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1. УВОД 
 
  Школски програм ОШ "Јован Јовановић Змај" Хајдучица припремао је Стручни актив за развој школског 
програма који је завршио семинар те врсте у Зрењанину. Овај актив именовало је Наставничко веће на седници која је 
одржана 30.08.2018. године. 
  Чланови стручног актива су уједно и аутори овог програма. 
                  Полазишта за израду школског програма су: 

- Закон о основама система образовања и васпитања ( " Сл. гласник РС " бр. 88/2017 ), 

- Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања ( " СЛ. гласник 

РС - Просветни гласник " бр. 06/17 ), 

- Правилник о изменама и допунама правилника о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни 

рад из изборних предмета у основној школи ( " Сл. гласник РС - Просветни гласник " бр. 10/04), 

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  ( " Сл. гласник РС " бр. 67/13), 

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

за први разред основног образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС – Просветни гласник бр. 10/17 ), 

- Правилник о наставном плану за први, други,трећи разред и четврти разред основног образовања и васпитања и 

наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања ( " Сл. гласникРС- Просветни гласник " бр. 

11/16), 

- Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања ( " Сл. гласник РС  - 

Просветни гласник " бр. 11/16 и 07/17), 

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

разред основог образовања и васпитања ( " Сл. гласник РС - Просветни гласник " бр. 11/16, 06/17, 08/17 и 09/17 ), 



- Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања ( " Сл. гласник РС - Просветни 

гласник " бр. 11/16 ), 

- Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања ( Сл. Гласник – Просветни 

гласник бр. 11/16)), 

- Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања ( Сл. Гласник – Просветни 

гласник бр. 11/16 и 07/17), 

- Правилник о календару образовно - васпитног рада за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за 

школску 2018/2019. годину 

- Закон о Основном васпитању и образовању (Сл.гласник РС 55/2013 и 101/2017) 

- Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању ( Сл. Гласник 12/14, 62/18) 

- Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка ( Сл. Гласник 77/14), 

- Правилник о програму остваривања екскурзија у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања ( Сл. 

Гласник 07/10), 

- Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи (Сл. Гласник 81/17), 

- Правилник о општим стандардима за крај основног образовања за страни језик ( Сл. Гласник 78/17), 

- Правилник о општим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса 

обавезног образовања ( Сл. Гласник 55/17), 

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

и изменама програма за пети разред основног образовања и васпитања ( СЛ.гласник – Просветни гласник 

бр.06/2017) 

- Годишњи план и програм рада школе , 
- Школски развојни план 2017-2021, 



- Услови рада у школи, 
- Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Циљеви Школског програма су: 

• Пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са 

његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

• Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, научне, уметничке, 

културне, медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну 

укљученост у живот породице и заједнице; 

• Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на језицима различитих 

уметности; 

• Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања  информација,уз вешто и ефикасно 

коришћење медија I информационо-комуникационих технологија; 

• Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања  и  вештина у даљем образовањуи 

свакодневном животу; 

• Развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота; 

• Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења; 



• Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег 

живота;  Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

• Развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог  здравља и безбедности, потребе 

неговања и развоја физичких способности; 

• Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и  животне средине, еколошке етике и заштите 

животиња; 

• Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне  и ефикасне сарадње са другима и 

спoсобности за тимски рад и неговање другарства и  пријатељства; 

• Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски  уређеном и хуманом друштву 

заснованом на поштовању људских и грађанских права,  као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и 

личне одговорности; 

• Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног  идентитета, развијањесвести 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; 

• Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне равноправности и толеранције 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

 
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

 
 
 

 

Фонд часова за први разред и  предмете 

Ред. 

Број А. ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТИ 

 ПРВИ 

РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1 Срски језик 5 180 

2 Енглески језик 2 72 

3 Математика 5 180 

4 Свет око нас 2 72 

5 Ликовна култура 1 36 

6 Музичка култура 1 36 

7 Физичко и здравствено васпитање 3 108 

 Укупно : А 19 684 

Ред. 

број Б.   ИЗБОРНИ    ПРОГРАМИ 
  



1 Верска настава  -  православни  катихизис (веронаука) 1 36 

2 Грађанско васпитање 1 36 

 Укупно : Б 1 36 

 Укупно : А+Б 20 720 

Ред. 

број В.ОБЛИК ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 
  

1 Редовна настава 20 720 

2 Допунска настава 1 36 

3 Пројектна настава 1 36 

    

Ред. 

број Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

  

1 Час одељ. старешине  1 36 

2 Настава у природи  7-10 дана 

3 Ваннаставне активности 1-2 36-72 

 
 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА  ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

  
 

Ред. 
број 

 
А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

 
ПРВИ РАЗРЕД 

 
ДРУГИ РАЗРЕД 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

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

 
1. 

 
Српски језик 

   
5 

 
180 

 
5 

 
180 

 
5 

 
180 

 
2. 

 
Енглески језик 

   
2 

 
72 

 
2 

 
72 

 
2 

 
72 

 
3. 

 
Математика 

   
5 

 
180 

 
5 

 
180 

 
5 

 
180 

 
4. 

 
Свет око нас 

   
2 

 
72 

    

 
5. 

 
Природа и 
друштво 

     
2 

 
72 

 
2 

 
72 

 
6. 

 
Ликовна култура 

   
2 

 
72 

 
2 

 
72 

 
2 

 
72 

 
7. 

 
Музичка култура 

   
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

          



8. Физичко 
васпитање 

3 108 3 108 3 108 

 
УКУПНО:А 

   
20 

 
720 

 
20 

 
720 

 
20 

 
720 

 
Ред. 
број 

 
Б: ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

        

 
1. 

 
Верска 

настава/грађанско 
васпитање 

   
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
2. 

 
Народна 
традиција 

   
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
3. 

 
Чувари природе 

   
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
4. 

 
Од играчке до 

рачунара 

   
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
5. 

Матерњи језик са 
елементима 
националне 

културе 

   
2 

 
72 

 
2 

 
72 

 
2 

 
72 

 
УКУПНО:Б 

   
2 - 3 

 
72 - 108 

 
2 - 3 

 
72 - 108 

 
2 - 3 

 
72 - 108 

 
УКУПНО:А+Б                                                                                                                                              

   
22-23 

 
792-828 

 
22-23 

 
792-828 

 
22-23 

 
792-828 

 
 
 
 
 

 
Ред. 
број 

 
ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО– 
ВАСПИТНОГ 

РАДА 

  
ДРУГИ РАЗРЕД 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

   
Нед. 

 
Год. 

 
Нед. 

 
Год. 

 
Нед. 

 
Год. 

 
1. 

 
Редовна 
настава 

   
22-23 

 
792-828 

 
22-23 

 
792-828 

 
22-23 

 
792-828 

 
2. 

 
Допунска 
настава 

   
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
3. 

 
Додатна 
настава 

   
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
36 



 
 
 

 
Ред. 
број 

 
ОСТАЛИ 
ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО– 
ВАСПИТНОГ 

РАДА 

  
ДРУГИ РАЗРЕД 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

   
Нед. 

 
Год. 

 
Нед. 

 
Год. 

 
Нед. 

 
Год. 

 
1. 

 
Час 

одељенског 
старешине 

   
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
1 

 
36 

 
2. 

 

Друштвене, 

техничке, 

хуманитарне, 

спортске и 

културне 

активности  
 

   
1-2 

 
36-72 

 
1-2 

 
36-72 

 
1-2 

 
36-72 

 
3. 

 
Екскурзија 

  
1-дан годишње 

 
1 дан годишње 

 
1 дан годишње 

 
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА  СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
  Ред. 

број 

 
А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

   
СЕДМИ РАЗРЕД 

 
ОСМИ РАЗРЕД 

    Нед. Год. Нед. Год. 

 
1. 

 
Српски језик 

     
4 

 
144 

 
4 

 
136 

 
2. 

 
Енглески језик 

     
2 

 
72 

 
2 

 
68 

 
3. 

 
Ликовна култура 

     
1 

 
36 

 
1 

 
34 

 
4. 

 
Музичка култура 

     
1 

 
36 

 
1 

 
34 

 
5. 

 
Историја 

     
2 

 
72 

 
2 

 
68 

 
6. 

 
Географија 

     
2 

 
72 

 
2 

 
68 

 
7. 

 
Физика 

     
2 

 
72 

 
2 

 
68 

 
8. 

 
Математика 

     
4 

 
144 

 
4 

 
136 

          



9. Биологија 2 72 2 68 
 

10. 
 

Хемија 
     

2 
 

72 
 
2 

 
68 

 
11. 

 
  Техничко и 
информатичко 
образовање  

     
2 

 
72 

 
2 

 
68 

 
12. 

 
Физичко 

васпитање 
 

     
2 

 
72 

 
2 

 
68 
 
 
 

 
УКУПНО:А 

     
26 

 
936 

 
26 

 
884 

 
Ред. 
број 

 
Б. ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ  
ПРЕДМЕТИ 

        

 
1. 

 
Верска 

настава/Грађанско 
васпитање 

     
1 

 
36 

 
1 

 
34 

 
2. 

 
Руски језик 

     
2 

 
72 

 
2 

 
68 

 
3. 

 
Физичко 

васпитање – 
Изабрани спорт 

 
 

 
 

   
1 

 
36 

 
1 

 
34 

 
УКУПНО:Б 

     
4 

 
144 

 
4 

 
136 

 
УКУПНО:А+Б 

     
30 

 
1080 

 
30 

 
1020 

 
1.  

 
Информатика и 

рачунарство 

 
 

 
 

   
1 

 
36 

 
1 

 
34 

 
2. 

 
Матерњи језик са 

елементима 
националне 

културе 

     
2 

 
72 

 
2 

 
68 

 
УКУПНО:В 

     
1-2 

 
36-72 

 
1-2 

 
34-68 

 
УКУПНО:А+Б+В 

     
31-34 

 
1116-
1224 

 
31-33 

 
1054-
1122 

 
 

Ред. 
број 

 
ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО– 
ВАСПИТНОГ 

   
СЕДМИ РАЗРЕД 

 
ОСМИ РАЗРЕД 

     
Нед. 

 
Год. 

 
Нед. 

 
Год. 



РАДА 
 

1. 
 

Редовна 
настава 

     
31-34 

 
1116-
1224 

 
31-33 

 
1054-
1122 

 
2. 

 
Допунска 
настава 

     
1 

 
36 

 
1 

 
34 

 
3. 

 
Додатна 
настава 

     
1 

 
36 

 
1 

 
34 

  
 

 
Ред. 
број 

 
ОСТАЛИ 
ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО– 
ВАСПИТНОГ 

РАДА 

   
СЕДМИ РАЗРЕД 

 
ОСМИ РАЗРЕД 

     
Нед. 

 
Год. 

 
Нед. 

 
Год. 

 
1. 

 
Час 

одељенског 
старешине 

     
1 

 
36 

 
1 

 
34 

 
2. 

 

Друштвене, 

техничке, 

хуманитарне, 

спортске и 

културне 

активности 

                                       
 

     
1-2 

 
36-72 

 
1-2 

 
34-68 

 
3. 

