује повољно и 

неповољно деловање човека у окружењу 

за здравље и живот,  

-користи правила понашања која 

доприносе здравом животу,  

-Користи различите социјалне вештине, 

 знање и умења у непосредном окружењу 

-Уочава значај заштите живе и неживе 

природе ,повољног и неповољног 

деловања човека на природу 

-разликује обновљиве и необновљиве 

природне ресурсе и човеково деловање на 

исте 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

Циљ јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење, деловање и разумевање природних законитости и друштвених 

 појава; развија способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности и развија љубав према уметности; 

 

Задаци: 
- оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовне културе 

- развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи;  

- развија визуелно изражавања који су доступни њиховом узрасту  

- стварати услове за креативно опажање ,тумачење и  ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног  

- естетског сензибилитета за медијуме,  коришћењем разних материјала за компоновање, покрет у композицији, орнаментику, простор, одабирање случајно  

добијених ликовних односа по личном избору, плакат и ликовне поруке као могућност споразумевања;  

- увођење ученика у различите могућности комуникација; 

- мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту и индивидуалној способности и да маштовито представљају  

свет око себе и активно учествовује  у квалитетном естетском и просторном уређењу животне околине. 

                                             

Начин реализације програмских садржаја 

МЕТОДЕ 

разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима и 

фотографијама, демонстрација односа и ситуација, практични  

радови. 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                       III разред 

 
Област/садржај Број 

Часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Коришћење разних 

материјала за 

компоновање 

8 IX 

 

 

Посматра, уочава, открива, разликује, 

упоређује, препознаје, црта, боји, 

описује, препознаје, именује ,креира.. 

-Развија способност опажања облика, 

величина, особина  

 

Композиција и покрет у 

композицији  

24     X-XII 

 

Посматра, уочава, открива,разликује, 

упоређује, препознаје, црта, боји,описује, 

препознаје, именује ,креира... 

-Упознаје појам  композиција  

-уочава и повезује делове у целине 

-уочава покрете и просторне односе   

Простор ( повезивање 

разних облика у 

целину) 

16        II Посматра, уочава, упоређује,повезује 

препознаје, описује, именује ,креира. 

- Оријентише се у простору и развија осећај за 

простор  
-Зна да цртежом у низу повезује делове и 

целину 

Одабирање случајно 

добијених ликовних 

односа по личном 

избору  

4 III-IV 

 

 

Опажа, посматра, уочава, упоређује, 

препознаје, сенчи, боји 

-Зна одакле долази извор светлости,  

-уочава сенку и уме да је прикаже цртежом 

Слика случај (извођење емотивно-афективних 

садржаја по избору ученика) 

-Усваја појам: машта 

Плакат, 

билборд,реклама 

4 IV-V 

 

 

Додирује, уочава, разликује, гледа, 

закључује, комбинује, спаја, лепи 

- Упознаје визуелне информације, поруке, 

препоруке 

-Усваја појам : визуелна порука 

Орнаментика  8     XII-II Креира, сече, лепи, црта, шије, боји -Зна да креира употребни предмет 

коришћењем различитих материјала и 

техника  

-Усваја појам: орнамент 

-Упознаје линеарну, површинску, 

тродимензионалну орнаментику 

Ликовне поруке као 

могућност 

споразумевања 

8 V- VI 

 

Говори, доживљава, бележи, ствара 

ситуацију, имитира, реагује, радњу 

приказује покретом, фотографише, снима 

-Зна да прикаже одређену ситуацију или 

поруку употребом различитих техника, 

материјала  ... 

-Усваја  појам: визуелно споразумевање 



 

81 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                       III разред 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ:  
- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;  

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;  

- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа.  

- неговање способности извођења музике (певање/свирање);  

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;  

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике);  

- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;  

- развијање критичког мишљења;  

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.  

 

Задаци:  
- певање песама по слуху; 

- слушање вредних дела уметничке и народне музике;  

- извођење дечје, народне и уметничке игре;  

- усвајање основа музичке писмености 

- свирање на дечјим музичким инструментима;  

-  

Начин реализације програмских садржаја 

МЕТОДЕ 

разговор,дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима 

,демонстрација музичких остварења, практични радови. 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 

 



 

82 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                       III разред 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 

                 Активности ученика Исходи 

 Извођење музике  

(певање и свирање)  

20 IX-VI 

 

певање, слушање, свирање, 

записивање, тактирање, играње, 

илустровање, препознавање, 

упоређивање, повезивање  

-Уме да отпева песму по слуху и нотном 

запису  

-Оспособити ученике за певање и 

изођење музичких игара 

Основи музичке  

писменост  

8 IX-VI 

 

записивање, слушање, певање по 

моделу, свирање, тактирање  

 

-Зна да запише, прочита и отпева ноте 

обима до-сол и паузе  

-Уме да одсвира моделе и наменске 

песме 

 -Оспособити ученике за свирање пратње 

за бројалице, песме, игре на музичким 

инструментима 

Слушање музике  

 

7 IX-VI 

 

слушање, уочавање, упоређивање, 

препознавање,разликовање, тумачење, 

анализирање  

 

-Препознаје различите тонске боје, 

темпа, расположења, препознаје и 

разликује музичка дела уметничког и 

народног стваралаштва 

Музичко 

стваралаштво  

 

1 IX-VI 

 

слушање,извођење,истраживање, 

презентовање,играње,илустровање,дра

матизовање,измишљање, 

импровизовање  

-Уме да састави једноставну музичку 

форму  

-Оспособити ученике за креирање 

покрета уз музику 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                       III разред 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним 

подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, 

усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

 
Задаци:  

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром;  

- стварање услова за социјално прилагођавање ученика 

- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;  

- стицање моторичких умења у свим природним ( филогенетским) облицима кретања у различитим условима: елементарним играма, ритмици, 

плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;  

- стварање претпоставки за правилно држање тела,  јачање здравља и развијање хигијенских навика;  

- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање";  

 

Начин реализације програмских садржаја 

МЕТОДЕ 
разговор, дијалог, демонстрација односа и ситуација, 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 
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Област/садржај Број 

Часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Резултати учења  

 

Атлетика 36 IX-VI трчање, скакање, бацање, кретање, 

мерење, процењивање, такмичење  

Зна технике атлетских дисциплина  

Уме правилно да изводи технике атлетских 

дисциплина  

Вежбе на справама 26 IX-VI 

 

вежбање, осмишљавање, 

презентовање, такмичење  

 

Зна правилно да изведе вежбу на справама и 

тлу  

Уме да осмисли и изведе једноставну вежбу 

на справи и тлу 

Ритмичка гимнастика 

и народни плесови 

19 IX-VI 

 

трчање, скакање, окретовање, 

комбиновање елемената, повезивање 

елемената, играње, окретање, 

груписање  

Уме да изведе основне елементе ритмичке 

гимнастике  

Уме да изведе народне плесове  

Основи тимских игара 

и спортске активности  

23 IX-VI 

 

вођење лопте,гађање,држање лопте 

додавање и хватање лопте  

Зна правила и технике тимских игара  

Уме да примени правила и технике тимских 

игара  

Активно учествује у спортским активностима  

Здравствено васпитање 4 IX-VI 

 

примењује, слуша,уочава Примењује знања о личној 

хигијени,правилном држању тела ,правилној 

исхрани , познаје ритам рада и одмора 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА  ( православни катихизис) 

 

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 

 

Задаци: 

- пружити ученицима основна знања о учењу Цркве о стварању света;  

- омогућити ученицима да разумеју да Бог ствара природу и човека, јер жели да их воли и да буде са њима заједно; 

- Пружити ученицима могућност да разумеју да је човек у природној вези са свим оним што је Бог претходно створио, али да се разликује од свих 

створених бића;  

- Објаснити ученицима да је човек икона Божја (сличан Богу) зато што је створен као слободна личност и једини позван да буде домаћин света;  

- Омогућити ученицима да увиде разлику између Бога и створене природе. 

- Омогућити ученику да увиди да је Бог створио свет из љубави;  

- Омогућити ученику да увиди да се Бог брине о свету;  

- Омогућити ученику да разуме да је Бог из бриге према свету и човеку послао свога Сина у свет. 

- Пружити ученицима основ за разумевање да се лични однос са Богом остварује кроз служење Богу и ближњима;  

- Пружити ученицима основ за разумевање да природи и човеку вечно постојање дарује Бог;  

- Омогућити ученику да увиди да су светитељи најбољи пример односа човека са Богом;  

- Пружити ученицима основна знања о о Светоме Сави као нашем примеру служења. 

- Ученицима пружити основ за разумевање да хлеб и вино – наши дарови -представљају свет у малом; 

- Ученицима пружити основ за разумевање разлога приношења Богу хлеба и вина на Литургији;  

- Пружити основ за разумевање да се на Литургији молимо за спасење целога света;  

- Омогућити ученицима да увиде да се на Литургији остварује спасење човека и света;  

- Ученицима пружити основ за разумевање да нас Христос толико воли да је дао свој живот за нас и да је васкрсао да победи смрт за нас Ученицима 

пружити неопходно знање да разумеју да је човек одговоран за очување природе 

- Омогућити ученицима да увиде на које све начине људи данас уништавају природу, тј. да увиде да загађење природе потиче од човека;  

- Омогућити ученицима да разумеју да је човек позван од Бога да брине о природи;  

- Упознати ученике са примерима изражавања љубави према природи;  
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- Развијати код ученика скромност; 

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

 

Начин реализације програмских садржаја 

МЕТОДЕ разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, 

демонстрација односа 

 ОБЛИЦИ РАДА фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Исходи 

Увод      1 IX   

Бог ствара свет и 

човека 

     6 IX-X 

 

посматрање,  описивање,  

препознавање,  цртање,  

 именовање 

Когнитивни аспект:  

• упознати неке елементе библијске повести о 

стварању света  

•моћи да на основу библијске повести препозна и 

именује иконе на којима су представљени дани 

стварања света 

 • моћи да увиди да је свет скуп конкретних врста 

живих бића која су уједињена, једна другима потребна 

и да она чине велику заједницу љубави - Цркву  

•моћи да објасни да је свет створен љубављу Божјом  

• разумети да се права слобода изражава као љубав 

према другим људима, природи и Богу 

• уочити да је човек сличан Богу  

Афективни аспект:  

• ученик ће бити подстакнут да развија љубав према 

ближњима, природи и Богу • код ученика ће се 

развити жеља и свест о важности бриге према 

ближњима и природи 
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Бог нас воли       8 X-XI 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање, 

 именовање 

 

Когнитивни аспект: 

 • знати да је Бог створио свет из љубави и да објасни 

како зна да Бог воли свет  

• моћи да препозна да Бог брине о свету и да наведе 

примере Божјег старања о свету  

• увидети кроз своје креативне способности да је 

човек сличан Богу  

• увидети да Бог жели да свет постоји вечно  

• увидети да су Бог, људи и природа различити, али да 

нису потпуно раздељени  

• увидети различитост која постоји између Бога и 

створеног света  

• знати да је Бог из бриге према свету и човеку послао 

свога Сина у свет  

• увидети улогу анђела као сарадника Божјих у 

старању о свету 

• уочи тида је свет смртан ван заједнице са Богом  

•моћи  да се упознају са молитвом Анђелу чувару  

• усвојити текст и мелодију песме „Анђели певају“  

Афективни аспект:  

• ученик ће бити подстакнут да развија свест о томе да 

је важан зато што га воли Бог и његови ближњи  

• ученик ће бити подстакнут да се труди да воли све 

људе (чак и оне од којих је веома различит) 

Заједница бога и 

света кроз човека 

      4 XII-I 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

 

Когнитивни аспект:  

• уочити да је човек посредник између Бога и природе 

и да Бог са природом разговара преко човека  

• проширити своје знање о служењу Светога Саве 

Богу и нашем народу  

• уочити да нема љубави без служења ближњима  

• упознати библијску повест о Христовом служењу 

Апостолима  

Афективни аспект:  

• ученик ће бити подстакнут да љубав препознаје као 
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служење  

• знаће да кроз чињење дела љубави према ближњима, 

постаје сличан Христу и светитељима 

Литургија- 

преображени свет 

 

     10 II-IV 

 

посматрање, описивање,  

препознавање, цртање, 

именовање 

 

Когнитивни аспект:  

• препознати да је Литургија захвалност Богу  

• моћи да уочи се захвалност Богу показује кроз наше 

дарове  

• уочи ти да наши дарови хлеб и винопредстављају 

свет у малом  

•моћи да  увиди везу Литургије и спасења човека и 

света, моћи да прошири своја знања о празнику 

Васкрсења  

•моћи да увиди шта за створену прируду значи 

Христово Васкрсење  

• моћи да усвоји текст и мелодију песме Људи 

ликујте...  