 
Екскурзија 

 
 

 
 

 
До 2 дана годишње 

 
До 3 дана 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

РЕД .БРОЈ A. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. блок настава нед. год. блок настава 

1. 
Српски језик 

___________језик1 
5 180  4 144  

2. Српски језик као нематерњи2 3 108   3 108   

3. Страни језик 2 72   2 72   

4. Ликовна култура 2 72   1 36   

5. Музичка култура 2 72   1 36   

6. Историја 1 36   2 72   

7. Географија 1 36   2 72   

8. Физика      2 72   

9. Математика 4 144   4 144   

10. Биологија 2 72   2 72   

11. Хемија           

12. Техника и технологија 2 72   2 72   

13. Информатика и рачунарство 1 36   1 36   

14. Физичко и здравствено васпитање 2 72   2 72   

УКУПНО: A 24–27* 864–972*  25–28* 900–1008*  

Ред. број Б. ИЗБОРНИ НАСТВНИ ПРЕДМЕТИ       

1 Верска настава/Грађанско васпитање3 1 36   1 36   

2. Други страни језик 4 2 72   2 72   

3. Матерњи језик/говор са елементима националне културе  2 72   2 72   

УКУПНО:Б 3–5* 108–180*  3–5* 108–180*  



УКУПНО:А+Б 27–30* 972–1080*  28–31* 1008–1116*  

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине  

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

* Број часова за ученике припаднике националних мањина  

3 Ученик бира један од понуђених наставних предмета  

4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса  

5 Ученик може да изабере овај предмет, али није у обавези 

Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети  

Ред. број ОБЛИК ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 27–30* 972–1080* 28–31* 1008–1116* 

2. Допунска настава 1 36 1 36 

3. Додатни рад 1 36 1 36 

Ред. број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Обавезне ваннаставне активности     

 Час одељенског старешине 1 36 1 36 

 Физичке активности 1,5 54 1,5 54 

 Хор/Оркестар* 1–2 36–72 1–2 36–72 

2. Слободне активности     

 Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1–2 36–72 1–2 36–72 

 Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње 

* Обавезан је за све ученике који су се определили за певање у хору, а прошли су проверу музичких способности. 

 
 
 



Наставни план основног образовања одраслих 
Предмети и 

модули 
I циклус Укупно 

I - IV 
II циклус III циклус Укупно 

V-VIII 
Укупно 

I-VIII Основно 
описмењавање 

Основе 
функционалне 

писмености 

Основе 
општег 

образовања 

Основно 
опште 

образовање 
и обуке за 
занимање 

V VI VII VIII 
Српски језик 100 100 200 85 68 50 50 253 453 

Енглески језик  50 50 17 34 34 34 119 169 

Дигитална 
писменост 

 50 50 17 17 17 10 61 111 

Математика 100 100 200 85 68 51 51 255 455 

Основне 
животне 
вештине 

 50+5 55      55 

Физика     34 34  68 68 

Хемија     34 34  68 68 

Биологија    34 17 17  68 68 

Примењене 
науке 

      50 50 50 

Историја    17 17 34  68 68 

Географија    17 17 34  68 68 

Предузетништво     17 17 17 51 51 

Одговорно 
живљење у 
грађанском 
друштву 

   25+5 25+5 25+5 25+5 120 120 

УКУПНО  200 355 555 302 353 352 242 1249 1804 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
4.ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ, ИЗБОРНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА 

 

I разред 
 
 
 
 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  
  

Назив предмета  СРПСКИ ЈЕЗИК  

Циљ  Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући 
свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, 

ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 180 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- разликује изговорени глас и написано слово; 
изговорене и написане речи и реченице; 

- влада основном техником читања и писања 
ћириличког текста; 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ  

Глас и слово; штампана и писана слова ћириличког писма. 

Речи и реченице као говорне и писане целине. 

Текстови засићени словима која се обрађују/текстови предвиђени за глобално 
читање. 

Све врсте текстова који су написани штампаним или писаним словима. 

Језичке игре. 

Аналитичко-синтетичка вежбања; лексичка и синтаксичка вежбања; моторичке 
вежбе. 

Писање (преписивање, самостално писање и диктат). 

Читање (шчитавање/глобално читање, гласно и тихо читање); питања којима се 
проверава разумевање прочитаног. 

Изговор и писање гласова који ученицима причињавају тешкоће (нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, 



- разуме оно што прочита; 

- активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког 
текста који му се чита; 

- препозна песму, причу и драмски текст; 

- одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и 
место дешавања у вези са прочитаним текстом; 

- уочи ликове и прави разлику између њихових 
позитивних и негативних особина; 

- изрази своје мишљење о понашању ликова у 

књижевном делу; 

љ).  

КЊИЖЕВНОСТ  ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 

Народна песма, Ја сам чудо видео  

Јован Јовановић Змај, Зимска песма  

Војислав Илић, Пролетња зора/Воја Царић, Пролеће/Мира Алечковић, Ветар 
сејач  

Десанка Максимовић, Првак; Хвалисави зечеви/У гостима/Ливадско звонце  

Гвидо Тартаља, Китова беба/Мрави/Постеља за зеку  

Бранко Ћопић, Јежева кућица (читање у наставцима) 

Душан Радовић, Јесења песма/Срећна Нова година  

Љубивоје Ршумовић, Ау што је школа згодна; Дете/Деца су украс света  

Стеван Раичковић, Цртанка/Бранислав Лазаревић, Сликар  



- препозна загонетку и разуме њено значење; 

- препозна басну и разуме њено значење; 

- разликује слово, реч и реченицу; 

- правилно изговори и напише кратку и потпуну 

реченицу једноставне структуре са одговарајућом 

интонацијом, односно интерпункцијским знаком на крају; - 
правилно употреби велико слово; 

- напамет говори краће књижевне текстове; 

- учествује у сценском извођењу текста; 

- пажљиво и културно слуша саговорнике; 

- слуша, разуме и парафразира поруку; 

- слуша интерпретативно читање и казивање 
књижевних текстова ради разумевања и доживљавања; 

- примењује основна правописна правила; 

- пише читко и уредно; 

- писмено одговара на постављена питања; 

- спаја више реченица у краћу целину; 

- пише реченице по диктату примењујући основна 
правописна правила; 

- гласно чита, правилно и са разумевањем; 

- тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног; 

- пронађе информације експлицитно изнете у тексту.  

 Перо Зубац, Добар друг ти вреди више  

Драгомир Ђорђевић, Није лако бити дете  

Проза 

Народна прича, Свети Сава и ђаци  

Народна прича, Деда и репа /Голуб и пчела  

Народна басна, Лисица и гавран  

Доситеј Обрадовић, Два јарца; Две козе  

Лав Николајевич Толстој, Два друга  

Драган Лукић, Јоца вози тролејбус/Игор Коларов, Дум-дум Оливер и његов 
бубањ  

Ђуро Дамјановић, Дан кад је јутро било слово/Весна Ћоровић Бутрић, Ноћни 
ћошак  

Избор из народних и ауторских загонетки (Десанка Максимовић, Загонетке  

лаке за прваке ђаке, Загонетке Григора Витеза и Бране Цветковића) 

Драмски текстови 

Гвидо Тартаља, Зна он унапред  

Душан Радовић, Тужибаба  

Александар Поповић, Неће увек да буде први  

Бора Ољачић, Први дан у школи  

Популарни и информативни текстови 

Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о значајним  

личностима српског језика, књижевности и културе (Свети Сава, Вук Стефановић 
Караџић, знаменита завичајна личност и др.); Милан Шипка: Буквар  

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

Јован Јовановић Змај, Песме за децу ( избор ) 

Избор из басни и сликовница за децу Књижевни 
појмови: 

- песма; 

- прича; 

- догађај; место и време збивања; 

- књижевни лик - изглед, основне особине и поступци; 

- драмски текст за децу; 

- шаљива песма; 

- басна; 



- загонетка.  



ЈЕЗИК 

Граматика, правопис и 

ортоепија  

Реченица; реч; слово. 

Улога гласа/слова у разликовању значења изговорене односно написане речи. 

Реченице као обавештење, питање и заповест. 

Велико слово на почетку реченице, у писању личних имена и презимена, имена  

   насеља (једночланих) и назива места и улице у којој ученик живи, као и назив 
школе коју похађа. 

Правилно потписивање (име, па презиме). 

учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; 

- обликује усмену поруку служећи се одговарајућим 

речима; - усмено препричава; усмено прича према 
слици/сликама и о доживљајима; 

- усмено описује ствари из непосредног окружења; 

- бира и користи одговарајуће речи у говору; на правилан 

начин користи нове речи у свакодневном говору; 

  Тачка на крају реченице; место и функција упитника и узвичника у реченици.  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА  

Говорење  Вођени и слободни разговор. 

Говорни предлошци. 

Усмена порука. 

Причање, препричавање и описивање. 

Казивање књижевног текста. 

Драмски, драматизовани текстови, сценска импровизација. 

Сценско извођење текста (драмско и луткарско). 

Богаћење речника: лексичке и синтаксичке вежбе. 

Разговорне, ситуационе и језичке игре.  

Слушање  Стварне и симулиране ситуације. 

Слушна порука. 

Аудио-визуелни записи. 

Игре за развијање слушне пажње.  

Писање  Питања о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама, сликама, о 
књижевном и некњижевном тексту. 

Писана порука. 

Краћа текстуална целина: о сопственом искуству, о доживљају, о сликама, 
поводом књижевног текста. 

Реченице/кратак текст погодан за диктирање.  



Читање  Књижевни текстови. 

Текстови са практичном наменом: позивница, упутство, списак за куповину и др. 
Нелинеарни текстови: текст у табели, распоред часова, стрип, улазница и др. 

Информативни текстови: 

1. уџбенички: Милан Шипка, Буквар; текстови о знаменитим личностима 
српске културе; 

2. вануџбенички: о правилима учтивог понашања (бонтон); о месту у којем 

ученици живе; о животињама итд.  

Назив предмета  СТРАНИ ЈЕЗИК  

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

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима 

и  

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 72 часа  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА 

Комуникативне функције  

САДРЖАЈИ 

- поздрави и отпоздрави, 

примењујући најједноставнија језичка 
средства; 

- представи себе и другог; 

- разуме јасно постављена 

једноставна питања личне природе и 
одговара на њих; 

- разуме кратка и једноставна 
упутства и налоге и реагује на њих; 

- даје кратка и једноставна 
упутства и налоге; 

- разуме позив и реагује на њега; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ  Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Реаговање на усмени импулс саговорника (наставника, вршњака, и слично); 
успостављање контакта при сусрету.  

Садржаји 

Хи! Хелло. Гоод морнинг/афтерноон/евенинг/нигхт. Хоw аре yоу? И’м фине, 

тханк yоу, анд yоу? Гоодбyе. Бyе. Сее yоу (латер/томорроw). Хаве а нице 

даy/wеекенд! Тханкс, саме то yоу!  

(Интер)културни садржаји: Формално и неформално поздрављање; устаљена 

правила учтивости.  



- упути позив на заједничку 
активност; - разуме кратке и једноставне 
молбе и реагује на њих; 

- упути кратке и једноставне 

молбе; - искаже и прихвати захвалност и 
извињење на једноставан начин; - 

разуме једноставно исказане честитке и 
одговара на њих; 

- упути једноставне честитке; - 
препозна и именује жива бића, 
предмете и места из непосредног  

окружења; 

- разуме једноставне описе живих 
бића, предмета и места; 

- опише жива бића, предмете и 

места користећи једноставна језичка 
средства; 

- разуме свакодневне исказе у 

вези са  

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; ДАВАЊЕ  

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; ДАВАЊЕ  

И И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА  

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и једноставних текстова у којима се неко представља; 

представљање себе и других особа, присутних и одсутних.  

Садржаји 

Мy наме’с Мариа/И’м Мариа. Wхат’с yоур наме? Тхис ис мy фриенд. Хис 

наме’с/наме ис Марко. Мариа, тхис ис Барбара. Барбара, тхис ис Мариа. Тхис 

ис Мисс Ивона. Схе’с мy теацхер. Тхат ис Мр Јонес. Хе’с yоур теацхер. Хоw олд 

аре yоу? И’м севен. Хе’с тен. Wхо’с тхис/тхат? Ит’с мy фатхер. Ис Том yоур 

бротхер/фриенд? Yес, хе ис/Но, хе исн’т. Ис Јане yоур систер/фриенд? Yес, схе 
ис/Но, схе исн’т. Wхо’с ин тхе пицтуре? Ит’с мy систер. Хер наме’с Сусан.  

Личне заменице у функцији субјекта - И, yоу …  

Присвојни придеви - мy, yоур…  

Показне заменице - тхис, тхат  

Глагол то бе - тхе Пресент Симпле Тенсе  

непосредним потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; - изрази 

основне потребе, осете и осећања 

кратким и једноставним језичким 
средствима; 

- разуме једноставна обавештења 

 Питања са Wхо /Хоw (олд)  

Основни бројеви (1-10)  

(Интер)културни садржаји: Препознавање најосновнијих сличности и разлика у 

начину упознавања и представљања у нашој земљи и земљама енглеског 

говорног подручја.  



о положају у простору и реагује на њих; - 
тражи и пружи кратка и једноставна 

обавештења о положају у простору; - 

разуме једноставне исказе којима се 

изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и реагује на 
њих; 

- тражи и даје једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 

- разуме једноставне исказе за 

изражавање допадања/недопадања и 
реагује на њих; 

- тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање једноставним 

језичким средствима.  

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И НАЛОГА  

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање налога и упутстава и реаговање на њих; давање кратких и једноставних 

упутстава (комуникација у учионици - упутства и налози које размењују учесници 

у наставном процесу, упутства за игру и слично).  

Садржаји 

Лет’с старт. Qуиет, плеасе. Листен то ме! Лоок! Лоок ат ме/тхе пицтуре!  

Сит доwн. Станд уп. Турн ароунд. Јумп. Саy хелло/гоодбyе то yоур фриенд. 
Опен/Цлосе yоур боокс/нотебоокс. Пут доwн yоур пенцилс. Пицк уп тхе 

руббер. Wасх yоур хандс. Опен тхе wиндоw, плеасе. Цоме ин. Цоме хере/то тхе 

боард. Гиве ме yоур боок, плеасе. Дон’т до тхат. Листен анд 

саy/синг/до/нумбер/матцх/драw/репеат… Цут оут/стицк/тоуцх/поинт то... 

Цолоур тхе доор yеллоw. Цоунт фром … то …. Мy турн ноw.Хуррy уп! Qуицк! 

Wатцх оут! И ундерстанд/И дон’т ундерстанд. И’м финисхед.  

Императив  

(Интер)културни садржаји: 

Поштовање основних норми учтивости; дечје песме одговарајућег садржаја.  

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ  

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких једноставних позива на заједничку активност и реаговање на 

њих (позив на рођендан, игру, дружење...); упућивање и прихватање/одбијање 
позива на заједничку активност, уз коришћење најједноставнијих израза.  

Садржаји 

Лет’с плаy фоотбалл/тхе меморy гаме/го то тхе парк/синг. Цоме анд плаy 

wитх ме! Цоме то мy биртхдаy партy. Цоол! Супер! Греат! ОК. Алл ригхт. 

Соррy, И цан’т.  

  Императив  

(Интер)културни садржаји: Прикладно прихватање и одбијање позива; 

прослава рођендана, игре, забава и разонода.  



ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА  

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање једноставних исказа којима се тражи помоћ, услуга или обавештење; 

давање једноставног, усменог одговора на исказану молбу; изражавање и 

прихватање молби, захвалности и извињења.  

Садржаји 

Цан И хаве ан аппле, плеасе? Yес, хере yоу аре. Тханк yоу/Тханк yоу, 

Мариа/Тханкс. Yоу’ре wелцоме. Но, соррy/Нот ноw/Но, yоу цан’т. Цан yоу хелп 

ме, плеасе? Цан/Маy И хаве соме wатер, плеасе? Цан/Маy И го то тхе 

тоилет/го оут/цоме ин? Еxцусе ме, Теацхер, …? И цан’т сее. Цан yоу мове, 
плеасе? Соррy, цан yоу репеат тхат, плеасе? И’м соррy И’м лате. Ит’с ОК. Но 

проблем.  

Модални глаголи за изражавање молбе - цан/маy  

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације.  

ЧЕСТИТАЊЕ  Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и једноставних устаљених израза којима се честита празник, 

рођендан; реаговање на упућену честитку и упућивање кратких пригодних 

честитки.  

Садржаји 

Хаппy биртхдаy то yоу! Меррy Цхристмас! Хаппy Неw Yеар! Хаппy Еастер! 

Тханкс, саме то yоу!  

(Интер)културни садржаји: 

Најзначајнији празници и начин обележавања/прославе и честитања; пригодне 

дечје песме и игре.  

   ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, ПРЕДМЕТА, МЕСТА 

И ПОЈАВА  

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање краћих једноставних описа живих бића, предмета и места у којима се 

појављују информације о спољном изгледу, појавним облицима, димензијама  



  и осталим најједноставнијим карактеристикама; давање кратких усмених описа 
живих бића, предмета и места.  

Садржаји 

Ит’с а/ан… Ит’с схорт/лонг/смалл/биг/блуе… Ит’с а блуе рулер. И цан сее оне 

ред аппле анд тwо yеллоw бананас/тхрее блуе анд фоур оранге баллоонс. 

Хере’с а цраyон. Wхат цолоур ис ит?Ит’с блуе/Тхе цраyон ис блуе.  

Глаголи хаве гот, то бе за давање описа 

Правилна множина именица: боок - боокс, аппле - апплес… Модални 

глагол цан уз глагол сее  

(Интер)културни садржаји: 

Дечје песме и приче одговарајућег садржаја.  

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И ОСЕЋАЊА  Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање исказа у вези са потребама, осетима, осећањима; саопштавање својих 

потреба, осета и осећања и (емпатично) реаговање на туђа.  

Садржаји 

И’м тхирстy/хунгрy. Хере’с а сандwицх фор yоу. До yоу wант соме wатер? Yес, 
плеасе. Но, тханк yоу. Аре yоу хаппy/сад/хот/цолд?  

Тхе Пресент Симпле Тенсе (бе, wант) 

Модални глагол цан за изражавање предлога  

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације.  



ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ПРОСТОРУ  Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова у којима се на једноставан начин описује положај у 

простору; усмено тражење и давање информација о положају у простору.  

Садржаји 

Wхере’с мy дад? Ис хе ин тхе бедроом? Но, хе’с ин тхе батхроом. Wхере’с yоур 
дог? Ит’с ин тхе гарден. Wхере’с мy баг? Ит’с он тхе цхаир. Wхере’с тхе 

тоилет? Ит’с хере/овер тхере.  

Прилози и предлози за изражавање положаја и просторних односа - хере, 

тхере, ин, он  

  Питања са Wхере  

(Интер)културни садржаји: Култура становања: село, град.  

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА  

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова с једноставним исказима за изражавање 

припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања и реаговање на њих; 
усмено исказивање припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања.  

Садржаји 

Тхис ис мy балл. Ис тхат yоур бике?И’ве гот а дог. Хаве yоу гот а пет? 

Хе/Схе’с гот тwо бротхерс. Wхо’с гот а/ан...?  

Присвојни придеви мy, yоур…  

Хаве гот за изражавање припадања/поседовања  

(Интер)културни садржаји: Породица, пријатељи, кућни љубимци, играчке.  



ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА  Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова с једноставним исказима за изражавање 

допадања/недопадања и реаговање на њих; усмено исказивање 

слагања/неслагања, допадања/недопадања  

Садржаји 

До yоу лике ице цреам? Yес, И до/Но, И дон’т. И лике апплес анд орангес. И 

дон’т лике милк ор цхеесе. До yоу лике гамес?  

Тхе Пресент Симпле Тенсе глагола лике  

(Интер)културни садржаји: 

Храна и пиће.  

Назив предмета  МАТЕМАТИКА  

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

критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена  

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

појмова.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова  180 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

О БЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- одреди међусобни положај предмета и бића и 
њихов положај у односу на тло; 

- упореди предмете и бића по величини; 

- уочи и именује геометријске облике предмета из 
непосредне околине; 

- именује геометријска тела и фигуре; 

- групише предмете и бића са заједничким 

својством; - сложи/разложи фигуру која се састоји од 

ГЕОМЕТРИЈА  ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И 

ОБЛИК ПРЕДМЕТА  

Просторне релације. 

Величина предмета и бића. 

Геометријска тела: лопта, коцка, квадар, ваљак, пирамида и 
купа. 

Геометријске фигуре: круг, правоугаоник, квадрат и троугао.  

ЛИНИЈЕ  Права, крива и изломљена линија. 

Затворена и отворена линија. 

Тачка и линија. Дуж.  



познатих облика; 

- разликује: криву, праву, изломљену, затворену и 
отворену линију; 

- црта праву линију и дуж помоћу лењира; 

- броји унапред и уназад и са прескоком; 

- прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве 
стотине и прикаже их на бројевној правој; 

- користи редне бројеве; 

- разликује парне и непарне бројеве, одреди 
највећи и најмањи број, претходника и следбеника; 

- користи појмове: сабирак, збир, умањеник, 
умањилац, разлика; 

- сабира и одузима два једноцифрена броја не 
записујући поступак; 

- сабира и одузима до 100 без прелаза преко 
десетице; - растави број на сабирке и примени замену 

места и здруживање сабирака ради лакшег рачунања; - 

реши текстуални задатак са једном операцијом; - 

разликује новчане апоене до 100 динара и упореди 
њихову вредност; 

- уочи правило и одреди следећи члан започетог 

низа; - прочита и користи податке са једноставнијег 

стубичног и сликовног дијаграма или табеле; 

 БРОЈЕВИ  

Бројање, писање и читање бројева. 

Приказивање бројева помоћу тачака на бројевној правој. 

Упоређивање бројева. 

Редни бројеви. 

Сабирање и одузимање бројева у оквиру 20 и приказивање на 
бројевној правој. 

Сабирање и одузимање бројева до 100 без прелаза преко 
десетице и приказивање на бројевној правој. 

Својства сабирања. 

Откривање непознатог броја у једнакостима с једном 
операцијом. 

Динар, кованице и новчанице до 100 динара.  

   

- измери дужину задатом, нестандардном јединицом 

мере; 

  

- преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на основу 

задатог упутства.  

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  

Мерење дужине нестандардним јединицама мере.  

Назив предмета  СВЕТ ОКО НАС  

Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у  
Циљ  
њему.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 72 часа  



   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- препозна и искаже радост, страх, тугу и бес уважавајући 
себе и друге; 

- правовремено и примерено ситуацији искаже своје 

основне животне потребе за храном, водом и одласком у 

тоалет; - се понаша тако да уважава различитости својих 
вршњака и других људи; 

- придржава се договорених правила понашања у школи 
и прихвата последице ако их прекрши; 

- сарађује са вршњацима у заједничким активностима; 

- одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу 
очувања здравља; 

- чува своју, школску и имовину других; 

- прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: 
поплава, земљотрес, пожар; 

- својим речима опише пример неке опасне ситуације из 
свог непосредног окружења; 

- примењује правила безбедног понашања на путу од 

куће до школе приликом кретања улицом са и без тротоара и 

преласка  

НЕПОСРЕДНО 

ОКРУЖЕЊЕ  

Ја и други  Основна осећања (радост, страх, туга и бес). 

Основне животне потребе (дисање, храна, вода, спавање и 
потреба за тоалетом). 

Сличности и разлике по полу, старости, способностима и 

интересовањима.  

Породични дом, 

школа  

Групе људи: породица, школска заједница, разред, одељење, 
суседи. 

Права и обавезе чланова група. 

Правила понашања појединаца и групе. 

Празници: породични, школски.  

Здравље и 

безбедност  

Здрав начин живота: становање, одевање, исхрана, лична 
хигијена, рад, одмор. 

Безбедно понашање у саобраћају на путу од куће до школе 

(кретање улицом са и без тротоара, прелажење преко улице, 
безбедно место за игру). 