Афективни аспект:  

• Ученик ће бити подстакнут да учествује на 

Литургији како би показао Богу да жели да буде у 

заједници са Њим 

 • ученик ће бити подстакнут да у себи развија осећај 

захвалности према Богу и својим ближњима 

Човек и природа 

 

     6    IV-VI посматрање, описивање,  

препознавање, цртање,  

именовање 

 

Когнитивни аспект: 

• препознати личну одговорност за творевину  

• увидети да се загађењем наше околине, загађује цео 

свет 

• увидети да се на православним иконама стварања 

света и човека, приказује зависност природе од човека  

• моћи да препозна представе које приказују догађаје 

везане за стварање света  

Афективни аспект:  

• ученик ће бити подстакнут на очување природе и 

своје животне средине  

• ученик ће бити подстакнут да гледа на природу као 
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на Божју творевину  

•ученици ће бити подстакнути да уреде школски 

простор изабраним радовима везаним за стварање и 

очување света 

• уочити у којој мери је напредовао и савладао 

градиво Православног катихизиса трећег разреда 

основне школе  

Евалуација      1 VI   

 

ВЕРСКА НАСТАВА  ( Алмудин ) 

   

Циљ: наставе исламске веронауке у трећем разреду основне школе  је да ученику пружи основни вернички поглед на овај и будући свет, 

са посебним нагласком на вернички практични живот, што значи да ученик сразмерно његовом узрасту прошири своје знање  и видике и упозна 

 властиту веру у њеној духовној, моралној, социјалној, мисионарској и другим димензијама.   

 

           Задаци: 
            -  да је велики грех бити непослушан родитељима, 

- да обавља свих пет дневних намаза, 

- исламски бонтон у исхрани, 

- шта је све Аллах џ.ш. створио, 

- учење суре Курејш и њен значај. 

 

Начин реализације програмских садржаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЕ разговор, дијалог, рад на тексту,  демонстрација односа 

 

 ОБЛИЦИ РАДА фронтални, групни и индивидуални 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Уводни час – верујем 

у бога 

4 IX Упознавање ученика са наставним 

програмом овог разреда. 

Послушност родитељима је наредба 

Узвишеног Господара. 

- зна вредност родитеља у исламу, 

 

 

Припреме за намаз 5 IX, X Намаски шартови.                                                                                                                                                                            

Намаски рукнови.                                                                                                                            

Три правила о клањању дневних 

намаза. 

Сабах намаз (јутарња молитва). 

- исправно обавља дневне намазе, 

- зна три правила о клањању дневних 

намаза, 

 

Исхрана муслимана                                                                                                                                                           4  XI Муслимани једу здраву и чисту храну. 

Понашање при јелу и пићу.  

- зна да муслимани једу здраву и чисту 

храну, 

 

Аллах је створио 

небеса и земљу 

4 XII Аллах џ.ш.  је Створитељ природе.                                                                                                                                                                                  - да зна да је Аллах Створитељ свега, 

Човек прави а аллах 

ствара 

5 I, II Важност времена у животу верника. 

Сваки посао има своје време. 

- разуме и користи суру Курејш. 

 

Абдест - верско 

прање 

 

4 II, III Начин узимања абдеста (верско прање 

пре намаза). 

Начин стајања у намазу. 

Начин одевања особе која обавља 

намаз. 

Подне намаз. 

-да зна да без абдеста није исправан намаз, 

Мухаммед а.с. 

 остаде сироће 

3 III, IV Мухаммед а.с. код свог амиџе. -да зна да је најтеже остати сироће, 

Дужности према себи 4 IV,V Дужност према самом себи. 

Бог све види. 

Икиндија намаз. 

-да зна да себе испоштује максимално могуће, 

Муслиман је муслиману 

брат 

3 V,VI Муслиман је муслиману брат. 

Акшам намаз. 

Јација намаз. 

-да зна да има браћу по вери, 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

  Циљ предметаГрађанско васпитање- сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика трећег 

разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде 

сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и 

сарадњу, која поштује и себе и друге.                                                                                                                                  

 

Задаци:  
- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима;  

- подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности;  

- оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе других, и да штите и остварују своје потребе на начин који не 

угрожава друге;  

- развијање свести о потреби уважавања различитости и особености; уочавање и превазилажење стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, 

порекло; оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба;  

- развијање појма пријатељства;  

 

- оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која регулишу живот у заједници и да кроз договарање активно доприносе поштовању или 

мењању правила сагласно са потребама;  

- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у њиховом остваривању;  

- развијање и неговање еколошке свести;  

- развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности;  

- оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета  

-  

Начин реализације програмских садржаја 

  

МЕТОДЕ 

разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, 

демонстрација односа 

 

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

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Резултати учења/ 

научено 

Подстицање групног 

рада, договарања и 

сарадње са 

вршњацима и 

одраслима 

    11 IX-VI 

 

прикупљање информација, руковођење,  

тимски рад договарање, решавање  

проблема, излагање, анализа, закључивање, 

цртање, певање, играње 

зна улогу појединца у групи, уме да заступа 

 групу, поштује правила заједнице 

Уважавање 

различитости и 

особености, 

уочавање и 

превазилажење 

стереотипа везаних 

за пол, узраст, 

изглед, понашање, 

порекло 

     9 IX-VI 

 

уочавање, прихватање, просуђивање,  

одлучивање, цртање, разумевање,  

игра по улогама 

уме да поштује различитост и особеност 

сваког појединца  

Пријатељство и 

моралне дилеме у 

вези са тим, 

развијање појма 

пријатељства и 

моралног 

расуђивања (крађа, 

лаж) 

     10 IX-VI 

 

Играње, размењивање, поклањање, 

аналазирање, закључивање, решавање  

проблема 

уме да поштује различитост и особеност 

сваког појединца  

Заштита од насиља, 

ненасилно 

решавање сукоба 

      3 IX-VI 

 

Препознавњепроблема, информисање, 

 цртање, игра по улогама, комуницирање 

Уме да препозна насиље, уме да реши сукоб 

ненасилним путем 

Развијање еколошке 

свести,брига о 

животињама и 

биљкама 

      3 IX-VI 

 

Истраживање, договарање, цртање,  

посматрање, закључивање,. анализирање, 

излагање 

Познаје међузависност природе и људи, зна  

своју улогу и одговорност 
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НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 

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

трдицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу.Овладавање декоративним елементима главних фолклорних празника везаних за 

годишњи циклус.  

 

Задаци:  
- упознавање основних елемената дечијег фолклора; 

- стицање елементарних знања о носећим наставним мотивима (хлеб и биљке);  

- основних разлика између градског и сеоског начина живота;  

- основних сезонски радова;  

- основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове;  

- основних и општих празника;  

- обичајно-обредних радњи везаних за те празнике  
 

Област/садржај Број 

Часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Резултати учења/ 

научено 

Празници и обичаји     10 IX-VI 

 

Истражује, сазнаје, закључује, 

 упоређује, црта, слика, боји 

Зна старе обичаје и разуме њихова  

Значења 

Село и град      7 IX-VI 

 

Истражује, сазнаје, закључује,  

упоређује, црта, слика, боји 

Познаје особености села и града 

Традиција       9 IX-VI 

 

Истражује, сазнаје, закључује,  

упоређује, црта, слика, боји 

Познаје игре, песме и приче из прошлости, начин 

одевања и услове живота 

Народне  творевине    10 IX-VI 

 

Истражује, сазнаје, закључује,  

упоређује, црта, слика, боји 

Упознаје творевине предака 
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

ТЕМЕ Планиран

и број 

часова 

Врeмe 

реализације 

Дружење       10 IX,XI,III 

Породица        7 X, XII,IV 

Екологија        8 II, V 

Здравствено васпитање       11 XI, VI 

 

КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 
ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Српски језик 

Природа и 

друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

 

3.разред Поступно, систематично и доследно 

оспособљавање ученика за читање, 

разумевање и доживљавање и аналитичко 

процењивање различитих књижевних форми 

(„Прича о доброј роди“ С. Г. Давидовић) 

Природа, човек, друштво (Мој крај, рељеф и 

воде у крају) 

Коришћење разних материјала за 

компоновање (Гледам и стварам) 

Извођење музике 

септембар 

Ликовна култура 

Природа и 

друштво 

Српски језик 

 

3.разред Композиција и покрет у композицији 

Природа, човек, друштво 

(Природне заједнице на копну- шуме) 

Ученик препознаје књижевне врсте (басну, 

бајку), одређује главне ликове, место и 

време вршења радње („Вук и јагње“ народна 

басна) 

октобар 
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Српски језик 

Ликовна култура 

Математика 

3.разред Језик, граматика, правопис,ортоепија 

(Какво, колико, чије је нешто) 

Орнаментика 

Блок бројева до 1000, текстуални задаци 

новембар 

Музичка култура 

Српски језик 

Ликовна култура 

3.разред Извођење музике 

Писмено и усмено изражавање (Мој сан-

писмена вежба) 

Од игре до орнамента 

децембар 

Природа и 

друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

3.разред Природа, човек, друштво 

(Становништво нашег краја) 

Површинска орнаментика 

Слушање музике (Музика нашег краја) 

фебруар 

Српски језик 

Ликовна култура 

Музичка култура 

3.разред Језик, граматика, правопис,ортоепија 

(Придеви) 

Вежбе: Разиграни облици и боје 

Изводимо музику („С оне стране Дунава“  ) 

Март 

Природа и 

друштво 

Српски језик 

Ликовна култура 

3.разред Кретање у простору и времену (Путања тела 

које се креће) 

Књижевност („Прича о раку кројачу“ Д. 

Максимовић ) 

Вежбе: Разиграни облици и боје 

Април 

Српски језик 

Ликовна култура 

Музичка култура 

3. разред Књижевност ( „Циц“ Бранко Радичевић) 

Визуелне информације „Слика нам 

саопштава поруку” 

Изводимо музику („Рибарчета сан“) 

Мај 
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IV   РАЗРЕД 
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СРПСКИ ЈЕЗИК  
                      

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

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

српске и светске баштине  

 

Задаци наставе српског језика: 

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

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;  

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;  

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 

-  развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

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

израза;  

-  увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);  

-  оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;  

-  упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;  

-  поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;  

-  развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; 

-  навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне);  

-  поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

-  поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм); 

-  усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;  

-  упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске 

уметности, као и других уметничких остварења;  

-  развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;  

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

-  подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;  

-  подстицање,неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција)   
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- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;  

-  развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 

 

Начин реализације програмских садржаја 
  

МЕТОДЕ 

вербално-тестуалне, илустративно-демонстративне, методе 

којима ће се остваривати субјекатска позиција ученика: 

интерактивна метода, гласовне игре, кооперативно 

учење: наставник – ученик и ученик – ученик и постепено  

увођење ученика у технике рационалног учења ( ,,учење 

учења’’). 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Језик 
Граматика 

Правопис 

Ортоепија 

 

 Усвајање нових 

појмова и 

проширивање већ 

стечених  знања о 

простој реченици и 

њеним деловима 

 Усвајање и 

схватање појма  

заменице 

 Усвајање и 

46 IX-VI 

 

 

1СЈ.1.4.1.  

1СЈ.1.4.2.  

1СЈ.1.4.3.  

1СЈ.1.4.4.  

1СЈ.1.4.5.   

1CJ.2.4.1. 

1CJ.2.4.2. 

1CJ.2.4.3. 

1CJ.2.4.4. 

1CJ.2.4.5.  

1CJ.2.4.6.  

1CJ.2.4.7.  

1CJ.2.4.8.  

1CJ.2.4.9.  

1CJ.3.4.1.  