Опасне ситуације по живот, здравље и околину, превенција и 

правилно понашање (у дому и школској средини, саобраћају, 

током природних непогода).  

улице; 

- снађе се у простору помоћу просторних одредница: 

напредназад, лево-десно, горе-доле и карактеристичних 

објеката; - одреди време својих активности помоћу временских 
одредница: делови дана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре,  

сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра; - 

посматрањем и опипавањем предмета одреди својства 

материјала: тврдо-меко, провидно-непровидно, храпаво- 
глатко; 

- учествује у извођењу једноставних огледа којима 
испитује природне феномене; 

 Оријентација у 

простору и времену  

Кретање и сналажење у простору у односу на просторне 

одреднице: напред-назад, лево-десно, горе-доле и 
карактеристичне објекте. 

Сналажење у времену у односу на временске одреднице: 

делови дана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, 

после, јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра.  

Човек ствара  Човек ради и ствара (материјали и средства за рад, производи 
људског рада). 

Материјали за израду предмета (дрво, камен, метал, стакло, 

гума, пластика, папир, тканина) и њихова својства (тврдомеко, 

провидно-непровидно, храпаво- глатко).  



- разликује природу од производа људског рада на 
примерима из непосредног окружења; 

- препознаје облике појављивања воде у непосредном 
окружењу: потоци, реке, баре, језера; 

- препознаје изглед земљишта у непосредном окружењу: 
равница, брдо, планина; 

- идентификује биљке и животиње из непосредног 
окружења на основу њиховог спољашњег изгледа; 

- уочава разноврсност биљака и животиња на основу 
спољашњег изгледа; 

- препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и 
њихову улогу у његовом свакодневном животу; 

- препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и 
додира у његовом свакодневном функционисању и сазнавању 
окружења; 

- штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места; - се 

понаша тако да не угрожава биљке и животиње у непосредном 
окружењу; 

- повезује резултате учења и рада са уложеним трудом.  

Разноврсност 

природе  

Сунчева светлост и топлота. 

Основна својства ваздуха: провидност, мирис, кретање. 

Облици појављивања воде: потоци, реке, баре, језера, киша, 
снег. 

Облици појављивања воде у непосредном окружењу. 

Основна својства воде: укус, мирис, провидност, раствара 
поједине материјале. 

Изглед земљишта: равница, брдо, планина. 

Изглед земљишта у непосредном окружењу. 

Основна својства земљишта: боја, растреситост, влажност; 

Карактеристичне биљке и животиње у непосредном 
окружењу. 

Изглед и делови тела биљака. 

Изглед и делови тела животиња на примерима сисара, птица, 
риба, инсеката. 

Човеково тело - делови тела (глава, труп, руке и ноге) и чула 
(вида, слуха, укуса, мириса и додира). 

Значај воде, ваздуха, земљишта, сунчеве светлости и топлоте 
за живот биљака, животиња/човека. 

Одговоран однос човека према животној средини (штедња 

воде, одлагање отпада на предвиђена места, брига о биљкама 

и живот. 

Назив предмета  ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Циљ  Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава 

за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 36 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:  

ОБЛАСТ /ТЕМА  САДРЖАЈИ  



- опише, својим речима, визуелне  

карактеристике по којима препознаје облике и 
простор; 

- пореди своје утиске и утиске других о  

уметничким делима, изгледу  

објеката/предмета и облицима из природе и 
окружења; 

- одреди, самостално и у сарадњи са 
другима, положај облика у простору и у равни; 

- црта на различитим подлогама и 
форматима папира; 

- користи материјал и прибор у складу са 
инструкцијама; 

- обликује једноставне фигуре од меког 
материјала; 

- одабере, самостално, начин спајања 
најмање два материјала; 

- преведе једноставне појмове и 
информације у ликовни рад; 

- изрази, материјалом и техником по 
избору,  

своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и 
опажања; 

- преобликује, сам или у сарадњи са 

другима, употребне предмете мењајући им 

намену; 

ЛИКОВНА КУЛТУРА И 

ОКРУЖЕЊЕ  

Простор. Отворени и затворени простор, природа и простор који је човек обликовао. 

Карактеристичне визуелне одлике по којима се препознаје врста простора. Значај чувања 
споменика или значајних објеката у најближем окружењу. Значај уређења простора у коме 
ученик борави. 

Уметничка занимања и продукти. Сликар - слика, вајар - скулптура, фотограф - фотографија...  

Изглед употребних предмета које су дизајнирали уметници. 

Установе културе (биоскоп, музеј, галерија, позориште, библиотека…). Правила понашања и 

облачења у различитим установама културе, договорена правила понашања.  

ОДНОСИ У ВИДНОМ 

ПОЉУ  

Облици. Облици из природе, облици које је створио човек, правилни и неправилни облици. 

Својства облика (цело, део, велико, мало, високо, ниско, краће, дуже, уско, широко, светло, 
тамно, обојено, безбојно, једнобојно, шарено, меко, тврдо, глатко, храпаво, обло, рогљасто). 

Положај облика у простору и у равни (горе, доле, између, испод, у, на, испред, иза, усправно, 
положено, косо, лево, десно). 

Кретање. Покретни и непокретни облици. Кретање бића и машина. Смер кретања облика 
(налево, надесно, нагоре и надоле). Безбедност у саобраћају - илузија величине покретних и 
непокретних објеката у односу на удаљеност од посматрача. 

Светлост и сенка. Природни и вештачки извори осветљења. Промена осветљености у току дана.  

Изглед облика и сенке у зависности од осветљења.  

ОБЛИКОВАЊЕ  Материјал и прибор. Поступци правилног и безбедног руковања и одржавања материјала, 

прибора и радне површине, значај одржавања хигијене и безбедног руковања прибором. 
Обликовање скулптуре. Обликовање меких материјала поступком додавања. Спајање 
разноврсних материјала. 

Обликовање цртежа. Врсте линија (отворена, затворена, права, крива, светла, тамна, широка, 

уска, дугачка, кратка, непрекинута, испрекидана, груба, нежна, спирална, таласаста, 
степенаста...). Изражајна својства линија у односу на материјал и прибор. 

Обликовање слике. Боја природних облика и боја облика које је створио човек. Изражајна 
својства боје у односу на материјал и прибор. 

Преобликовање. Предмети и материјал погодни за преобликовање (оштећени предмети, 
амбалажа, остаци тканина...). 

Различите информације као мотивација за стваралачки рад. Природа и непосредно 

окружење; машта и стварни догађаји; приче, песме и текстови из књига и часописа за децу и 

уџбеника, уметничка дела...  



- изрази познате појмове мимиком и 
покретом тела, без звука; 

- повеже одабрану установу културе са 
њеном наменом; 

- поштује договоре и правила понашања 

и облачења приликом посете установама 

културе.  

СПОРАЗУМЕВАЊЕ  Читање визуелних информација. Илустрација у дечјим књигама и уџбеницима. Стрип. Цртани 

и анимирани филм - традиционално урађени (слободоручно обликовани или нацртани ликови) 
и савремени (урађени у апликативном програму). Прича у цртаном и анимираном филму.  

Изглед места и ликова. 

Знак. Графички знак (ноте, слова и цифре), гестовни и звучни знак. Лепо писање. Украсна слова. 

Традиција. Празници и украшавање. 

Невербално изражавање. Пантомима, игре, перформанс.  

Назив предмета  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Циљ  Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се 
подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културе свога и других 
народа.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 36 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне 
музике и њеног утицаја на тело и зашто је тишина важна; 

- разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање; хор/један певач/група 

певача; оркестар/један свирач/група свирача, боју различитих певачких гласова и 
инструмената и музичке изражајне елементе; 

- препозна музички почетак и крај и понављање теме или карактеристичног мотива у 
слушаном делу; 

- повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и боју 
инструмента са карактером дела; 

- поштује договорена правила понашања при слушању музике; 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ  Уметничка музика у цртаним и анимираним 
филмовима. Однос звук - лик, музика - радња. 

Композиције које илуструју различита осећања. 

Звук и тон ( извори ). 

Звуци тела (пулс, куцање срца, дисање...). Звуци из 
природе и окружења. Звучни знак (школско звоно, 
аутомобилска сирена...). 

Тон: боја (различити гласови и инструменти), трајање 

(кратак - дуг), јачина (гласан - тих), висина (висок - 

дубок). 



- користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука; 

- изговара у ритму уз покрет бројалице; 

- пева по слуху песме различитог садржаја и расположења; 

- пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре; 

- примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном 
певању и свирању; 

- свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз бројалице и 

 Тишина и одсуство звука. 

Композиције које илуструју различите боје људског 
гласа и инструмената. 

Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два 
гласа, два инструмента, један свирач, група свирача, 
оркестар). 

Различити жанрови везани за ситуације значајне за 

ученике (празници, приредбе, свечаности, рођендани, 
венчања, новогодишње и божићне песме...). 

Музичка прича. 

Карактер дела и елементи музичке изражајности ( 
условљеност ). 

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Носиоци звука (це-де плејер, ем пе 3 плејер, рачунар...).  



песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким играма; 

- повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама са 
бојама, ритам са графичким приказом; 

- објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења; 

- учествује у школским приредбама и манифестацијама; 

- направи дечје ритмичке инструменте; 

- ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању ритмичку целину помоћу 

различитих извора звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре помоћу 

различитих извора звука, музичко питање и одговор на ритмичким удараљкама, 

једноставну мелодију  

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ  

Изговор бројалице у ритму уз покрет - пљескање, 

пуцкетање прстима, корачање, дланом о надланицу, 
ударом о клупу. 

Звучне ономатопеје и илустрације. 

Држање тела и дисање - правилан начин певања. 

Правилна дикција - изговарање брзалица и бројалица. 

Певање песама по слуху различитог садржаја и 
карактера. 

Певање песама уз покрет - песме уз игру и народне 
песме. 

Певање модела и наменских песама и повезивање 
њихових почетних тонова уз боју (до-зелено, ре-браон, 
ми-жуто, фа-плаво и сол-црвено). 

Дечји ритмички инструменти и начииа свирања на 
њима. 

Свирање по слуху пратње уз бројалице и песме - пулс, 
ритам, груписање удара. 

Певање и извођење музичких игара уз свирање на 

дечјим инструментима - песме уз игру, дидактичке игре, 
музичке драматизације. 

Свирање инструменталних аранжмана на дечјим 
ритмичким инструментима и на алтернативним 
изворима звука. 

Свирање графички представљеног ритма. 

на краћи задати текст;  Музички бонтон.  



- изабере према литерарном садржају одговарајући музички садржај.  МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО  

Израда дечјих ритмичких инструмената од различитих 
материјала. 

Стварање звукова из непосредне околине и природе 
спонтаном или договореном импровизацијом. 

Креирање сопствених покрета уз музику која се изводи 
или слуша. 

Стварање звучних ефеката и једноставне ритмичке 

пратње користећи различите изворе звука. Бирање 
инструмената на основу звука и стварање 

једноставне ритмичке пратње уз бројалице, песме и 
музичке игре. 

Стварање мањих ритмичких целина на основу музичког 

искуства - изговором у ритму, различитим покретима, 

предметима и дечјим ритмичким инструментима. 

Стварање музичких питања и одговора на дечјим 
ритмичким инструментима у дијалогу. 

Стварање једноставне мелодије на краћи текст. Бирање 

познатих музичких садржаја, звучних ономатопеја и 

илустрација за стварање звучне приче - праћење 

литерарног текста.  

Назив предмета  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

Циљ  Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 
здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 108 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- примени једноставне, двоставне  

општеприпремне вежбе (вежбе обликовања); - 

правилно изведе вежбе, разноврсна природна и 
изведена кретања; 

- комбинује и користи усвојене моторичке 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације.  



вештине у игри и у свакодневном животу; МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ  Ходање и трчање  Ходање: 

- разликује правилно од неправилног 
држања тела и правилно држи тело; 

- примењује правилну технику дисања 

приликом вежбања; 

- изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз 
музичку пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

- користи основну терминологију вежбања; - 

поштује правила понашања на просторима за 
вежбање; 

- поштује мере безбедности током вежбања; 

- одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима у просторима за 
вежбање; 

- поштује правила игре; 

- навија фер и бодри учеснике у игри; 

- прихвати сопствену победу и пораз; 

-  

  - кратким корацима, 

- дугим корацима, 

- у различитом ритму, 

- ходање са реквизитом, 

- ходање са променом, правца и смера. 

Техника трчања: 

- трчање преко препрека, 

- трчање са променом правца и смера, 

- брзо трчање 20 м са стартом из различитих 
почетних положаја, 

- игре са коришћењем научених облика ходања и 

трчања.  

Скакања и 

прескакања  

Поскоци у месту. 

Поскоци у кретању. 

Скакања удаљ. 

Скакања увис. 

Прескакање дуге вијаче. 

Вежбе скакања и прескакања упором рукама. 

Игре уз коришћење различитих облика скакања и 

прескакања.  

   Бацања и хватања  Бацање лоптице из места у даљину и у циљ. 

Бацање лоптице из кретања. 

Бацање лопте увис. 

Вођење лопте. 

Додавање лопте. 

Игре са вођењем, додавањем лопте и гађањем у циљ.  

Пузања, вишења, упори и 

пењања  

Пузања на тлу. 

Пењања. 

Провлачења. 

Вис лежећи опружено. 

Помицања улево и удесно у вису лежећем и вису 
слободном. 

Упори.  



Вежбе на тлу  Основни садржаји  

Основни ставови и положаји. 

Поваљка на леђима. 

Став на лопатицама ( свећа ). 

Колут напред из чучња у чучањ. 

Поваљка на стомаку. 

   Састав од научених елемената. 

Игре са усвојеним вежбама.  

Проширени садржаји  

Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину. 

Одељењско такмичење са задатом комбинацијом 

вежби.  

Вежбе равнотеже  Ходање по линији. 

- одржава равнотежу у различитим 

кретањима  уредно одлаже своје ствари пре и 

  Ходање по шведској клупи. 

Лагано трчање на шведској клупи или ниској греди. 

Кратак састав на линији обележеној на тлу, шведској 

клупи и ниској греди.  

Вежбе са 

реквизитима  

Вежбе обликовања са реквизитима. 

Трчања, поскоци и скокови уз коришћење реквизита. 

Дизање и ношење предмета и реквизита на различите 
начине. 

Елементарне игре са реквизитима. 

Игре са ластишом.  

Плес и Ритимика  Ходање и трчање са променом ритма, темпа и 
динамике уз пљесак и уз музичку пратњу. 

Галоп напред. 

Дечији поскок. 

Њихање и кружење вијачом или траком. 

Суножни скокови кроз вијачу са обртањем напред. 

Народно коло по избору.  

Полигони  Комбиновани полигон од 

усвојених вештина (вежби).  



након вежбања; - наведе делове свога тела и 

препозна њихову улогу; 

- уочи промену у расту код себе и других; 

- уочи разлику између здравог и болесног 

стања; - примењује здравствено-хигијенске мере 

пре, у току и након вежбања; - одржава личну 

хигијену; 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА  

Култура вежбања и 

играња  

Основни термини у вежбању. 

Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе ствари. 

Правила елементарних игара. 

Некад изгубим, а некада. победим. 

Навијам фер.  

Здравствено васпитање  Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, осећам. 

Моје здравље. 

Ко све брине о мом здрављу. 

- учествује у одржавању простора у 
коме живи и борави; 

- схвати значај коришћења воћа у 

исхрани; - правилно се понаша за столом.  

  Лична хигијена. 

Хигијена простора у коме живим. 

Хигијена простора у коме вежбам. 

Животне намирнице и правилна исхрана. 

Заједно за столом.  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

ДОПУНСКА НАСТАВА 
СРПСКИ ЕЗИК 

  
Садржаји програма Активности ученика у 

образовноваспитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 



учење читања и писања - именује и чита слова, 
- прави речи од слова, 

- прави од речи реченице, 
- чита текстове, 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 

примену знања 

- демонстративна 

- текстуална 
- дијалошка 

- правилно изговорати 
гласове 

- правилно интонирати 

реченицу 

граматика - препознаје слова, речи, 
реченице 

- игра се мењањјући гласове у 
речима, 

- вежба у изговарању 
обавештења, питања и 
заповести 

- вежба у изговору и писању 

гласова ч, ћ, ђ, х, р 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише-координира 
-наводи на повезивање и  

- демонстративна 

- текстуална 
- дијалошка 

- правилно изговарати 
гласове, речи и реченице 

- поштовати тачку, упитни и 

узвичћник 

  примену знања   

правопис - започиње реченицу велики 
словом 

- пише лична имена и 
презимена и једночлана  

имена насеља 
- употребљава тачку, упитник и 

узвичник 
- пише по диктату 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
- анализира 
- мотивише-координира -

наводи на повезивање и 

примену знања 

- демонстративна 

- текстуална 
- дијалошка 

- правилно употребљавати 

велико слово на почетку 
реченице у писању имена 

и презимена и имена 
једночланих назива 

- правилно употребљавати 

тачку, упитник и узвичник 

МАТЕМАТИКА 

Садржаји програма Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 
образовно-васпитном  

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 



раду 

Предмети у 

простору и односи 

међу њима 

- посматра 

- уочава 

- именује 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 

-подстиче на логично  
мишљење 
-развија кооперативност 

- демонстративна 

- дијалошка 
- илустративна 
- истраживачка 

- орјентисати се у простору користећи одреднице горе, доле, 
изнад, испод, лево, десно... 

- разликовати и именовати геометријска тела 
- одређивати положај предмета 

Линија и област - разликује 
- именује 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише 

- демонстративна 

- дијалошка 

- илустративна 
- истраживачка 

- разликовати и именовати тачку, дуж и линију 

- умети да их нацрта 

- овладати руковањем геометриским прибором 
- упоређивати по облику и дужини 

  - координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 

-подстиче на логично  
мишљење 
-развија кооперативност 

  



Природни бројеви 

до 100 

- посматра 

- групише 

- пребројава 

- броји 
- сређује по редоследу 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 

-подстиче на логично  
мишљење 
-развија кооперативност 

- демонстративна 

- дијалошка 

- игра 

- истраживачка 
- текстуална 

- користити математичке термине: скуп, елеменат 
- уочити једноставне правилности 

- читати, писати и упоређивати бројеве од  0 до 100 

- употребљавати знаке једнакости и неједнакости 

- савладати сабирање и одузимање до 100 
- схватити појам 0 

Мерење и мере - упоређује 
- мери и процењује 

-усмерава 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 

-подстиче на логично  
мишљење 
-развија кооперативност 

- илустративно 
демонстративна 

- експериментална 
- игра  

- упознати метар, динар, пару 

- знати вредност новчаница и поступак 

плаћања - мерити дужину: стопом, кораком... 

Пројектна настава ( програм за овај облик наставе биће Анексом додат када добијемо стручно 

упутство) 

                                             ОСТАЛИ ОБИЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  



Време реализације  Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

-септембар   

  

  

  

  

Упознавање са ученицима 

На путу од куће до школе 

Правила понашање у школи 

Радионица: Да се боље упознамо- Ја сам педагог 

Упознавање просторија и техничких новина у школи 

-разговор  
-дискусија 
-посматрање 

-одељењски старешина 
- ученици 
- стручни сарадник 
-МУП Ужице 

-октобар   

  

  

  

Постаћу члан Дечјег савеза 

Распоред дневних активности 

Навике у вези са правилном исхраном 

Шта је другарство, ко је добар друг – радионица из 

превенције насиља 

-разговор  
-дискусија 

-одељењски старешина 
- ученици 
- Дечији савез 

-новембар   

  

  

  

Буквар дечјих права 

Упознавање својих и туђих потреба 

Радионица: Толеранција – различити а једнаки 

Значај и начини штедње воде 

-разговор 
-дискусија 
-демострација 

-одељењски старешина 
- ученици 
-стручни сарадник 

-децембар   

  

  

  

Упознавање са радом школске библиотеке 

Упитник за родитеље о задовољству сарадњом са 
школом – стручна служба 

Радионица  из  одрживог  развоја  – 

 вршњачка едукација 

Прослављамо Нову годину 

-разговор  
-дискусија 
 - анкета 

-одељењски старешина 
- ученици 

- библиотекар 

 -Ђачки парламент 
- стручна служба 

-јануар   

  

Школска слава-Свети Сава 

Прочитао сам на распусту 

-разговор -одељењски старешина 
- ученици 

-фебруар   

  

  

  

Шта је солидарност 

Правила безбедности на улици, кући, школи 

Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

Психолошка радионица: Знам умем могу и хоћу 

- едукативне 

радионице -
разговор 

-дискусија 

- ученици 
-стручни сарадник 
- сарадници Завода за јавно здравље 
-одељенски старшина 

-март   

  

  

  

Обележавање 8. марта – Дана жена 

Кроз игру сам научио 

Развијање пријатељства са другом децом  

Обележавамо 22. март - Дан вода 

Сукоби–конструктивно  решавање  сукоба  – 

-едукативна 

радионица -

разговор 

-одељењски старешина 
-стручни сарадник 
- ученици 



  радионица из превенције насиља 

-април   

  

  

Жива бића на Земљи 

Дан планете Земље  

Моји родитељи и ја 

-разговор 
-дискусија 

- ученици 
-одељенски старешина 
-стручни сарадник 

-мај   

  

  

  

Како се понашамо приликом посета, излета... 

Радионица: Лаж и крађа 

Агресивно понашање: претња, уцене, физички 

обрачуни... – радионица из превенције насиља 

Понашање у игри са вршњацима 

-едукативна 

радионица - 

разговор 

- ученици 
-одељенски старешина 

-јун   

  

Упитник за родитеље о задовољству сарадњом са 
школом – стручна служба 

Дан заштите природе: 05. 06. 