Препознавање: врста речи, 

граматичких категорија, врста 

реченица по комуникативној функцији, 

антонимију, подврсте речи, лице, род и 

број личних заменица у номинативу, 

граматичке категорије глагола, 

субјекат и глаголски предикат, 

синонимију, прави објекат (у 

акузативу) и прилошке одредбе за 

време, место и начин; познаје значење 

речи и фразеологизама који се јављају 

у школским текстовима и правилно их 

употребљавају, именују врсте и 

подврсте речи, умеју да промене облик 

променљивих речи према задатом 

Знају да одреде врсту речи, подврсте 

речи, лице, род и број заменица. Одређују 

категорије глагола, субјекат и глаголски 

предикат, прави објекат, као и прилошке 

одредбе за место време и начин. Разумеју  

и примењују речи и фразе које се користе  

у школским текстовима. Мењају облик 

променљивих речи према задатим крите- 

ријумима, употребљавају речи у 

основном и пренесеном значењу. 
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разумевање појма  

променљивих и 

непроменљивих 

речи, без 

дефиниција 

 Функционална 

примена 

правописних 

правила приликом 

писања писмених 

састава 

 Оспособљавање 

ученика за 

правилну употребу 

интерпункцијских 

знакова и 

правилно писање 

сва три модела 

управног говора 

 Развитак културе 

говора; правилне 

дикције и 

интонације речи, 

акцентовање у 

духу српског 

језика 

1CJ.3.4.2.  

1CJ.3.4.3.  

1CJ.3.4.4. 

1CJ.3.4.5. 

критеријуму; 

употребљавају речи у основном и 

пренесеном/фигуративном значењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност 
 

 Поступно, 

систематично и 

доследно 

оспособљавање 

ученика  за 

52 IX-VI 

 

1СЈ.1.2.1.   

1CJ.1.2.2.  

1СЈ.1.2.3. 

1СЈ.1.2.4.  

1СЈ.1.2.5.  

1СЈ.1.2.6.  

1СЈ.1.2.7.  

1СЈ.1.2.8.   

Владају основном техником читања 

ћириличког и латиничког текста, 

одговарају на једноставна питања у вези 

са текстом, проналазећи информације 

експлицитно исказане у једној 

реченици, пасусу, или у једноставној 

табели (ко, шта, где, када, колико и сл.) 

препознају да ли је тражена 

Читају ћириличко и латиничко писмо, 

Одговарају на постављена питања везана 

за текст, проналазе информације у самом 

тексту или приказане у једноставним 

табелама, одређују основну тему текста, 

разумеју значење текста, разликују умет-

нички од информативног текста. Умеју да 

изразе шта  је то што им се допада или не 
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читање, 

разумевање текста, 

доживљавање и 

аналитичко 

процењивање 

различитих 

књижевних форми 

 Оспособљавање 

ученика за 

доживљавање и 

вредновање 

сценских 

остварења 

карактеристичних 

за узраст 

 Унапређење и 

развитак 

поштовање 

културне баштине 

 Раздвајање и 

схватње појмова: 

главно и споредно; 

машта, збиља, 

љубав, 

родољубље. 

 

1СЈ.1.5.1.   

1СЈ.1.5.2.  

1СЈ.1.5.3.  

1СЈ.1.5.4.  

1CJ.2.2.1.  

1CJ.2.2.2. 

1CJ.2.2.3.   

1CJ.2.2.4. 

1CJ.2.2.5.  

1CJ.2.2.6.  

1CJ.2.2.7.  

1CJ.2.2.8. 

1CJ.2.2.9. 

1CJ.2.2.10.  

1CJ.2.5.1.  

1CJ.2.5.2.  

1CJ.2.5.3. 

1CJ.2.5.4.  

1CJ.2.5.5. 

1CJ.2.5.6.   

1CJ.2.5.7.  

1CJ.3.2.1.  

1CJ.3.2.2.   

1CJ.3.2.3.   

1CJ.3.2.4.   

1CJ.3.2.5.  

1CJ.3.2.6.  

1CJ.3.2.7.  

1CJ.3.5.1.  

1CJ.3.5.2. 

1CJ.3.5.3.  

информација, која може да буде 

исказана на различите начине 

(синонимија, парафраза), садржана у 

тексту, познају и користе основне 

делове текста и књиге (наслов, пасус, 

име аутора; садржај, речник), одређују 

основну тему текста, разумеју дословно 

значење текста, разликују 

књижевноуметнички од информативног 

текста, процењују садржај текста на 

основу задатог критеријума: да ли им се 

допада, да ли им је занимљив; да ли 

постоји сличност између ликова и 

ситуација из текста и особа и ситуација 

које су им познате; издвајају речи које 

су им непознате, процењују садржај 

текста на основу задатог критеријума:  

препознају књижевне родове на основу 

формалних одлика поезије, прозе и 

драме,  препознају књижевне врсте 

(бајку и басну), одређују главни догађај 

и ликове (који су носиоци радње) у 

књижевноуметничком тексту, одређују 

време и место дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту, читају 

текст природно, поштујући интонацију 

реченице/стиха; умеју  да одреде на ком 

месту у тексту је пауза, место логичког 

акцента; који део текста треба 

прочитати брже, а који спорије, изводе 

једноставне закључке у вези са текстом, 

анализирајући и обједињујући 

информације исказане у различитим 

деловима текста (у различитим 

допада у тексту, да ли им је занимљив 

или не, повезују ликове из текстова са 

особама и ситуацијама које су им 

познате. Савладавају непознате речи  и 

богате свој речник. 

Одређују књижевне родове, разликују 

књижевне врсте, одређују главне догађаје 

и ликове у делу, као и време и место де- 

шавања радње у истом. Читају текст при- 

родно поштујући интонацију реченице 

или стиха. Раздвајају битне од небитних 

информација. Процењују поступке 

ликова, 

изводе закључке на основу текста, износе 

своје ставове о садржају текста, да ли им 

се допадају или не поступци ликова,  

наводе разлог за избор илустрације уз 

текст. Уочавају узрочно-последичне везе 

међу догађајима у тексту, тумаче идеје у 

књижевноум тексту, аргументују их 

позивајући се на текст. Процењују сврху 

информативног текста у односу на 

предвиђену намену (нпр. који од два 

текста боље описује дату слику, да ли је 

упутство за (познату) игру потпуно и сл.) 
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реченицама, пасусима, пољима табеле), 

раздвајају битне од небитних 

информација; одређују след догађаја у 

тексту, . успостављају везу између 

информација исказаних у линеарном и 

нелинеарном тексту (нпр. проналазе 

део/детаљ који је приказан на 

илустрацији, у табели, или на 

дијаграму), одређују основни смисао 

текста и његову намену, препознају 

фигуративно значење у тексту, изводе 

једноставне закључке на основу текста 

(предвиђају даљи ток радње, 

објашњавају расплет, уочавају 

међусобну повезаност догађаја, на 

основу поступака јунака/актера 

закључују о њиховим особинама, 

осећањима, намерама и сл.), износе свој 

став о садржају текста и образлажу 

зашто им се допада/не допада, због чега 

им је занимљив/незанимљив; да ли се 

слажу/не слажу са поступцима ликова, 

издвајају делове текста који су им 

нејасни, вреднују примереност 

илустрација које прате текст; наводе 

разлоге за избор одређене илустрације, 

разликују лирску од епске песме, 

одређују фолклорне форме (кратке 

народне умотворине - пословице, 

загонетке, брзалице), препознају риму, 

стих и строфу у лирској песми, одређују 

карактеристичне особине, осећања, 

изглед и поступке ликова; и односе међу 

ликовима у  књижевноуметничком 



 

102 

 

тексту, . уочавају везе међу догађајима, . 

разликују приповедање од описивања и 

дијалога, разумеју фигуративну 

употребу језика у  

књижевноуметничком тексту, изводе 

сложеније закључке на основу текста, 

обједињујући информације из 

различитих делова дужег текста, 

повезују и обједињују информације 

исказане различитим симболичким 

системима (нпр. текст, табела, графички 

приказ), разликују различитa гледишта 

заступљена у информативном тексту 

(нпр. мишљење аутора текста односно 

мишљења учесника у догађају), изводе 

сложеније закључке на основу текста и 

издвајају делове текста који их 

поткрепљују; резимирају наративни 

текст, представљају текст у 

одговарајућој нелинеарној форми (уносе 

податке из текста у дату табелу или 

дијаграм), процењују сврху 

информативног текста у односу на 

предвиђену намену (нпр. који од два 

текста боље описује дату слику,да ли је 

упутство за (познату) игру потпуно и 

сл.), објашњавају и вреднују догађаје и 

поступке ликова у тексту , тумаче 

особине, понашање и поступке ликова 

позивајући се на текст, уочавају 

узрочно-последичне везе међу 

догађајима у тексту, тумаче идеје у 

књижевноум тексту, аргументују их 

позивајући се на текст.  
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Језичка 

култура 

 Усавршавање 

усменог и 

писменог 

изражавања 

ученика  

 Усавршавање 

технике 

препричавања 

текста са 

променом 

граматичког лица 

 Причање у 

дијалошкој форми 

 Коришћење 

уметничких и 

научнопопуларних 

текстова као 

подстицаја за 

сликовитост 

казивање неговање 

културе слушања 

саговорника 

 

82 IX,VI 1CJ.0.1.1. 

1CJ.0.1.2.  

1CJ.0.1.3.  

1CJ.0.1.4. 

1CJ.0.1.5. 

1CJ.0.1.6. 

1CJ.0.1.7.  

1CJ.0.1.8. 

1СЈ. 1.3.1. 

1СЈ. 1.3.2.  

1CJ.1.3.3. 

1СЈ. 1.3.4.  

1CJ.1.3.5.  

1СЈ. 1.3.6.   

1CJ.1.3.7.  

1СЈ. 1.3.8.   

1СЈ. 1.3.9.  

1CJ.1.3.10.  

1CJ.2.3.1.  

1CJ.2.3.2.   

1CJ.2.3.3.   

1CJ.2.3.4.  

1CJ.2.3.5.   

1CJ.2.3.6.  

1CJ.2.3.7.   

1CJ.2.3.8.  

1CJ.2.3.9.   

1CJ.2.3.10.   

1CJ.2.3.11.   

1CJ.3.3.1. 

1CJ.3.3.2.  

1CJ.3.3.3. 

1CJ.3.3.4.   

1CJ.3.3.5.  

Познају основна начела вођења 

разговора; пажљиво слушају своје 

саговорнике, користе форме учтивог 

обраћања, казују текст природно, 

поштујући интонацију реченице/стиха, 

без тзв. „певушења“ или „скандирања“ 

Препричавају изабрани наративни или 

краћи информативни текст на основу 

претходне израде плана текста и 

издвајања значајних делова или 

занимљивих детаља, самостално (својим 

речима)  описују и  причају на задату 

тему: држе се теме, јасно структурирају 

казивање (уводни, средишњи и завршни 

део казивања), добро распоређујући 

основну информацију и додатне 

информације, 

На занимљив начин да почну и заврше 

своје причање, 

У кратким цртама образлажу неку своју 

идеју, умеју да одбране, своју тврдњу 

или став, пишу писаним словима 

ћирилице, умеју да се потпишу, 

почињу реченицу великим словом, 

завршавају је одговарајућим 

интерпункцијским знаком, 

употребљавају велико слово приликом 

писања личних имена, назива 

места(једночланих), назива школе, пишу 

кратким потпуним реченицама  

једноставне структуре, издвајају наслов, 

углавном се држе теме, препричавају 

кратак једноставан текст (до 400 речи), 

користе скроман фонд речи (у односу на 

Умеју да започну разговор, учествују у 

њему и окончају га. Знају да је потребно  

да пажљиво слушају саговорнике, да  

користе форму учтивог обраћања, да  

говоре природно. Препричавају изабрани 

текст, праве план препричавања. Умеју 

да самостално причају на задату тему и 

описују. Држе се теме, јасно 

структурирају казивање (уводни, 

средишњи и завршни део казивања), 

добро распоређујући основну 

информацију и додатне информације. 

Занимљиво почињу и завршавају своје 

причање, образлажу неку своју идеју, 

бране свој став или тврдњу. Пишу 

писаним словима ћирилице и латинице, 

правилно се потписују, поштују 

употребу великог слова и одговарајућијх 

знакова интерпункције. Примењују 

научена правописна правила. Користе 

фонд речи примерен узрасту, 

употребљавају синониме, исправљају 

свој текст, умеју да попуне једноставан 

образац са основним подацима о себи, 

пишу писма, адресирају их правилно, 

пишу поруке, позивнице, правилно пишу 

све гласове, речце ли и не. 
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1CJ.3.3.6. 

  

узраст); правилно их употребљавају, 

пишу кратку поруку (о томе куда иду, 

зашто касне, и сл.); 

пишу честитку, позивницу,  

разгледницу знају  и користе оба писма 

(ћирилицу и латиницу), 

 употребљавају велико слово приликом 

писања имена држава и места и 

њихових становника; користе наводнике 

при навођењу туђих речи; правилно 

пишу присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -

ски/-чки/-шки); правилно пишу гласове 

ћ, ч, ђ, ц; правилно пишу сугласник ј у 

интервокалској позицији; правилно 

пишу речцу ли и речцу не; 

употребљавају запету при набрајању,  

пишу јасним и потпуним реченицама; 

варирају језички израз (ред речи у 

реченици, типове реченица, дужину 

реченице...)  

држе се теме; излагање организују око 

основне идеје текста коју поткрепљују 

одговарајућим детаљима, језички израз 

прилагођавају комуникативној 

ситуацији (формалној/неформалној), 

састављају кратак наративни текст, 

састављају кратак дескриптивни текст,  

користе фонд речи примерен 

употребљавају синониме узрасту; (нпр. 

да избегну понављање), исправљају свој 

текст (критички читају написано, 

поправљају текст и исправљају грешке), 

умеју да попуне једноставан образац са 

основним подацима о себи 
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(име,презиме, име родитеља, година   

рођења, адреса, телефон; школа, разред, 

одељење), пишу писмо (приватно) и 

умеју да га адресирају, 

пишу јасним, потпуним, добро 

обликованим реченицама; користе 

разноврсне синтаксичке конструкције, 

укључујући и сложене,  

јасно структурирају текст (уводни, 

средишњи и завршни део текста); добро 

распоређују основну информацију и 

додатне информације унутар текста и 

пасуса,прилагођавају  језичко-стилски 

израз типу текста, састављају кратак 

експозиторни текст, користе богат фонд 

речи (у односу на узраст), издвајају 

пасусе.  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК     
 

Циљ: Циљ наставе енглескогјезика је овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења  енглеског језика 

  Задаци: 
- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова;    

- развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, 

селекцију и синтезу информација до којих долази кроз самосталан рад и претраживање изворника различитог типа (писани и електронски извори, 

самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); 

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                      IV  разред 

 

Начин реализације програмских садржаја 
 

МЕТОДЕ 
монолошко-дијалошка, демонстративна 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Школа      7 IX, II,III 

 

 

посматрање, уочава,пита, црта, повезује, 

боји, понавља, пева, рецитује, броји 

 

Именује предмете у учионици и школски 

прибор, зна да употреби одговарајућу 

форму поздрављања, да изрази захвалност, 

разуме заповести и реагује на њих 

Зна да креира  распоред часова, зна 

употребу глагола « бити 

Ја и моји другови    16 I X,IV Посматра, црта, слуша, показује, одговара, 

понавља,  боји, ,поставља питања, пева, 

глуми, сецка, лепи, 

Уме да представи и опише себе и своје 

другаре. Креира писмо, интервју. Изражава 

допадање и недопадање. Описује своје 

способности. 

Породица     9 XI,XII,II Слуша, црта, одговара, понавља, 

описује,пореди, глуми, решава задатке 

Именује  чланове породице. Идентификује 

родбинске односе. Описује чланове своје 

породице. Пореди појмове уз употребу 

описних придева. Исказује припадност уз 

употребу   has / has got. Описује  место 

пребивалишта, простора и намештаја, као и 

представљање цртежом. Правилно користи 

предлог за место и множину именице 
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Окружење    36  IX,XII,III 

V,VI 

Слуша,  одговара, понавља, пише ,  

изражава,  поставља питања,глуми 

Именује државе и националности које у њима 

живе. Описује познате главне градове. 

Упознаје се са традицијом и обичајима неких 

земаља. Примењујеглаголска времена.  Јача 

вокавбулар на тему исхране и здравља. 

Саставља рецепт. Зна дане у недељи и месеце 

у години. Описује различите временске 

прилике и креира временску прогнозу. 

Правилно чита и преводи текст. 

Медији и технологија     4   X,XII 

   II,VI 

Слуша,одговара, понавља, поставља 

питања, пише,ради на рачунару 

Користи  информација из медија.Зна да 

напише и пошаље мејл, зна да направи блог/ 

профил на друштвеним мрежама  

 

МАТЕМАТИКА 

Циљ наставе математике у четвртом разреду је да ученици усвоје елементарна математичка знања и која су потребна за схватање појава и 

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

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

погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.  

 

Задаци: 
- успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему; 

- упознају скуп природних бројева; 

- умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција; 

- примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачунских олакшица;  

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

- знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) у скупу природних бројева;  

- успешно решавају задатке дате у текстуалној форми;  

- упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз коришћење одговарајућих термина;  

- знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра; 

- упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине квадрата, правоугаоника, квадра и коцке. 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                 IV  разред 
 

                                                                      Начин реализације програмских садржаја 
  

МЕТОДЕ 

вербално  текстуалне (разговор, монолог, дијалог, исраживачко 

читање); 

илустративно-демонстративне (демонстрација односа и радних 

операција, илустрација цртежом, демонстрација компјутером, 

практични радови ученика) 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 

 

 

 

Тема/садржај 

 

Број 

часова 

 

Време 

rеализације 

Образовни 

стандарди 

 

Активности ученика 

                    

                   Исходи 

Скуп природних         

бројева 

-писање и читање 

природних бројева у 

декадном систему; 

- бројевна 

полуправа; 

- разломци; 

- рачунске операције 

и њихова основна 

својства; 

- изрази са више 

операција; 

- једначине и 

неједначине раније 

  140     IX-VI 

 

 

 

1МА.1.1.1. 

1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.3. 

1МА.1.1.4. 

1МА.1.1.5. 

1МА.1.3.1. 

1МА.1.3.2. 

1МА.2.1.1. 

1МА.2.1.2. 

1МА.2.1.3. 

1МА.2.1.4. 

1МА.2.1.5. 

1МА.2.3.1. 

1МА.2.3.2. 

1МА.3.1.1. 

1МА.3.1.2. 

1МА.3.1.3. 

Читање, записивање, 

упоређивање, придруживање, 

израчунавање, графичко 

представљање, закључивање, 

састављање задатака; 

-Зна да чита и пише природне бројеве у 

 декадном систему и његова својства. 

-Уме да сабира, одузима, множи и дели  

бројеве у скупу природних бројева. 

 -Користи симболе, изразе и формуле. 

-Уме да решава сложеније проблемске 

задатке дате у текстуалној форми . 

-Уме да израчуна бројевну вредност израза 

са више операција, поштујући приоритет. 

-Уме да одреди решења неједначине са 

једном операцијом. 

 



 

109 

 

упознатих облика; 

- решавање 

текстуалних 

задатака; 

1МА.3.1.4. 

1МА.3.1.5. 

1МА.3.3.1. 

1МА.3.3.2. 

Мерење и мере 

-мере за површину; 

   10 

 
     IX-VI 

 

1МА.1.4.1. 

1МА.1.4.2. 

1МА.1.4.3. 

1МА.1.4.4. 

1МА.2.4.1. 

1МА.2.4.2. 

1МА.2.4.3. 

1МА.2.4.4. 

1МА.2.4.5.  

Процењивање, мерење, 

упоређивање, цртање, графичко 

представљање, израчунавање, 

претварање, закључивање, 

обликовање, моделовање, 

савијање; 

-Уме да изрази одређену суму новца преко 

различитих апоена и рачуна са новцем у 

једноставним ситуацијама. 

-Зна коју јединицу мере да употреби за 

мерење задате запремине течности (l, dl, 

ml). 

-Зна коју јединицу мере да употреби за 

мерење задате масе (g, kg, t). 

-Уме да чита једноставније графиконе, 

табеле и дијаграме. 

-Уме да изрази одређену суму новца преко 

различитих апоена и рачуна са новцем у 

сложенијим ситуацијама. 

-Уме да користи податке приказане 

графички или табеларно у решавању 

једноставних задатака и уме графички да 

представи дате податке. 
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Геометрија 

-површина 

правоугаоника и 

квадрата; 

- површина коцке и 

квадра; 

    30         IX-VI 

 

1MA.1.2.1. 

1МА. 1.2.2. 

1МА. 1.2.3. 

1МА. 1.2.4. 

1MA.2.2.1. 

1MA.2.2.2. 

1MA.2.2.3. 

1MA.2.2.4 

1MA.2.2.5 

1MA.2.2.6. 

1MA.3.2.1. 

1MA.3.2.2. 

1MA.3.2.3 

1MA.3.2.4 

Посматрање, опажање, 

коришћење   

геометријског прибора, цртање, 

закључивање, уочавање, 

упоређивање, 

сечење, спајње, лепљење; 

-Уме да именује геометријске објекте у 

равни (квадрат, круг, троугао, 

правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа 

и угао) и уочава међусобне односе два 

геометријска објекта у равни (паралелност, 

нормалност, припадност). 

-Користи поступак мерења површине 

објекта, приказаног на слици, при чему је 

дата мерна јединица. 

-Зна јединице за мерење дужине и њихове  

односе. 

-Уме да израчуна површину квадрата и 

правоугаоника. 

-Уме да израчуна обим и површину 

сложених фигура у равни када суподаци 

дати у истим мерним јединицама. 



 

111 

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                        IV разред 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО  
 

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

 

Задаци: 

- Развијање основних појмова о ужем и ширем друштвеном окружењу – завичају  и домовини 

- Изграђивање ставова и вредности средине у којој деца одрастају, као и шире друштвене заједнице 

- Сналажење на географској карти - упознавање и читање симбола и знакова географске карте; 

- Активно усвајање идеје о толеранцији  

- Очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину 

- Разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама 

- Коришћење различитих социјалних вештина, знанај и умења у комуникацији и другим интеракцијским односима 

- Оспособљавање за стицање и размену информација, комуницирање у различитим животним ситуацијама 

Начин реализације програмских садржаја 
  

МЕТОДЕ 
монолошко-дијалошка, 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 
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Основна школа „Жарко Зрењанин“ Зрењанин                                                                                                                                        IV разред 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
Образовни 

стандарди 

                 Активности ученика Исходи 

Моја домовина део 

света 

 

32 IX-XII 

 

 

1ПД.1.5.1. 

1ПД. 1.5.2. 

1ПД.1.5.3. 

1ПД.1.5.4. 

1ПД.1.5.5. 

1ПД. 1.6.1. 

1ПД.1.6.2. 

1ПД.1.6.3. 

1ПД.2.4.3. 

1ПД.2.4.4. 

1ПД.2.5.1. 

1ПД.2.5.2. 

1ПД.2.5.3. 

1ПД.2.6.1. 

1ПД.2.6.2. 

1ПД.2.6.3. 

1ПД.3.4.1. 

1ПД.3.5.1. 

1ПД.3.5.2. 

Развијање основних појмова о ужем и 

ширем друштвеном окружењу – 

завичају  и домовини 

Изграђивање ставова и вредности 

средине у којој деца одрастају, као и 

шире друштвене заједнице 

Сналажење на географској карти - 

упознавање и читање симбола и 

знакова географске карте; 

Активно усвајање идеје о толеранцији  

Очување националног идентитета и 

уграђивање у светску културну 

баштину 

Разумевање и уважавање различитости 

међу појединцима и групама 

Коришћење различитих социјалних 

вештина, знанај и умења у 

комуникацији и другим 

интеракцијским односима 

Оспособљавање за стицање и размену 

информација, комуницирање у 

различитим животним ситуацијама 

Зна географски положај, основне 

одреднице и природно-географске 

одлике државе Србије, зна које групе 

људи постоје, њихове карактеристике и 

правила понашања у њима.  

 

Сусрет са природом 

 

15 

 

I-III 

 

1ПД.1.1.1.   

1ПД.1.1.2.   

1ПД.1.1.3.  

1ПД.1.1.4.   

1ПД.1.1.5.   

1ПД.1.1.6.  

1ПД.1.3.1. 

Упознавање света око себе као 

природног окружења 

Схватање места и улога човека у 

природи и значаја њеног очувања и 

унапређења; 

Упознавање себе, уочавање полних 

различитости 

Познаје биљни и животињски свет 

Србије, неке ретке и угрожене врсте. 

Разуме повезаност услова живота и живих 

бића као и међусобну зависност живих 

бића у животној заједници 
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1ПД.1.3.2. 

1ПД.1.3.3. 

1ПД.1.3.4. 

1ПД.1.3.5. 

1ПД.1.3.6. 

1ПД.1.4.1. 

1ПД.1.4.2. 

1ПД.1.4.3. 

1ПД.1.4.4. 

1ПД.1.4.5 

1ПД.2.1.1. 

1ПД.2.1.2. 

1ПД.2.1.3. 

1ПД.2.1.4. 

1ПД.2.1.5 

1ПД.2.1.6. 

1ПД.3.1.1. 