-разговор 
 - анкета 

- ученици 
-одељенски старешина 
 - стручна служба 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

Наставне области Број 

часова 

Активности ученика у   
образовно – васпитном   

раду 

Активности наставника у   
образовно – васпитном   

раду 

 Начин и поступак 

остваривања 
 Циљеви и задаци садржаја програма 

СРПСКИ ЈЕЗИК 6 - посматрање 

- уочавање 
- причање 

- описивање 
- писање 
- читање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 

примену знања 

-  

-  

-  

-  

дијалошка 

текстуална писаних 

радова излагања 

-  

-  

-  

-  

-  

Развијање способности посматрања и 

уочавање богатства облика, боја, звукова и 
гласова у природи (у шуми, на ливади,  

...) 
Доживљавање лепог у природи и сталних 
промена у њој Богаћење речника 

Упућивање ученика да доживљавају, 

разумеју и изражавају слике и осећања 
изражена у књижевним текстовима 

Изражавање сопственог утиска 



МАТЕМАТИКА 5 -  

-  

-  

-  

-  

-  

упоређивање 

процењивање 

израда задатака 

уочавање мерење 

закључивање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља  проблем 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 

-подстиче на логично  
мишљење 
-развија кооперативност 

-  

-  

-  

-  

дијалошка 

демонстративна 

писаних радова 

текстуална 

-  

-  

-  

Примена стечених знања о мерењу и 
јединицама мера 

Утврдити и продубити стечена знања о 
сабирању и одузимању двоцифрених 
бројева 

Примена стечених знања кроз решавање 

текстуалних задатака из свакодневних 

ситуација 

СВЕТ ОКО НАС 4 -  

-  

-  

-  

-  

-  

разгледање уочавање 

сличности и разлика 

препознавање 

именовање 

уређивање окружења 

одржавање хигијене 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
- мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 

-постављање занимљивих 

питања 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

дијалошка 

демонстративна 

очигледности 

практичних радова 

писаних радова 

експериментална 

-  

-  

-  

-  

Усвајање основних временских одредница  
– сналажење у времену и простору 
Уочавање и опажање живе и неживе 
природе у непосредној околини 

Развијање  одговорног  односа 
 према окружењу 

Уочавање и именовање различитих 

временских промена 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 2 -  

-  

-  

певање играње 

слушање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише 
- координира 
-развија кооперативност 

-  

-  

дијалошка 

демонстративна 
-  

-  

-  

-  

Извођење народних дечјих игара 
Учење нове песме 
Развијање осећаја за ритам и мелодију 
Подстицање расположења и ведрине 



ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 5 - шетање 

- трчање 

- такмичење 
- савладавање 

природних препрека 

- одржавање личне  
хигијене 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-развија кооперативност 

-  

-  

-  

демонстративна 

дијалошка 

самосталног рада 

-  

-  

-  

-  

Развијање издржљивости, истрајности и 
упорности 

Упознавање ученика за коришћење  
„трима” за саморекреацију 
Развијање хигијенских навика ради 

ефикаснијег очувања здравља, повећања 
отпорности организма од штетног утицаја 
савременог начина живота 

Развијање координације, гипкости,  
равнотеже и експлозивне снаге 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 2 - посматрање 
- уочавање 

- прикупљање 
природног материјала 

- преобликовање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
- координира 
-развија кооперативност 

-  

-  

-  

дијалошка 

демонстративна 

експериментална 

-  

-  

Развијање код ученика смисла за спајање 
различитих облика и материјала и 

предмета како би добили нову, занимљиву 
целину, и то посматрањем и прикупљањем 

материјала и предмета из непосредног 
природног окружења 

Подстицање оригиналности и  
креативности код ученика 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

1 - причање 

- препознавање својих 

осећања и осећања 

других 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
- сугерише 
-поставља проблем 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише 
- координира 
--наводи на повезивање и 

примену знаља 

-  

-  

дијалошка 

демонстративна 
-  

-  

-  

Развијање другарства и пријатељства 
Поштовање разлика 
Уважавање својих и туђих потреба 

 

                           В АННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

     

Наставне области Број 

часова 

Активности ученика у   
образовно – васпитном   

Активности наставника у   
образовно – васпитном   

  Основни облици 

извођења програма 
 Циљеви и задаци садржаја програма 



раду раду 

ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ 

рекреативно – 

сазнајног карактера 

 -  

-  

-  

-  

-  

-  

шетање уочавање 

учење препознавање 

прикупљање биљака, 
гранчица, каменчића 

прављење 

хербаријума 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 

примену знаља 

- излагања 

- дијалошка 
- очигледности 
- практичних радова 

- Развијање правилног односа према 
природи и њеном очувању 

- Развијање спретности и кондиције у 
природи 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, 
природним објектима 

- Боравак на шистом ваздуху ради 

очувања здравља 

КУЛТУРНО –  
ЗАБАВНЕ  

АКТИВНОСТИ 

 -  

-  

-  

-  

-  

играње певање 
креирање маски и  

фризура имитирање 

такмичење у знању, 

умењу и вештинама 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише 
- координира 

- демонстративна 
-експериментална 

- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у 
дружењу 

- Развијање такмичарског духа 
- Подстицање оригиналности и 

креативности -Препознавање  склоности 

 ученика  и карактеристичних 

особина 

ЛЕПО ПИСАЊЕ   - посматра  
- уочава - 

правилно повлачи 
линије  

- обједињује  
- повезује 

 усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
- мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 

примену знања 

 дијалошка - 
илустративна 

- текстуална 
- кооперативна 

- усвојити правилно повлачење линија 
- развијати моторичке спосбности 

- у процесу лепог писања  
- неговати смисао за лепо и уредно 

- усвојити правилно повлачење линија 
- развијати моторичке спосбности 

- у процесу лепог писања 
- неговати смисао за лепо и уредно 

 



ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

  

Назив предмета                                                     ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других, отворена  

Циљ  за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 36 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- наведе у чему је успешан и у чему жели да напредује; 

- уочава међусобне разлике и сличности са другим 
ученицима у одељењу; 

- понаша се на начин који не угрожава потребе, права 
и осећања других; 

- препозна код себе и других основна осећања; 

- препознаје примере поштовања и кршења права 
детета у свом окружењу, причама, филмовима; 

- преиспитује своје поступке и прихвата да не мора 
увек да буде у праву; 

- тражи помоћ у ситуацијама кршења својих и туђих 

права; - разликује добру и лошу комуникацију у сопственом 
искуству, ближем окружењу, књижевним делима, 
филмовима; 

- комуницира слушајући саговорника и тражи 
објашњење онога што не разуме; 

- слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да други могу имати другачије 
мишљење; 

- сарађује и преузима различите улоге у групи/тиму; 

- договара се и одлучује у доношењу одељенских 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу  

Идентитет 

Ко сам ја? Наше јаке стране, у чему смо успешни, у чему бисмо волели да 
напредујемо. 

Таленти и интересовања која поседујемо. 

Наше сличности и разлике. 

Основна осећања (радост, страх, туга, бес) и како се препознају.  

Потребе и права 

Разлике између жеља и основних животних потреба. 

Права детета 

Кршење и заштита права 

Препознавање кршења права детета. 

Коме се обратити у ситуацијама кршења права детета. 

Одговорност према себи и другима.  

ДЕМОКРАТСКО  

ДРУШТВО 

Одељење/група као 

заједница  

Функционисање заједнице 
Одељење/група као заједница. 

Вредности одељења/групе - равноправност, одговорност, солидарност, 
поштовање и брига за друге, толерантност, праведност, поштење. 

Уважавање различитости. 

Правила у одељењу/групи и њихова функција. 

Одлучивање у одељењу/групи. 

Одговорност деце и одраслих за функционисање заједнице.  



правила и да се понаша у складу са њима; 

- својим речима образложи неопходност правила која 
регулишу живот у заједници; 

- препозна добре стране свог одељења и оно што би 

требало  

ПРОЦЕСИ У  

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Комуникација и 

сарадња  

Комуникација 

Слушање/неслушање. 

Кад разговарамо држимо се теме. 

Изношење мишљења. 

променити/побољшати; 

- заједно са вршњацима и наставником учествује у 
решавању проблема у одељењу; 

- учествује у изради плана једноставне акције; 

- са другим ученицима изводи и документује 
једноставну акцију; 

- доприноси промоцији акције; 

- на једноставан начин вреднује изведену акцију.  

 Уважавање саговорника. 

Сарадња 

Групни рад, договарање и сарадња са вршњацима и одраслима.  

ГРАЂАНСКИ  

АКТИВИЗАМ 

Акција 

одељења/групе  

Планирање и извођење једноставне акције у одељењу/групи 
Кораци у планирању и извођењу акције. 

Чиме се поносимо и чиме нисмо задовољни у одељењу. 

Избор теме/проблема/активности којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и израда плана акције - подела улога, договор о роковима, 
начину реализације. 

Извођење и документовање акције - видео, фотографије, текстови и сл. 

Промоција акције на нивоу школе - приказивање другим одељењима, 

родитељима и сл., прављење постера или паноа, објављивање прилога у 
школском листу. 

Вредновање акције - чиме смо задовољни, шта је могло бити боље.  

Назив предмета:                                                          ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова:                                              36 

Разред:                                                                          Први 

ТЕМА  

(наставне јединице) 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ  

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 



I – УВОД 

1.  Учимо о нашој 

вери - уводни час 

• упознавање ученика и 

вероучитеља 

• упознавање ученика са 

садржајима предмета и 

начином рада 

• мотивисање ученика за 

похађање часова  

верске наставе 

 Когн и тивн и  аспект : 

• да разуме основнa 

сазнања о темама које ће се 

обрађивати на настави 

Православног катихизиса  
Афективн и  аспект : 

• бити подстакнут да 

активно учествује на часовима 

верске наставе 

 Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело катихете 
(вероучитеља) и његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве лично  

II - ЗАЈЕДНИЦА  

КАО ОСНОВ ЖИВОТА 

2. Моја породица 

3. Моја школа и 

другари 4. Ми 

смо део Божје 

породице (Цркве) 

• ученицима 

пружити основ за 

разумевање човека као 
бића заједнице 

• пружити 

ученицима 

елементарно  знање о 

Богу као бићу заједнице 

 Когн итивн и  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 

• знати да се правилно осени 
крсним знаком 

• знати да је Бог Света Тројица 

(Заједница) 

• знати да крштењем постајемо 

• приче и слике које  

приказују породицу 

• може и прича о 

„малој породици“ 

(деца са једним 

родитељем, или 

старатељем) 

• садржаји у вези са 

животом у школи 

(нова заједница);  

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 
начином вредновања њиховог рада. 

 В р ст е  н аст аве  

Настава се реализује кроз следеће 

односи у 



 

  чланови Божје породице (Цркве) 

 Афективн и  аспект :  

•  пожелети  да чини добро другима 

(ближњима) у својој заједници • 

желети да изражава хришћанску 

љубав према Богу и ближњима 

правила понашања 

 Божја породица (ко 

су чланови Божје 

породице; како се 

постаје њен члан...) 

облике наставе: 

• теоријска настава (35 часова) 

• практична настава (1 час) 

 Мест о  р еали заци је  н аст аве  

• Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

• Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у литургијском 

сабрању; 

 Ди д акти чк о  мет оди чка  уп ут ст ва  за  

 р еали заци ју  наст аве  

• Уводне часове требало би осмислити 
тако да допринесу међусобном 

упознавању ученика, упознавању 
ученика с циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али и тако да 
наставник стекне почетни увид у то 

каквим предзнањима и ставовима из 

подручја Православног катихизиса, 
група располаже. 

• Реализација програма требало би да 

се одвија у складу с принципима 

савремене активне наставе, која 

својом динамиком подстиче ученике 

на истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У току 

реализације стављати нагласак више 

на доживљајно и формативно, а мање 

III - ЗАЈЕДНИЦА  

ЉУБАВИ БОГА,  

ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ 

5. Послушност 

6. Даривање – нашa 

љубав 

7. Цео свет на дар 

8. Оче наш - зовемо 

нашег Бога 

• 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 

 Когн итивн и  аспект:  

• 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 усвоји текст молитве Оче 
наш 

• знати  да је Бог Отац створио свет из 
љубави 

•моћи да  препозна да је наш живот 
Божји дар 

• знати да Бог жели да живимо у  

заједници са Њим 

 Аф ективн и  аспект :  

• показивати жељу да љубав исказује 
на конкретан начин 

• бити мотивисан да љубав према 

Богу изражава молитвом 

• приче које говоре о 

томе да када 

некога волимо, 

онда га и слушамо 

• како можемо да 

помогнемо 

другоме; љубављу 
чиним добра дела 

• садржаји који 

говоре и приказују 
лепоту створеног 

света 

• песмица: „Ал` је 

леп овај свет“, Ј.Ј. 
Змај 

• Бог је цео свет 

створио из љубави 



IV - НЕИЗМЕРНА  

ЉУБАВ БОЖЈА - 

ХРИСТОС СЕ 

 пружити ученицима 

неопходно знање о 

 Когн итивн и  аспект:  

•моћи да препозна основне догађаје 

библијске приповести о Христовом 

рођењу 

  Новозаветно 

сведочанство о 

на сазнајно и информативно. 

РОДИ! 