1ПД.3.1.2. 

Оспособљавање за самостално 

истраживање и долажење до сазнања 

на основу личног искуства 

Развијање логичког мишљења 

заснованог на узрочно-последичним 

везама које  владају у природном и 

друштвеном окружењу. 

Развијање запажања основних 

својстава материјала, објеката, појава и 

процеса и уочавање њихове 

повезаности  

Развијање радозналости, интересовања 

и способности за активно упознавање 

окружања путем  једноставних огледа 

 

Истражујемо 

природне појаве 

 10 XI,V,VI 1ПД.2.3.1. 

1ПД.2.3.2. 

1ПД.2.3.3. 

1ПД.2.3.4. 

1ПД.2.3.5. 

1ПД.2.3.6. 

1ПД.2.4.1. 

1ПД.2.4.2. 

1ПД.3.3.1. 

1ПД.3.3.2 

Развијање еколошке свести и навика 

здравог живљења 

Обезбеђивање успешне интеграције 

ученика у савремене токове живота 

 

Разуме појаве у природи које настају 

загревањем, хлађењем и кретањем воде и 

ваздуха, зна основна својства материјала 

и њихову примену у односу на њихова 

својства, разликује повратне и 

неповратне промене материјала; 

Рад, енергија, 

производња  

и потрошња 

  10 XII-IV 

 

. 1ПД.1.2.1. 

1ПД.1.2.2 

1ПД.1.2.3. 

1ПД.2.2.1. 

1ПД.2.2.2. 

1ПД.2.2.3. 

Увиђање односа између понуде и 

потражње и маркетинга. 

Сагледавање енергије као основне 

људске потребе 

Уочавање разлике између рада човека и 

,,рада животиња'' 

Разликује обновљиве и необновљиве 

природне ресурсе и разуме еколошку 

оправданост употребе обновљивих 

ресурса Разуме повезаност и 

међузависност различитих врста људских 

делатности 



 

114 

 

1ПД.2.2.4.  

Осврт уназад 

прошлост 

   5 XI-VI 1ПД. 1.6.4. 

1ПД.1.6.5. 

1ПД.1.6.6. 

1ПД.2.4.5. 

1ПД.2.6.4 

. 1ПД.2.6.5. 

1ПД.2.6.6. 

1ПД.2.6.7. 

1ПД.3.6.1. 

Повезивање догађаја и открића кроз 

временску призму упознавања са 

историјом српског народа 

Кроз социјалне активности, упознавање 

себе и испољавање своје 

индивидуалности, уважавајући 

различитости и права других  

Развијање одговорног односа према 

себи, другима, окружењу и културном 

наслеђу 

Зна основна културна и друштвена 

обележја различитих историјских 

периода државе Србије (територија, 

владари, насеља, становништво, култура, 

делатности...), зна основне временске 

одреднице и како се људи оријентишу у 

времену Зна важне догађаје и личности 

из националне прошлости 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљ oбразовно-васпитног рада у настави ликовне културе је подстицање и развијање учениковог ликовног изражавања у складу сакарактером 

овог наставног предмета. 

Задаци 

- разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 
- граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и ликовних појава у животу; 

- усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са односима боја; 

- ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, литерарним изразом и сценским амбијентима); 

- препознају ликовне технике 

 

Начин реализације програмских садржаја 
  

МЕТОДЕ 

разговор,дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима и 

фотографијама, демонстрација односа и ситуација, практични  

радови. 

 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 
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Област/садржај Број 

часова 

Време 

реализације 
   Активности ученика Исходи 

Колаж, фротаж, 

деколаж и  асамблаж 

 

 

10      IX-X 

 

Сечење, лепљење, слагање, савијање, 

комбиновање, доцртавање, 

досликавање, одлепљивање 

Користи и комбинује различите материјале у 

следећимтехникама; колаж, фротаж, деколаж 

и асамблаж. Препознаје савремене облике 

ликовног изражавања 

Везивање облика у 

тродимензионалном 

простору и равни 

10      X-XI 

 

Сечење, лепљење, слагање, 

савијање,комбиновање, доцртавање, 

досликавање, одлепљивање 

Повезује облике у тродимензионалном 

простору,осећа простор, повезује и склапа 

облике у равни. 

Сликарски материјали 

и технике 

10      XI-XII 

 

Цртање, сликање, вајање Зна елементе ликовног изражавања: линија, 

површина, боја,волумен, зна основне и 

изведене боје, зна да примењујеодговарајуће 

елементе за различите технике: акварел, 

пастел, креда, темпера, гваш. 

Основне и изведене 

боје 

10     XII-I-II 

 

Сликање, слагање и комбиновање боја Познаје основне боје, зна да меша боје и тако 

добије изведене боје. 

Линија,површина, 

волумен,боја, простор 

22     II-III-IV 

 

Цртање, сликање, склапање, 

комбиновање 

 

Правилно користи линију у ликовној 

техници, користи боје да дочара простор и 

површину. 

Амбијент,сценски 

простор 

10      V-VI 

 

Цртање, сечење, лепљење, склапање, 

спајање, распоређивање, шивење,бојење 

Уме да осмисли и изради маску и део сцене 
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МУЗИЧКА  КУЛТУРА 
 

Циљ: наставног предмета Музичка култура је оспособљавање ученика у савладавању музичке писмености и развијање интересовања, музичке 

осетљивости и креативности 

 

Задаци:  
- певање песме по слуху; 

- певање песме солмизацијом; 

- усвајање основе музичке писмености; 

- свирање на дечјим музичким инструментима; 

- извођење дечје, народне и уметничке игре; 

- импровизовање мелодија на задани текст; 

- слушање вредних дела уметничке и народне музике; 

 

Начин реализације програмских садржаја 
  

МЕТОДЕ 
разговор, дијалог, рад на тексту, демонстрација музичких остварења, 

демонстрација касетофоном и ЦД плејером. 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 
Област/садржај Број 

Часова 

Време 

реализације 
                 Активности ученика Исходи 

Извођење музике 

-Певање 

-Свирање 

20     IX-VI Певање, слушање, свирање, 

тактирање, записивање, играње. 

Зна да пева песме по слуху и по нотном 

тексту.Зна кораке неких дечјих, народних 

игара. Зна да свира на Орфовом 

инструментаријуму. 



 

117 

 

Слушање музике 

                                         

10     IX-VI 

 

Слушање, илустровање, анализа Препознаје и именује различите гласове 

иинструменте. Уочава вредност и улогу 

музике у свакодневном животу 

Основе музичке 

писмености 

6     IX-VI 

 

Креирање, свирање, певање, играње Зна да креира једноставне тактове. 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ           

            

Циљ  физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним 

подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, 

усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци:  

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

- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања;  

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл. ; 

- естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

Начин реализације програмских садржаја 
  

МЕТОДЕ  разговор, дијалог, демонстрација, демонстрација  ЦД плејером. 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 

Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Атлетика   30    IX-VI 

 

 

Понављање вежби трчања  

Поновљање вежби скакања и 

прескакања и њихово комбиновање са 

вежбама трчања 

Развијање координације, гипкости 

Зна технике трчања у свим правцима кретања 

и на различите начине, скакања увис и удаљ, 

бацања 
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Задовољавање основних дечјих потреба за 

трчањем и скакањем  

Вежбе на справама и 

тлу 

 

  20 

 

   IX-VI Развијање експлозивне снаге  

Стицање моторичких умења у свим 

природним облицима кретања 

Подстицање ученика на правилно држање 

тела, јачање здравља и одржавање 

хигијенских навика 

Зна правилно извођење неких неких вежби на 

тлу и справама; Уме правилно да изведе  

вежбу на тлу и справама; 

Ритмичка гимнастика 

и народни плесови 

 

  20 IX-VI 

 

Стицање моторичких умења у ритмици  

Оспособљавање ученика да стечена знања, 

умења и навике користе у свакодневним 

условима живота  

Естетско изражавање кретњом и 

доживљавање естетских вредности 

Зна да изводи основне елементе ритмичке 

гимнастике; Зна да изводи неке народне 

плесове; 

Основи спортских 

игара 

 

 28 IX-VI 

 

Усвајање спортских правила  

Развијање толеранције 

Развијање такмичарског духа 

Зна правила и технике појединих спортских игара; 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ВЕРСКА НАСТАВА ( православни катихизис) 
 

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 

 

 Задаци: 

- Пружити ученицима неопходно знање да постојање света има свој циљ –да постане Црква;  

- Развијање свести ученика да је све створено да постоји у заједници са Богом;  

- Указати ученицима на значење речи Црква; 

- Развијање свести ученика да смо у Цркви позвани на живот у заједници. 

- Омогућити ученицима да уоче да Христос зове све људе у заједницу са Њим;  

- Указати ученицима на значај вере за остварење заједнице са Богом;  

- Омогућити ученицима да се упознају са новозаветним сведочанством о Христу и Апостолима. 

- Омогућити ученицима да уоче да су светитељи наши путеводитељи ка Царству Божјем; 

- Омогућити ученицима да уоче значај жеље за остваривање заједнице са Богом;  

- Указати ученицима да је Литургија заједница свих светих са Богом. 

- Омогућити ученицима да схвате грех као промашај циља;  

- Пружити ученицима могућност да разумеју да је самољубље извор греха;  

- Омогућити ученицима да уоче шта су врлине;  

- Указати ученицима да врлине представљају прихватање Божје воље;  

- Пружити ученицима могућност да примете да они управљају својом вољом и праве личне изборе . 

- Пружити ученицима могућност да разумеју да је Црква икона Царства Божијег и да смо са Богом у најприснијој заједници на Светој Литургији;  

- Омогућити ученицима да уочe разлику између иконе и неке друге уметничке слике или фотографије; 

- Омогућити ученицима да изградe свест о томе да иконе сведоче будуће Царство Божије у садашњем веку;  

- Установити обим и квалитет знања стечених у току школске године из Православног катихизиса 
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Област/садржај Број 

Часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Резултати учења/ 

Научено 

Увод     1    IX   

Црква је наш 

избор 

 

    6   IX-X посматрање,  описивање,  

препознавање,  цртање,  

именовање 

 

Когнитивни аспект:  

• моћи да уочи важност постојања заједнице  

• моћи да уочи разлику између Цркве и сваке друге 

заједнице  

• уочити  да је Црква слободна заједница у којој 

учествују само они који то желе   

• знати да се они који су у заједници са Христом 

називају хришћани и да је Црква њихова заједница  

• знати да се заједница Бога, људи и природе зове 

Црква  

• уочити  да изван Цркве свет не може постојати 

вечно  

Афективни аспект:  ученик ће бити подстакнут да 

активно учествује у животу Цркве  

• ученик ће бити подстакнут да препознаје живот као 

дар Божји 

 • ученик ће бити подстакнут да препознаје Живот 

Вечни као дар Божји 

Христос нас све 

зове 

    9    X-XII посматрање,  описивање,  

препознавање,  цртање,  

именовање 

 

Когнитивни аспект:  

• уочити  да нас Христос позива у лични однос - 

заједницу љубави  

•моћи да увиди да су апостоли људи који су слични 

нама  

• уочити  да је вера основ заједнице са Богом  

• увидети да су Апостоли позивали људе у заједницу 

љубави са Христом  

• разумети значај Христовог оваплоћења (рађања)  

• усвојити текст и мелодију песме „Звезда се засја“  
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Афективни аспект: 

 • ученик ће бити подстакнут да доживети Христа 

као Личност која нам иде у сусрет 

Диван је бог у 

светима својима 

 

     5    I-II посматрање,  описивање,  

препознавање,  цртање,  

именовање 

 

Когнитивни аспект:  

•моћи ће да поступно изграђује свест о томе ко су 

светитељи  

• увидеће да су сви позвани да буду светиетљи  

• уочити важност светитеља као наших узора за 

остваривање личног јединства са Богом  

•  знати какву важност Савине речи и дела имају за 

нас данас 

 • уочити да је за остваривање јединства са Богом 

потребна искрена жеља  

• знати  да је Литургија начин на који сви 

остварујемо заједницу са Богом  

• препознати  да у нашу заједницу са Богом уводимо 

све оне (и све оно) што волимо  

Афективни аспект: 

 • ученик ће бити подстакнут да следује светитељима 

Божјим и да буде добар човек 

 • ученик ће бити подстакнут да препознаје љубав 

као највећу врлину 
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Значај врлинског 

живота 

 

     5    III-IV посматрање,  описивање,  

препознавање,  цртање,  

именовање 

 

Когнитивни аспект:  

• увидети да се грех јавља као последица одсуства 

истинске љубави  

• уочити да је грех наш погрешан избор  

• увидети шта је самољубље и по чему се оно 

разликује од љубави  

• увидети да без врлина нема љубави  

• уочити да је само врлинама могуће остварити 

однос љубави са Богом и људима  

• ученик ће упознати најважније хришћанске врлине  

• ученик ће увидети да врлине нису човеку дате, већ 

да се за њих треба трудити  

• ученик ће увидети да се и врлине усавршавају 

 Афективни аспект: 

 • ученик ће бити подстакнут да следује светитељима 

Божјим  

• ученик ће бити подстакнут да се труди да у себи 

развија хришћанске врлине 

Са нама је бог 

 

     9   IV-VI посматрање,  описивање,  

препознавање,  цртање,  

именовање 

 

Когнитивни аспект: 

 • уочити да служењем Литургије постајемо 

учесници Царства Божијег и сједињујемо се са 

Богом  

• упознати молитву «Царе небески» • увидети да сам 

изглед православног храма изображава јединство 

Неба и земље  

Афективни аспект:  

• код ученика ће се развијати жеља за очувањем 

природе  

• ученици ће бити подстакнути да уреде школски 

простор најуспешнијим радовима  

• ученик ће бити подстакнут да и наредне године 

похађа часове Православног катихизиса 
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Евалуација 

 

      1       VI  • уочити у којој мери је напредовао и савладао 

градиво Православног катихизиса четвртог разреда 

основне школе 

 

ВЕРСКА НАСТАВА  ( Алмудин ) 

                    Циљ: наставе исламске веронауке у четвртом разреду основне школе  јесте да ученике упозна са чињеницом  да су они друштвена бића који 

знају ценити основне вредности на овоме свету, те да у пракси посланика Мухаммеда а.с. налазе одговор на своје проблеме и узор на свој однос према 

ономе што их окружује.     

           Задаци: 
 - да је човек друштвено биће, 

- односе према себи, члановима породице и члановима заједнице у којој живи, 

- да је Аллах џ.ш. Створитељ свега, 

- како је изгледао живот Божијег Посланика а.с., 

- значај и начин клањања џуме, теравих, бaјрам и џеназе намаза. 

 

Начин реализације програмских садржаја 

 
 

 

 

 

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

Уводни час - породица 

и друштво 

9 IX,X Улога и важност породице у исламу. 

Однос према родитељима. Однос према 

браћи и сестрама.Однос према осталим 

члановима родбине. 

Однос према заједници у којој се живи. 

- зна да се лепо односи према другим 

Божијим створењима, 

- разуме Божије заповести и забране, 

 

Живот посланика 

Мухаммеда  а.с. 

17 XI,XII, 

I,II, III 

У каквим приликама је рођен и где је живео 

Посланик а.с. Шта је хиџра (пресељење из 

Мекке у Медину), који је њен значај, порука 

- зна значај хиџре у исламу, 

- зна значајне битке и активности Мухаммеда 

а.с. за ислам, 

МЕТОДЕ разговор, дијалог, рад на тексту, , демонстрација односа 

 

 ОБЛИЦИ РАДА фронтални, групни и индивидуални 
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и поука. Како су становници медине 

прихватили ислам и муслимане. Какав је 

био Мухаммед а.с. као личност. 

Ослобођење Мекке. Опросни хаџџ 

Посланика а.с. Шта кажу велики мудри 

људи о Мухаммеду а.с. 

 

Намаз (молитва) 10 III, IV,  

V, VI 

Шта је џума намаз,кад и како се она обавља. 

Кад и како се обавља теравија намаз. 

Како се обавља бајрам намаз. Која је 

вредност заједничког обављања намаза. 

- обавља и препознаје остале намазе - џума, 

теравих, бајрам и џеназе намаз. 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 

  Циљ: Постизање сазнања, умења, способности и вредности неопходних за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне 

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

 

Задаци: 
- Усвајање најважнијих дечјих и људских права; 

- Усвајање и примена појмова у комуникацији; 

- Развијање критичког мишљења; 

- Јасно и разговетно исказивање личних ставова; 

- Самостално доношења одлука и извођење закључака; 

- Критичка анализа и провера података; 

- Учествовање у тимском раду; 

- Ненасилно решавање сукоба; 

- Руковођење групом према критеријуму опште добробити; 

- Учешће у процесу одлучивања од заједничког интереса; 

- Усвајање принципа демократских начела и поступака; 

- Приврженост мирољубивом, партиципативном и конструктивном решавању проблема; 

- Спремност на заступање и заштиту својих и туђих права; 

- Спремност на преузимање јавне одговорности за своје поступке; 

- Заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама; 

- Спремност за супротстављање предрасудама, дискриминацији и неправди на свим нивоима. 
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Начин реализације програмских садржаја 
  

МЕТОДЕ 
разговор, дијалог, рад на тексту, илустрација цртежима, 

демонстрација односа 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, групни, хеуристички,тандемски и индивидуални 

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
              Активности ученика Резултати учења/ 

научено 

Дечја права су 

универзална , 

једнака за све 

    10    IX-VI Препознавање, разумевање, 

груписање, преиспитивање, 

бележење, цртање, просуђивање, 

тумачење, закључивање, 

комуницирање, прикупљање, 

анализирање, информисање  

Зна основна дечја права;  

Препознаје поједина људска права;  

Прихватање и поштовање различитости између 

појединаца и група људи;  

Заједно стварамо 

демократску 

атмосферу у 

нашем разреду, 

школи 

   12   IX-VI Истраживање, решавање проблема, 

тимски рад, преговарање, излагање, 

руковођење, одлучивање, 

анализирање, закључивање  

Познаје и примењује демократски начин 

договарања и одлучивања;  

 

Живим 

демократију, 

демократска 

акција 

    10    IX-VI Преговарање, излагање, решавање 

проблема, тимски рад, преговарање, 

излагање, руковођење, одлучивање, 

анализирање, закључивање  

Познаје правила и предности тимског рада;  

Активно учествује у тимском раду и залаже се за 

интересе појединца и групе;  

Људско биће је 

део целог света, 

развијање 

еколошке свести 

      4    IX-VI Истраживање, решавање проблема, 

тимски рад, преговарање, излагање, 

руковођење, одлучивање, 

анализирање, закључивање  

Уочава међузависност природе и друштва у 

окружењу;  

Препознаје своје место, улогу, значај и одговорност у 

окружењу;  
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
 

Циљ наставе изборног предмета Чувара природе је оспособљавање ученика за активно упознавање стања животне средине и начина заштите. 

Задаци: 

- подстицање одговорног односа према живом свету; 
- испитивање појава и промена у природи; 

- испитивање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем једноставних огледа; 

- оспособљавање за решавање проблемских ситуација самостално/тимски; 

- подстицање одговорног односа за рационално коришћење природних богатстава; 

- оспособљавање за доношење правилног става и за критичко мишљење. 

 

 

Начин реализације програмских садржаја 
  

МЕТОДЕ 

 разговор, дијалог, рад натексту, интерактивна, кооперативноучење, експеримент 

постепено ће се ученици уводити у технике рационалног учења ( ,,учења учења’’). 

Када год је могуће активности ученика ће се одвијати у непосредном природном 

окружењу. 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, групни, тандемски и индивидуални. 

 

 
Област/садржај Број 

Часова 

Време 

реализације 
                 Активности ученика Исходи 

Животна средина     12       IX-VI 

 

Препознавање, означавање, цртање, 

бележење,читање, оријентисање, 

упоређивање,разврставање,практиковање, 

експериментисање, закључивање. 

Уме да се оријентише у природи 

користећизнаке, путоказе, планове; 

Зна да препозна неке јестиве биљке у 

природи; 

Препознаје стање животне средине 
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Природне појаве и 

промене у 

животној средини 

    12     IX- VI Препознавање, означвање, цртање, 

бележење,читање, разврставање, 

истраживање,  

Познаје значај разноврсности живог света и 

негативан утицај човека на животну средину; 

 

Заштита животне 

Средине 

   12     IX- VI Упознавање, класификовање, штедња, 

рециклажа,озелењавање,практиковање,про

пагирање,удруживање 

Осмишљава и учествује у акцијама 

штедње,рециклаже и озељењивања 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 

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

традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу 
 

Задаци 
- упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме, пословице); 

- упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, разбрајалице итд.); 

- упознавање основних разлика између градског и сеоског начина живота, - основних сезонских радова, - основних обичајно-обредних радњи везаних  

за те радове, - основних и општих празника, - обичајно-обредних радњи везаних за те празнике. 

 

Начин реализације програмских садржаја 

МЕТОДЕ 
 разговор,дијалог, рад на тексту,демонстрација музичких 

остварења,демонстрација касетофоном и ЦД плејером. 

ОБЛИЦИ РАДА 
фронтални, индивидуални, групни, тандем 

 

 
Област/садржај Број 

часова 

Време 

rеализације 
                 Активности ученика Исходи 

На млађима свет остаје   4 IX 

 

 

Препознавање, означавање, цртање, 

бележење, читање, разврставање, 

истраживање, извештавање, презентација, 

израда мини пројеката 

Познаје значај  живог света и негативан 
утицај човека на окплину. Схвата значај 
важних догађаја и зашто и на који начин 
прослављају. 
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Носимо, вучемо, 

превозимо 

  2 X 

 

Препознавање, цртање, бележење, читање, 

разврставање, истраживање, извештавање, 

презентација, израда мини пројеката 

Упознавање ученика са начинима и  

врстама превоза у прошлим временима, 

Путовање је најбоље 

учење 

  3  X,XI посматрање, уочавање, закључивање,  

претпостављање, писање, цртање, 

сакупљање материјала, упоређивање, 

објашњавање, дискутовање, истраживање, 

Ученици упознају различита раздобља и 

начин на који су тада људи живели тада 

Пут широк, врата 

отворена 

13 XI,XII,I 

 

Препознавање, цртање, бележење, читање, 

истраживање, извештавање, презентација, 

израда мини пројеката 

Упознавање са различитим начинима 

путовања,истраживањима,сазнањима 

Весело срце кудељу 

преде 
5 I,II,III Препознавање, цртање, бележење, читање, 

истраживање, извештавање, презентација, 

израда мини пројеката,слушање,изведба 

Ученици се упознају са различитим 

обочајима,инструментима 

Шором чезе, а Дунавом 

лађе 

3 IV Препознавање, цртање, бележење, читање, 

истраживање, извештавање, презентација, 

израда мини пројеката,слушање,изведба 

Упознавање са различитим 

пловилима,начином како су људи путовали и 

којим све превозним средствима 

Од добошара до 

рачунара 

6 V,VI Препознавање, цртање, бележење, читање, 

истраживање, извештавање, презентација, 

израда мини пројеката 

Упознавање са некадашњим начином 

комуникације,представити савремен начин 

комуникације 

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

TEME Планирани 

број часова 
Врeмe 

реализације 
Дружeњe 7 IX, XII, II 

Пoрoдицa 6 X, IV 

Eкoлoгиja 7 I, III, 

Здрaвствeнo вaспитaњe 8 XI, V, VI 

Безбедност 8 IX;X;XI;XII 

II;III;IV;V 

 
Здравствено васпитање биће реализовано на часовима одељењског старешине од првог до четвртог разреда кроз теме: здравље и исхрана, као и на 

часовима наставних прдемета : Физичко васпитање, Свет око нас и Природа и друштво 
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КОРЕЛАЦИЈА И ИНТЕГРАЦИЈА 

 
ПРЕДМЕТ РАЗРЕД САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Српски језик 

Математика 

  

Природа и 

друштво 

Музичка култура 

Физичко 

васпитање 

Ликовна култура  

4.разред Народна књижевност 

Мере за површину (површина 

правоугаоника, квадрата, коцке и квадра) 

Временске одреднице (година, деценија, век, 

прошлост, садашњост, будућност) 

Музичка писменост(такт, ноте, ритам) 

Атлетика (скок удаљ из места и залета, скок 

увис, бацање, трчање 

Амбијент-сценски простор 

IX-VI 

Ликовна култура  

Природа и 

друштво 

Математика 

Српски језик 

Физичко 

васпитање 

4.разред Линија и површина 

Кретање око нас 

 

Скуп природних бројева, релације 

Књижевни и информативни текстови 

 Природни облици кретања 

IX-VI 

Српски језик 

Математика 

  

Природа и 

друштво 

 

Музичка култура 

 

Физичко 

васпитање 

Ликовна култура  

4.разред Ћириличко и латиничко писмо, правопис 

Цифре, слике, симболи, знаци, рачунске 

операције. 