9. Бог долази у овај 

свет 

10. Христос се роди 

– Божић у мом дому 

11. Како је Растко 

постао Св. Сава 

12. Свети Сава, 

слава у школи и у 

мојој породици 

доласку Спаситеља у свет 

• указати ученицима да 

је послање Сина 
Божјег  дар љубави  

Бога Оца свет 

• пружити ученицима 

елементарно знање 

о Светоме Сави 

• моћи да препозна и именује 

главне личности из библијске приче 
о Христовом рођењу ( уз помоћ 

иконе празника и  по кључним 
симболима) 

•моћи да препозна да је прослава 
празника догађај целе породице  

кроз који се остварује заједница љубави 

•моћи да  усвоји текст (садржај) и 
мелодију песме ( Божић, Божић ) 

• моћи да препозна да је Свети 
Сава посветио свој живот Богу због  

љубави према Њему 

 Афективн и  аспект :  

По завршетку теме: 

• 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 

Христовом 

Рођењу (препричано и 
прилагођено) 

• Божићна песма: 

„Божић, Божић 

благи дан“ 

• Свети Сава – 

остварени син 

Бога Оца ( кроз 
љубав и 

заједницу са 
Богом, свако од 

нас постаје као 

Свети Сава) 

• Химна Светом 

Сави 

• Квалитет наставе се постиже када се 

наставни садржаји реализују у складу 
са савременим педагошким 

захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. 

• Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 

транспоновања наставног садржаја у 
педагошко дидактичка решења, 

наставник би требало да води рачуна 
и о психолошким чиниоцима 

извођења наставе – узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији ученика. 

• У остваривању савремене наставе 

наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и координатор 
ученичких активности у наставном 
процесу. 



V - ЦРКВА -  

ЗАЈЕДНИЦА СА  

БОГОМ 

13. Бог ствара свет 

14. Свет је наш дом 

15. Прихватимо дарове 

Божје 

• пружити ученицима 

елементарно  знање о 
стварању света 

• омогућити 
ученицима да схвате и 

доживе Цркву као 

заједницу сабраног  

Божјег народа 

• подстицати ученике 
на лично учешће у животу  

Цркве 

 Когн итивн и  аспект:  

•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 објасни, на елементарном 
нивоу,  повезаност  људи и природе 

• уочити  да се у Цркви остварује 

• Библијско 

казивање о 
стварању света 

• Живот првих 
људиБожја жеља 

да свет  

буде Црква 

• Човек не 

прихвата Божје 

дарове- 

непослушност и 

себичност 

• Настава је успешно реализована ако 

је ученик спреман да Цркву схвати 

као простор за остваривање своје 

личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који 

постаје извор и пуноћа његовог 

живота. 

 Е валуац и ја  наст аве  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

16. Где је љубав ту је 

Бог 

17. Христова вечера са 

ученицима 

18. Литургија - 

окупљање Божје 

породице 

19. Пост – стаза  

љубави 

  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) 

• да се упозна са Литургијом као 

догађајем (заједничком трпезом) на 

којем се окупља Божја породица  

Афективн и  аспект  

:  

• код ученика ће се развити жеља 

да својом послушношћу изражава 
своју љубав и слободу 

• ученик ће желети да учествује у 

Литургији 

• Прича:“Где је 

љубав, ту је Бог“, 

Л.Н. Толстој 

• Прва Литургија 
(Христови 

ученици); 
„Православна 
читанка“, с. Нина  

Неранџић и Ана  

Савковић 

остварености задатака и исхода наставе) 
наставник ће остварити на два начина: 

• процењивањем реакције ученика или 
прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића; 

• провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 
ставова; 

 Оц ењ и вањ е 

Непосредно описно оцењивање ученика 

може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 



VI – ХРИСТОВА ЉУБАВ  

ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ 

20. Христова љубав 

према човеку и 
свету 

21. Препознајемо 

Христову љубав 

22. Христос васкрсе! 

•  

•  

указати ученицима на 

величину Христове 
љубави према људима и  

свету пружити 

ученицима 

елементарно знање о 

Христовом страдању и  

васкрсењу 

 Когн итивн и  аспект:  

• упознати Христово учење као 
„учење“ о љубави и праштању ( на 

примерима из  јеванђељских прича) •  
препознати и разумети да је  

права љубав када је показујемо делима 

• усвојити садржај и мелодију песме 

„Знаш ли ко те љуби силно“ 

• бити у могућности да опише 
појединости библијске повести о  

Христовом Васкрсењу 

• препознати и именовати главне 

личности из библијске приче о 

Христовом Васкрсењу ( уз помоћ 

иконе празника и  по кључним 
симболима) 

• препознати да је прослава 

празника догађај целе породице 

• Јевађељска прича  

Милостиви  

Самарјанин 

• Песмица: „Знаш ли 

ко те љуби слилно“ 

• Новозаветно 

сведочанство о  

Христовом  

Васкрсењу (препричано 

и прилагођено ) 

• Прича: „Добро 

дрво“ Ш. 

Силверстејн 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања ученика; 

 Ок ви рн и  бр ој часова  п о  т емама  

Увод – 1 

Заједница као основ живота – 4 

Заједница љубави Бога, човека и природе 

– 5 

Неизмерна љубав Божја-Христос се роди! 
– 6 

Црква – заједница са Богом – 8 

Христова љубав према човеку и свету – 
4 

Наша брига о свету – 6 

Евалуација – 1+1 

  кроз који се остварује заједница љубави 

• моћи да опише прослављање 

Васкрса у својој породици 

• знати обичаје у вези са Васкрсом  
Афективн и  аспект :  

• развијати потребу да делима 
исказују љубав 

• развијати жељу да учествује у 

припремама за прославу овог највећег 

хришћанског празника 

  



VII – НАША БРИГА О 
СВЕТУ 

23. Човек домаћин у 

свету 

24. Радост служења 

25. Љубав према 

људима и природи је 

љубав према Богу 

26. Сваки човек је за 

нас Христос 

27.Научили смо о нашој 

вери 

• 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 

 Когн итивн и  аспект:  

•моћи да  преприча одабране приче које 
говоре о Христовој љубави према свету и 
човеку 

• на елементарном нивоу моћи да 

објасни међусобну повезаност свих 
људи и природе 

• препознати  и именовати поступке 

људи који су прожети љубављу према 

природи, људима и Богу 

• уочити у којој мери је напредовао 

и савладао градиво Православног 

катихизиса 1. разреда основне  

школе 

 Афективн и  аспект :  

• развијати жељу да се брине о 

биљкама и животињама и целокупној 

природи 

• Разне приче о које 
говоре о служењу 

човека човеку 

• Човекова брига за 

очување природе, 

биљака и животиња 

• Прича Свети  

Герасим и лав  

Јордан 

• Приче и слике о 

кућним љубимцима 



 

КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК 

 
 

Циљ наставе католичког вјеронаука у првом разреду је да дијете упозна Бога Оца, 
његову љубав, да се, родитељ и овај дивни свијет схвати као Божији дар, а затим да 
упозна Исуса Христа, онога кога нам је Отац послао као знак своје највеће љубави. 
Полазимо од слике оца који воли, који је брижан, који пуно зна, који "све може", да бисмо 
указали на Небескога оца, који нас још више воли, који је још брижнији, који заиста све 
зна и који уистину све може. Он се брине о нама. Од њега је овај велики свијет, који је 
добар и ми смо његови. За те наставне јединице мисао водиља вјеронаука: радост. Он 
нам је послао као највећи доказ своје љубави Сина, који нам је постао брат. Љубимо 
његову мајку и кроз ову годину упознајемо живот Господина Исуса. Строго следимо 
литургијску црквену годину (Дошашће, Божић, Коризма, Ускрс, Духови), а имамо на уму 
конкретан хришћански живот. Зато говоримо о Духу Светом, о Исусовој присутности међу 
нама, о молитви и светој миси. Циљ нам је да ученику побудимо радост и да га наведемо 
на то да радосно узвраћа Очеву љубав. 

 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да : 
- разумију и прихвате став да смо дјеца Божја и да нас Отац небески воли; 
- разумију и прихвате став да нас Бог тако љуби да је Исус Крист постао наш брат; 
- разумију и прихвате потребе и жеље да бисмо били Исусова браћа морамо се 
међусобно вољети и тако слиједити његову науку; 
- разумију узајамну љубав која захтјева да се научимо одрицати и чинити добро другима; 
- развију осјећаје да су молитве и богослужје начини сусретања с оним што смо учили о 
Богу и да изграде потребу за тим; 
- спознају да њихови другови су припадници других цркава, вјера, да има оних који не 
вјерују, и да науче да је важно поштивати и вољети све своје другове као браћу. 
 
Садржај програма 
УВОД 
- Међусобно упознавање ученика и вјероучитеља и упознавање са садржајима 
програма католичког вјеронаука; 
МИ СМО ДЈЕЦА БОЖИЈА И ОТАЦ НЕБЕСКИ НАС ВОЛИ 
- Дар смо небеског Оца (хвала за родитеље, браћу и пријатеље); 
- Небески нас Отац воли (хвала што ме воли); 
- Небески Отац је добар (развијање љубави према Оцу Небеском јер је према мени добар); 
- Небески Отац све зна (развијање осјећања дивљења јер Небески Отац све зна); 
- Небески Отац све може (развијање осјећања радости јер Небески Отац све може); 
- Небески Отац је створио и невидљиви свијет (неговање осјећања како нам је добро 
што је Небески Отац најбогатији); 
- Небески Отац се брине за свијет (развијање захвалности према Богу што се брине за нас); 
- Сви су људи дјеца Божија и зато су браћа (упознати дјецу са чињеницом да су сви 
људи дјеца Божија и зато су браћа, развијати свјест о важности суживота и толеранције). 
БОГ НАС ТАКО ЉУБИ ДА ЈЕ ИСУС КРИСТ ПОСТАО НАШ БРАТ 
- Небески Отац нам је послао свога сина (развијање радости што ми је Исус брат); 
- Ишчекивани Божји Син (развијање љубави према Марији јер је Исусова мајка); 



 

Исусово рођење - славимо заједно сви кршћани (развијање захвалности Богу за ту љубав, 
што је постао нама сличан); 
- Исусови први гости (развијање осјећања свјести да ћу и ја бити Исусов гост, поход 
пастира и мудраца); 

Светкујемо Божић (упознати властити начин слављења као и начине других, Бог нас је 
даривао и ми ћемо једни друге). 
ДА БИСМО БИЛИ ИСУСОВА БРАЋА МОРАМО СЕ ВОЉЕТИ МЕЂУСОБНО И 
СЛИЈЕДИТИ ЊЕГОВУ НАУКУ 
- Исус нас учи: љубимо једни друге у кући (навикавање на помагање родитељима); 
- Исус нас учи: љубимо своје ближње (помагаћу друговима у школи); 
- Исус нас учи: љубимо једни друге (помоћи ћу својим судруговима); 
- Упознати Исуса онако како га прихватају и сви остали људи (Исус је особа 
значајна за човјечанство, шта Куран часни говори о Исусу); 
- Исус нас учи да се у љубави налазимо (развијање навике пјевања у цркви). 
УЗАЈАМНА ЉУБАВ ЗАХТИЈЕВА ДА СЕ НАУЧИМО ОДРИЦАТИ И ЧИНИТИ ДОБРО 
ДРУГИМА - ИСУС ЈЕ ОТКУПИТЕЉ 
- Исус је љубав трпио (развијање чврстине - ако ме нешто боли, нећу се одмах тужити); 
- Исус приказује своје трпљење Оцу (развијање чврстине своје трпљење ћу 
сјединити с Исусовим); 
- Отац је ускрисио Исуса (развијање вјере да Отац даје живот и смрт); 
- Исус је жив (развијање вјере у живога Исуса); 
- Прослављени Исус (развијање вјере у Божје прослављено краљевство); 
- Међу нама је Дух Свети (развијање осјећања радости што ми Дух помаже доћи к Оцу); 
- Исус међу нама живи (развијање поуздања у Исуса, Исус и дјеца). 
МОЛИТВА И БОГОСЛУЖЕЊЕ ЈЕ НАЧИН СУСРЕТАЊА С ОНИМ ШТО СМО УЧИЛИ О 
БОГУ 
- С Исусом заједно разговарам с Оцем (развијање осјећања задовољства што могу 
разговарати с Небеским Оцем); 
- У гостима код Исуса (развијање навике редовног похађања свете мисе); 
- Молитва код других цркава и вјера (развијање свјести да сваки човек моли по својој 
савјести правилно, заједничка молитва Оченаша, молитва Ислама 

 
 

 

 
 

II разред 
 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Опeративни задаци 

 Уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; 

 Препознавање и разумевање главних реченичних делова; 

 Упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма; 

 Савладавање нових програмских захтева из правописа; 



 

 Овладавање техником читања и писања латиницом; 

 Мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире; 

 Увежбавање читања наглас; 

 Усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста; 

 Уочавање и тумачење битних чинилаца текста; 

 Симултано усвајање књижевних и функционалних појмова; 

 Овладавање основним облицима језичког изражавања и даље усавршавање и неговање 

језичке културе; 

 Систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у 

говорењу и писању. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 
1. 