Картографски знаци и боје, путокази, 

саобраћајни знаци, знаци за опасност, 

рециклажу. 

Музички знаци: ноте, паузе, виолински 

кључ,такт, тактица. 

Знаци за оријентисање у простору,игру 

 

Тачка, линија, боја, површина. 

IX-VI 
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Српски језик 

 

 

Математика 

 Природа и 

друштво 

 

 

Музичка култура 

Ликовна култура  

Физичко 

васпитање 

Грађанско 

васпитање 

4.разред Књижевни и жаргонски језик  

Књижевни текстови,филм, позоришна 

представа  

Месна вредност цифре и израза  

Међусобна повезаност живе и неживе 

природе  

Очување животне средине  

Обичаји,традиција и значајне личности  

Музичке вредности  

Ликовне вредности  

Основи здравог живљења  

 

Етичке вредности  

 

IX-VI 
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 ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

               Допунска настава организује се за ученике који показују потешкоће у савладавању одређених наставних садржаја  предвиђених 

планом и програмом из српског језика и математике.Учитељи планирају по један час недељно за сваки предмет, а реализација зависи од ученичких 

постигнућа и потреба ученика за подршком. Поред тога, у оквиру Школског развојног плана и процеса самовредновања рада школе, Стручна служба је 

осмислила Процедуре за идентификацију и рад са ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју и учењу те ће са оваквом децом, поред допунских часова 

бити организовани и други облици рада, предвиђени овом процедуром. Такође, часови допунске наставе су један од видова подршке ученицима који 

савладавају градиво по индивидуалним образовним плановима (ИОП-има). 

  

 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

Време 

трајања 

( година) 

Недељни 

фонд часова 

по разреду 

Годишњи фонд 

часова 

по разреду 

УКУПНО 

(I циклус) 

I II III IV I II III IV 

1. Српски језик 4 1 1 1 1 36 36 36 36 144 

2. Математика 4 1 1 1 1 36 36 36 36 144 
 Укупно 4 2 2 2 2 36 36 36 36 288 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА  I  РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

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

специфичних облике рада, метода и  наставних средстава.  

 

  Задаци:  

– Основно описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског језика 

– Препознавање гласова српског језика 

– Правилно обликовање слова и повезивање у речи 

– Овладавање техником читања и писања ћирилицом 

– Усвајање технике писања по диктату 

– Препознавање речи, реченице, гласова, слова 

– Правилна употреба великог слова, тачке, упитника и узвичника 
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– Увођење и доживљавање и разумевање књижевних текстова 

– Разликовање основне врсте књижевног изражавања, стих и проза 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 
 

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

специфичних облике рада, метода и  наставних средстава.  

 

  Задаци:  

– Оријентисати се у простору користећи одреднице горе-доле, испод-иза, лево-десно 

– Разликовати и именовати различите линије и области: крива и права линија, затворена и отворена линија, унутрашњост и спољашност, дуж 

– Да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима 

– Да науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100 као и да исправно употребљавају знаке једнакости и неједнакости 

– Да савладају сабирање и одузимање 

– Пореди и процењује мерама дужине 

– Зна вредности новчаница и поступак плаћања 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе облици 

Основе читања и писања – припрема за читање и писање 2 Интерактивна 

Разговор 

Метода читања 

и писања 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 
Почетно читање и писање 4 

Усавршавање читања и писања. 6 

Језик 3 

Књижевност 3 

 

УКУПНО 

 

18 
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ДОПУНСКА НАСТАВА  II РАЗРЕД 
 

 СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ: Постизање задовољавајућих резултата из одређних области које ученици нису савладала на часовима редовне наставе коришћењем 

специфичних облике рада, метода и  наставних средстава.  

 

  Задаци: 

- уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије;  

- препознавање и разумевање главних реченичних делова; 

- савладавање нових програмских захтева из правописа; 

- овладавање техником читања и писања латиницом;  

- овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање језичке културе; 

- систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у говору и писању. 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

Методе Облици 

Предмети у простору и односи међу њима 2 Посматрање 

Графичко 

представљање 

Разговор 

Цртање и 

писање 

Индивидуални, 

групни, 

тандем, 

фронтални 

Линија и област 2 

Природни бројеви до 100 12 

Мерење и мере 2 

 

УКУПНО 

 

18 
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МАТЕМАТИКА 
 

  Циљ: Постизање задовољавајућих резултата из одређних области које ученици нису савладала на часовима редовне наставе коришћењем 

специфичних облике рада, метода и  наставних средстава.  

 

  Задаци : 
- савладавање сабирање и одузимање до 100; 

- савладавање таблице множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до аутоматизма);  

- савладавања множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извођења рачунских операција; 

- умети  прочитати и записати помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и знати  одредити вредност израза са две операције; 

- упознати употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у најједноставнијим примерима сабирања и одузимања;  

- уочавати и стицати одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених линија; 

- уочавати  и цртати  правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи;  

- упознати  и применити мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец). 
 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

Методе облици 

Књижевност 6 Вербално – 

Текстуалне 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализован  
Језик 20 

Језичка култура  10 

УКУПНО 36 
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ДОПУНСКА НАСТАВА  III РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ Постизање задовољавајућих резултата из одређних области које ученици нису савладала на часовима редовне наставе коришћењем 

специфичних облике рада, метода и  наставних средстава.  

 

  Задаци: 
- уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије;  

- препознавање и разумевање главних реченичних делова;  

- савладавање нових програмских захтева из правописа;  

- овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање језичке културе;  

- систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у говору и писању.  

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе Облици 

Природни бројеви до 100 22 Вербално – 

текстуалне, 

демонстративне 

Фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализован  
Геометријске фигуре и њихови међусобни односи 6 

Мере и мерење 8 

УКУПНО 36 
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МАТЕМАТИКА 
 

Циљ Постизање задовољавајућих резултата из одређних области које ученици нису савладала на часовима редовне наставе коришћењем 

специфичних облике рада, метода и  наставних средстава.  
 

  Задаци: 
- савладају сабирање и одузимање до 1000;  

- савладају множење и дељење једноцифрених и двоцифрених бројева у оквиру 1000 , функцију заграде и редослед извођења рачунских операција;  

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да одреде вредност израза са две и више операција;  

- користе слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у примерима сабирања, одузимања, множења и дељења;  

- уме да израчуна обим квадрата, правоугаоника и троугла  

- уочавају и стичу одређену спретност у цртању геометријских фигура;  

- зна и уме да користи јединице мера при израчунавању дужине, масе тела,запремине течности и времена (година, век)  

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

Књижевност 8 Илустративно – 

демонстративна, 

метода писаних 

радова, 

вербално-

текстуална 

индивидуални, 

рад у пару, 

фронтални 
Језик 20 

Језичка култура 8 

УКУПНО 36 
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ДОПУНСКА НАСТАВА  IV  РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ Постизање задовољавајућих резултата из одређних области,које ученици нису савладала на часовима редовне наставе или су изостајали 

због болести или неких других разлога, коришћењем специфичних облике рада, метода и  наставних средстава.  
 

  Задаци: Уз помоћ наставника треба да стекну минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм српског језика и то: 
- Умеју да започну разговор, учествују у њему и окончају га; пажљиво слушају саговорнике 
- Умеју да препричају изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде плана текста и    издвајања значајних 

делова или занимљивих детаља 
- Умеју самостлно (својим речима) да описују и да причају на задату тему 
- Умеју у кратким цртама да образложе  неку своју идеју 
- Умеју да одбране своју тврдњу или став 
- Владају основном техником читања ћириличког и латиничког писма 
- Одређују основну тему текста 
- Препознају врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе) 
- Препознају граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат, футур) 
- Препознаају врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне и заповедне) и по потврдности/одричности 
- Одређују главне догађаје и ликове (који су носиоци радње) у књижевном текстуОдређују време и место дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова 

методе облици 

Природни бројеви до 1000 22 Илустративно – 

демонстративна, 

метода писаних 

радова, 

вербално-

текстуална 

индивидуални, 

рад у пару, 

фронтални 
Геометријске фигуре и њихови међусобни односи 6 

Мерење и мере 8 

УКУПНО 36 
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МАТЕМАТИКА 
 

Циљ Постизање задовољавајућих резултата из одређних области које ученици нису савладала на часовима редовне наставе коришћењем 

специфичних облике рада, метода и  наставних средстава.  

 

Задаци 

- Уз помоћ наставника треба да стекне минимум основних знања из садржаја који предвиђа програм математике; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ бр. 

часова  

методе Облици 

Књижевност     10 Разговор, 

дијалог, рад 

са текстом. 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

тандем. 
Језик     20 

Језичка култура       6 

                                                                                                    

УКУПНО: 

    36 
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ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. 

часова 

Методе Облици 

Скуп природних бројева 

- читање и записивање бројева; 

- сабирање, одузимање, множење и дељење без остатка; 

-  редослед рачунских операција са највише три рачунске 

операције; 

- решавање простих једначина; 

- разумевање и решавање једноставних текстуалних 

задатака; 

28 Вербално 

текстуална  и  

илустративно  

демонстративна 

Индивидуални 

рад и рад у 

пару 

Мерење и мере 

- разликовање основних јединица мере; 

-  примењивање основних јединица мере у одређеним 

ситуацијама; 

3 

Геометрија 
- разликовање и именовање геометријских објеката; 

-  мерење дужине и површине датог објекта ; 

5 

УКУПНО 36 
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 

Програм слободних активности  за ученике  I - IV разреда усклађен је са узрастом и  њиховим интересовањим. Циљеви слободних активности су 

подстицање размишљања, закључивања, креативног изражавања ученика, самосталности и тимског духа.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОБОДНЕ  

АКТИВНОСТИ 

Недељни 

фонд часова 

 по разреду 

Годишњи фонд 

часова по одељењу 

 
УКУПНО 

I II III IV 1. 2. 3. 4.  
 
144 

Г
о
д

и
ш

њ
и

 ф
о
н

д
 ч

а
со

в
а
 п

о
 р

а
зр

ед
у
 п

р
в

и
 

р
аз

р
ед

 Маштам и стварам 2 - -  36 - - 36 

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

д
р

у
г
и

 

р
аз

р
ед

 Кроз игру и забаву - 1 - - 36 - - -  
 
144 

Спортска секција - 1 - - - 36 - - 
Ликовна радионица - 1 - - - - 36 - 
Саобраћајна секција - 1 - - - - - 36 

т
р

ећ
и

 

р
аз

р
ед

 

Спортска секција - - 1 - 36 - - -  
 
180 

Певамо и плешемо - - 1 - - 36 - - 

Саобраћајна секција - - 1 - - - - 36 
Драмска секција - - 1 - - - 36 - 
Верска настава  

( православни катихизис) 
- - 1 - - - 36 - 

ч
ет

в
р

т
и

 

р
аз

р
ед

 

Маштам и стварам - - - 1 36 - - -  
 
180 

Оригами - веште руке - - - 1 - 36 - - 
Креативне маштарије - - - 1 - - 36 - 
Драмаштарије - - - 1 - - - 36 

Верска настава  

(православни катихизис) 
- - - 1 - - - 36 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ I РАЗРЕД 
 

МАШТАМ И СТВАРАМ 
 

Циљ је непосредна активност деце при изучавању појава у природи и откривању света који их окружује.Основна идеја увођења овог 

изборног предмета је неговање, подстицање и развијање природне дечије радозналости и тражење одговора на питања ШТА, КАКО И ЗАШТО. Циљ 

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

Задаци:  

– препознавање неких критеријума за класификацију објеката и живих бића на основу уочених особина; 

– задовољење сопствене радозналости трагањем за одговорима на различите начине; 

– припремање ученика за јавни наступ и развијање самосталности, одговорности, креативности  

– подстицање истрајности и сарадње у покушајима заједничког постављања и решавања проблема; 

– уочавање узрочно-последичних веза; 

–  решавање једноставних проблем-ситуацијa 

 

 ОБЛАСТИ / САДРЖАЈ Бр. часова  Начин реализације 

Играмо се 10 Учествује у групним 

играма, сарађује са  

вршњацима. 

Цртамо, стварамо, маштамо  10 Црта животиње, играчке, 

прави различите облике, 

учествује у изради паноа. 

Причамо, гледамо, опажамо 10 Прича омиљене приче, 

гледа цртане филмове, 

описује природне појаве. 
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Основна школа   „ Жарко Зрењанин“  Зрењанин                                                       слободне активности 

 

Глумимо, певамо, плешемо  6 Глуми, рецитује,пева 

омиљене песме и 

учествује у разним 

ритмичким играма 

УКУПНО 36 

 

САОБРАЋАЈ 
 

Циљ  јесте да ученици на забаван и занимљив начин усвоје и прошире знања стечена на часовима редовне наставе о основним саобраћајним 

правилима ,као активни учесници, а све у циљу њихове безбедности. 

 

Задаци : 

– развијање основне саобраћајне културе 

– развијање свести  о безбедности, као активних учесника саобраћаја 

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

– развијање такмичарског духа и сарадње 

– развијање еколошке свести. 

– оспособљавање за самостално учење и проналажење информација 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. часова  Начин реализације 

Пешак у саобраћају 10 Радионице, сарадња 

са саобраћајном 

полицијом, разговор, 

илустрација 

цртежима и 

фотографијама, 

демонстрација односа 

и ситуација, 

практични радови 

 

Врсте саобраћаја и саобраћајна средства 5 

Раскрсница 5 

Саобраћајни знакови 8 

Саобраћајац 4 

Бицикл као саобраћајно средство 4 

 

УКУПНО 

 

36 
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Основна школа   „ Жарко Зрењанин“  Зрењанин                                                       слободне активности 

 

 „AУ, ШТО ЈЕ ШКОЛА ЗГОДНА“  

Циљеви:   
- Пружање задовољства у заједничком раду и игри 

- Постепено стицање радних навика 

- Развијање способности  за обављање различитих активности 

- Усвајање нових знања и умења 

- Задовољавање потребе ученика за креативним изражавањем 

- Јачање колективног духа и стицање свести о сарадњи и пружању помоћи у раду 

- Развијање здравог такмичарског духа          
 

Задаци 

- Оспособљавање ученика за индивидуални, групни и колективни рад 

- Развијање моторике, прецизности, стрпљења и уредности у току рада 

- Кроз игру и друге активности уводити ученике у различите области образовно – васпитног рада 

- Прилагођавање ученика условима рада у школи 

- Помоћ ученицима у процесу социјализације и међусобнпог упознавања  

- Неговање и подстицање ученичке иницијативе у раду у различитим областима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. 

часова  

Начин реализације 

1. Друштвене – елементарне игре 13 Организовање актинности у 

учионици и  на спортском 

терену, припрема 

материјала за рад, разговор 

са ученицима, припрема и 

планирање активности у 

току одређеног временског 

периода, давање упутстава 

за рад, пружање помоћи у 

раду и анализа рада. 

2. Спортске игре 7 

3. Стварамо 11 

4. Ми бирамо 2 

5. Сазнајемо 3 

УКУПНО 36 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ II РАЗРЕД 
 

  КРОЗ ИГРУ И ЗАБАВУ 

 

Циљ и задаци: Ученици ће кроз игру и забаву задовољити потребу за сазнавањем ,самосталним ангажовањем али и  учити да раде у групи , 

учити да се друже ,помажу једни другима   и да развијају позитиван такмичарски дух. 

 
ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. часова  Начин реализације 

Драмске активности  10 Учешће на 

приредбама, сарадња 

са локалном 

заједницом, школске 

манифестације  

Рецитаторске активности 10 

Спортске активности  6 

Ликовне активности  5 

Музичке активности 5 

УКУПНО 36 

 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА  

 
Циљ: развој моторичких способности, стицање, усавршавање и примена моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

Задаци: 

- развој и усавршавање моторичких способности, правилно држање тела, стицање моторичких умења и теоријских знања неопходних за њихово 

усвајање и коришћење у свакодневном животу  

- естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности 
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ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. часова Начин реализације 

Вежбе на тлу 6 Рад у дворишту 

школе, рад у 

фискултурној сали, 

учешће на разним 

такмичењима, 

приредбама 

Трчањe 6 

Вежбе са реквизитима 6 

Елементарне игре  6 

Елементарне игре лоптом 12 

УКУПНО 36 

 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА 

 

Циљ: развијање љубави према ликовном стваралаштву и овладавање визуелним вештинама и њиховом спознајом кроз: цртање, сликање, 

вајање 

 

Задаци: 

- Радост стварања и развијање стваралачког и креативног мишљења  

- Учење основних ликовних елемената и техника кроз игру, употребу материјала (цртање, сликање, графика , вајање)  

- Развијање односа поштовања према природи и природним материјалима 

 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. часова Начин реализације 

 Увод у секцију, резултати, eвалуација 2 ликовне изложбе, 

 конкурси, 

такмичења, школски 

пројекти 

 Сликарски материјали и технике 20 

 Линија, површина, волумен, боја, простор 16 

УКУПНО 36 
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 САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 
  

Циљ: је да ученици стекну знања и вештине која су  им потребна за што безбедније учешће у саобраћају  

 

Задаци:   

- Ученици ће путем презентација, слика, очигледних примера научити основна саобраћајна правила, првенствено пешака као учесника у 

саобраћају ,како би били што безбеднији  

 
ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. часова  Начин реализације 

Пешак у саобраћају 10 ППТ презентације, 

тестови, полигон, 

шетња до раскрснице  
Раскрсница 5 

Врсте саобраћаја и саобраћајна средства 5 

Саобраћајни знакови 8 

Саобраћајац 2 

Плигон  6 

УКУПНО 36 
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Основна школа „ Жарко Зрењанин“  Зрењанин                                                       слободне  активности 

 
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ III РАЗРЕД 

 

ДРАМСКА  СЕКЦИЈА  

 
Циљ развијање љубави према позоришту, драми и осталим облицима уметничког изражавања  

 

Задаци 
- развијање љубави према матерњем језику  

- унапређење културе изражавања и правилног изговора језика  

 
ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. 

часова  

Начин реализације 

изражајно читање  и казивање 10 - Приредбе  

- Јавни наступи  

- Такмичења  

 

Рецитовање 10 

Драматизација 16 

УКУПНО 36 
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МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 

Циљ математичке секције је да оспособи  ученике за примену  усвојених  математичких  знања у решавањ  усложенијих  текстуалних и 

логичких задатака;   Да припреми ученике за разна  такмичења  из  математике.  
 

Задаци 
- да примењују својства природних бројева у решавању проблемских задатака;  

- да умеју да израчунају бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет;  

- да умеју да решавају сложеније пробремске задатке дате у текстуалној форми;  

- да знају да претварају јединице за мерење дужине; 

- да знају да уочавају међусобне односе геометријских објеката у равни. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПЕВАМО И ПЛЕШЕМО 
 

Циљ ове секције је оспособљавање ученика да слободно изразе своје способности певањем, плесом  и свирањем ; развијање љубави према 

традиционалној музици и култури  ,али и развој музичког укуса кроз упознавање са уметничком музиком ; развој социјалних односа и значаја 

заједничког стварања 

 

Задаци 
- покретом и плесом  оспособљавање ученика да изрази себе 

- развијање осећаја за ритам 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. часова Начин реализације 

Природни бројеви до 1 000 10 Такмичења на нивоу 

школа и општине Геометријске фигуре и њихови међусобни односи 4 

Мерење и мере 4 

УКУПНО 18 



 

149 

 

- оспособљавање за слободно кретно изражавање 

- развијање осећаја за јавни наступ 

 
ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. часова  Начин реализације 

Традиционална,етно музика и плесови  3 - Приредбе  
- Јавни наступи  
- Такмичења  
 

Плесни кораци –обука  10 

Певамо  и свирамо 4 

Савремени плесови 3 

УКУПНО 20 

 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА 
 

Циљ: Развој моторичких способности, стицање, усавршавање и примена моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада; правилан психо-физички развој ; развој социјалних односа 

 

Задаци: 
- развој и усавршавање моторичких способности, правилно држање тела, стицање моторичких умења и теоријских знања неопходних за њихово 

усвајање и коришћење у свакодневном животу 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. часова Начин реализације 

Вежбе са реквизитима 12 Крос, турнири, 

такмичења Полигони  12 

Тимске игре 12 

УКУПНО 36 
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Основна школа  „ Жарко Зрењанин“  Зрењанин                                                      слободне  активности 

 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 
 

Циљ упознавање  саобраћајних правила и значај њиховог поштовања , развијање свести  о значају безбедности у саобраћају 

Задаци 
- да разликује групе саобраћајних знакова, ознака и сигнала  које уочава у улози пешака или возача бицикла као учесник у саобраћају 

- безбедно се понаша у саобраћају  

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. часова Начин реализације 

Саобраћајни знаци и светлосни сигнали 12 Такмичења, полигони 

Безбедност у саобраћају 10 

Возим бицикл 14 

УКУПНО 36 
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Основна школа   „ Жарко Зрењанин“  Зрењанин                                                       слободне  активности     

 

ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Циљ: развијање љубави према хорском певању, рецитовању и глуми у школским приредбама и јавним наступима  

 

Задаци:  

- Припрема прославе Божића 

- Припрема приредбе за св. Саву 

- Припрема прославе Васкрса 

- Припрема паноа 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 паноа 

на ту тему 

Светосавског рецитала 9 

Васкршње песме: „Ускршње јутро“, „Васкршња песма“ и др 9 

Пано 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                                                       слободне  активности 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ IV  РАЗРЕД 
 

 КРЕАТИВНЕ МАШТАРИЈЕ  
 

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

 

Задаци:  
- развијање љубави према матерњем језику  

- унапређење културе изражавања и правилног изговора  

- упознавање са различитим облицима уметничког изражавања (писање, сликање и вајање)  

- развијање љубави према драмском приказу  

- упознавање различитих техника ликовног изражавања  

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. 

часова  

Начин реализације 

1. Невербална комуникација-вежбе мимике и гестикулације  

 

7 Учешће на школским 

приредбама, 

наступи у месним 

заједницама  Доља 

 и Зелено поље, 

сарадња са  

Геронтолошким 

 Центром 

2. Изражајно читање и казивање  

 

7 

3. Рецитовање и драматизација  

 

7 

4. Креативно писање  

 

7 

5. Сликање и обликовање материјала  

 

8 

УКУПНО 36 

 

 

 



 

153 

 

Основна школа   „ Жарко Зрењанин“  Зрењанин                                                      слободне  активности 

 

МАШТАМ И СТВАРАМ 

 

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

 

Задаци:  

- развијање љубави према матерњем језику 

- унапређење културе изражавања и правилног изговора 

- упознавање са различитим облицима уметничког изражавања (писање, сликање и вајање) 

- развијање љубави према драмском приказу 

- упознавање различитих техника ликовног изражавања 
 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. 

часова  

Начин реализације 

Невербална комуникација-вежбе мимике и гестикулације 7 учешће на разним 

манифестацијама 

приредбама 

изложбама 

  

Изражајно читање и казивање 7 

Рецитовање и драматизација 7 

Креативно писање 7 

Сликање и обликовање материјала 8 

УКУПНО 36 
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Основна школа „ Жарко Зрењанин“  Зрењанин                                                       слободне  активности 

 

ОРИГАМИ – ВЕШТЕ РУКЕ 
 

Циљ:развијање вештине уметничког пресавијања папира и прављење разних предмета од картона и папира; 

 

Задаци: развијање моторике, концентрације, координације покрета, стрпљивости, прецизности, педантности, маште и стваралачке способности код 

ученика; 

 

ОБЛАСТИ/САДРЖАЈ Бр. 

часова  

Начин реализације 

Основни облик 2 Презентација радова  

у школском холу, 

поклони ђацима 
првацима  

учешће на разним 

манифестацијама, 

приредбама  

  

Оригами дијаграми 2 

Симболи и употребни предмети 

- звезде 

- украси 

- кутије 

-корпице 

 

20 

Природа 

- животиње 

- цветови 

 

12 

УКУПНО 36 
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Основна школа   „ Жарко Зрењанин“  Зрењанин                                                     слободне  активности 

 

ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Циљ: развијање љубави према хорском певању, рецитовању и глуми у школским приредбама и јавним наступима  

 

Задаци:  

- Припрема прославе Божића 

- Припрема приредбе за св. Саву 

- Припрема прославе Васкрса 

- Припрема паноа 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 

паноа на ту тему 

Светосавског рецитала 9 

Васкршње песме: „Ускршње јутро“, „Васкршња песма“ и др 9 

Пано о организацији Цркве у земљи коју представља наша школа 9 

УКУПНО 36 

 

Слободне активности из Верске наставе одвијају се у школи, Духовном центру „Преподобни Рафаило Банатски“ и  цркви Успења Пресвете Богородице. 

 

 

 

 

 