 

 
Усмено изражавање 

1СЈ.2.2.1 
1СЈ.2.2.3 

1СЈ.2.2.7 

1СЈ.2.2.8 

1СЈ.2.2.9 

1СЈ.3.2.7 

 

 
26 

 

 
18 

 

 
8 

 

2. 
 

Књижевност 

1СЈ.3.5.1 
1СЈ.3.5.2 

1СЈ.3.5.3 

 

78 
 

57 
 

21 

 

 

3. 

 

 

Граматика 

1СЈ.2.4.5 
1СЈ.2.4.6 

1СЈ.2.4.7 

1СЈ.2.4.8 

1СЈ.2.4.4 

 

 

27 

 

 

11 

 

 

16 

 
4. 

 
Правопис 

1СЈ.1.4.5 

1СЈ.2.4.8 

1СЈ.2.4.9 

 
30 

 
23 

 
7 

 
5. 

 
Писмено изражавање 

1СЈ.3.3.1 
1СЈ.3.3.2 

1СЈ.3.3.5 

1СЈ.3.3.6 

 
18 

 
7 

 
11 

6. Усм. и писмено изражавање  1  1 

укупно: 180 80 100 

 
 
 
 
 
 
 



 

МАТЕМАТИКА 
 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да : 

 савладају сабирање и одузимање до 100; 

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

множења; 

 упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 

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

употребе ових назива); 

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

делиоца; 

 савладају таблицу мнижења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до 

аутоматизма); 

 савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију 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 везе између компонената операција); 

 схвате појам половине; 

 уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и различитих кривих и 

изломљених линија; 

 уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 

 упознају и примењују мере за дужину ( m, dm, cm ) и време ( час, минут, дан, седмица и 

месец ). 



 

 
 
 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 

 

1. 

 

 

 

Природни бројеви до 100 

1МА.1.3.1 
1МА.1.3.2 

1МА.2.1.1 

1МА.2.1.5 

1МА.3.1.2 

1МА.3.1.3 

1МА.3.1.4 

 

 

 

145 

 

 

 

55 

 

 

 

90 

2. Геометријска тела и фигуре 
1МА.2.2.1 
1МА.2.2.2 

25 8 17 

 
3. 

 
Мерење и мере 

1МА.1.4.1 
1МА.1.4.4 

1МА.2.4.2 

1МА.2.4.5 

 
10 

 
3 

 
7 

укупно: 180 66 114 

 
 
 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Посебни стандарди 

 Разумевање говора: ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим 

темама. 

 Усмено изражавање: ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темема 

самостално или уз помоћ наставника. 

 Интеракција: ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке 

информације у вези са познатим темама. 

 Знања о језику: препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке 

компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

 
Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора-ученик треба да: 

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, 

акценат, ритам и интонацију; 

- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

- разуме говор наставника, 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 (позив на игру, заповест, упутство итд.). 



 

 

Усмено изражавање-ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, поштује ритам и интонацију; 

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

помоћ; 

- описује кратким и једноставном језичким структурама себе и друге у познатим 

ситуацијама; 

- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 

Интеракција-ученик треба да: 

- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 

- поставља једноставна питања; 

- изражава допадање и недопадање; 

- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.); 

- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 
Знања о језику-ученик треба да: 

- препознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика, матерњег и страног у међуљудској комуникацији. 

 
Садржај програма 

 Школа: школски простор и активности 

 Ја и моји другови: нови другови и особе, нове игре (у складу са годишњим добима) 

 Породица и блиско окружење: шира породица, суседи и пријатељи 

 Празници: Ускрс и други важни празници 

 Мој дом: просторије и делови намештаја 

 Исхрана: ужина, избор хране и пића, воће и поврће по годишњим добима, навике у 

исхрани у земљи/ама чији се језик учи 

 Одећа: одевни предмети по годишњим добима 

 Окружење: место и улица где станујем, важне установе у окружењу (биоскоп, школа, 

позориште, пошта, музеј). 

 Остало: годишња доба, месеци, дани у недељи и делови дана 

 
 

 
 СВЕТ ОКО НАС 

 

Оперативни 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 исказивање 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. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Где човек живи 
1ПД.2.5.2 
1ПД.3.5.2 

15 8 7 

2. Кретање у простору и времену 
1ПД.2.4.1 
1ПД.2.4.5 

12 8 4 

 

3. 
 

Људска делатност 

1ПД.2.5.3 
1ПД.2.3.5 

1ПД.3.3.1 

 

18 
 

11 
 

7 

 

4. 
 

Жива и нежива природа 

1ПД.2.1.2 
1ПД.2.1.4 

1ПД.3.1.1 

 

27 
 

16 
 

11 

укупно: 72 43 29 

 
 
 

 

 ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

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

стваралачке имагинације; 

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

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

карактеру облика, коришћењу материјала за рад, визуелним знаковима, опажањима 

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

 развију навику лепог писања; 

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

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Кретање облика у простору  6 4 2 



 

 

2. 
Дејство светлости на карактер 

облика 

 
4 2 2 

3. Амбијент-сценски простор  6 4 2 

4. Лепо писање са калиграфијом  16 10 6 

5. Контраст  12 8 4 

6. Паковање  6 4 2 

7. Знаци и симболи  4 2 2 

8. 
Једнобојна композиција употребних 

предмета 

 
6 4 2 

9. Замишљања  6 4 2 

 
10. 

Преобликовање материјала или 

предмета њиховим спајањем 

(везивање) 

  
6 

 
4 

 
2 

укупно: 72 46 26 

 
 
 
 

 

 МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 певају песме по слуху; 

 слушају вредна дела уметничке и народне музике; 

 свирају на дечјим музичким инструментима; 

 изводе дечје, народне и уметничке игре. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 

осталих 

типова 

1. Извођење музике  
20 17 3 

2. Слушање музике  
9 5 4 

3. Стварање музике  
7 2 5 

укупно: 36 24 12 



 

 
 
 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Оперативни задаци 

 Задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

 Развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

 Стицање моторичких умења у свим природним 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"; 

 Стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Ходање и трчање  13 6 7 

2. Скакање и прескакање  20 9 11 

3. Бацање и хватање  12 6 6 

4. Дизање и ношење  3 1 2 

5. Вучење и гурање  3 2 1 

6. Пузање ,провлачење и пењање  6 3 3 

7. Вежбање реквизитима  5 3 2 

8. Вежбе на тлу  9 4 5 

9. Игре  20 8 12 

10. Ритмичке игре и народни плесови  17 10 7 

укупно: 108 52 56 



 

 
 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Оперативни задаци 

 стицање знања ,формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота 

 унапређивање хигијенских и радних услова живота и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље 

 остваривање активног односа и узајамне сарадње школе ,породице и заједнице на 

развоју,заштити и унапређењу здравља 

 подстицање родитеља на активности за унапређење здравља деце 

 развијање мотивације деце у односу на здравље и здрав стил живота 

 мотивисање ученика за понашање које чува здравље; пораст нивоа свести о ризичном 

понашању као „узрочнику“ низа здравствених проблема 

 развијање радозналости и еколошке свести 

 
Садржај програма 

I Teмa - Штa сe дoгaђa у мoм тeлу (6 чaсoвa) 

- Рaстeм и тo сe види - пoдстaћи мисaoну aктивнoст учeникa и нaпрaвити пoрeђeњe 

прeтхoднoг и сaдaшњeг стaњa (мoгao сaм дa oбучeм, a сaдa нe мoгу, мaлe ципeлe, мaлa 

мajицa, пoрaстao сaм, тeжи сaм). 

- Рaзвиjaм сe - нa примeримa штa су свe нaучили, штa свe знajу и умejу учeници ћe 

схвaтити кaкo сe зajeднo сa рaстoм и рaзвиjajу, пoстajу стaриjи - зрeлиjи. 

- Пут хрaнe - крoз рaзмeну мисли, искуствa и знaњa схвaтићe oснoвнe пojмoвe o крeтaњу 

хрaнe у oргaнизму (унoсимo, жвaћeмo, вaри сe у жeлуцу, избaцуjeмo). 
- Пут вoдe - вeoмa je битнo дa учeници схвaтe знaчaj унoшeњa вoдe. Oбjaснити улoгу вoдe 

у oргaнизму и рaзвиjaти нaвику рeдoвнoг унoшeњa вoдe. Aдeквaтнoм oргaнизaциjoм 

рaдa у шкoли oмoгућити учeницимa oбaвљaњe физиoлoшких пoтрeбa - хoћу у тoaлeт, 
бeз oсeћaja стидa. 

- И зуби сe мeњajу - сaзнaњa o зубимa дoпунити нoвим инфoрмaциjaмa o ницaњу зубa, 

хигиjeни и бoлeстимa зубa. 

II Teмa - Ja и мoje здрaвљe (10 чaсoвa) 

- Кaкo сaчувaти здрaвљe - Интeгрисaњeм нaучeнoг грaдивa у првoм рaзрeду и личнoг 

искуствa учeникa, пoдстaћи их дa дoђу дo oснoвних фaктoрa нeoпхoдних зa oчувaњe 

здрaвљa (исхрaнa, личнa хигиjeнa, хигиjeнa срeдинe, нaслeђe, физичкa aктивнoст. 

- Штa мoжe дa нaруши мoje здрaвљe - крoз причу и oдрeђeнe aктивнoсти упoзнaти 

учeникe сa фaктoримa кojи мoгу дa нaрушe здрaвљe. 
У кући, нa улици, у прирoди (упoзнaвaњe сa oзнaкaмa и симбoлимa oпaсних мaтeриja, 

струja, вoдa, сунчaницa, живoтињe - крпeљ, пчeлa, кoмaрaц, мувa, oпaснe живoтињe, 

тeмпeрaтурa, сaoбрaћaj, хрaнa...). 

Ситуaциje у кojимa сe мoгу пoврeдити (упoтрeбa кућних aпaрaтa, купaњe, нeпримeрeнe 

физичкe aктивнoсти...). 

Прeдмeти кojи мe мoгу пoврeдити (oштри прeдмeти, oруђa, oружja...). 

- Чувaм сe - примeримa и причoм из живoтa и искуствa учeникa, дoћи дo зaкључкa штa свe 

oни мoгу чинити дa би сaчувaли свoje здрaвљe. 

III Teмa - Днeвни ритaм (4 чaсa) 

 



 

- Лeти и зими - нaпрaвити пoрeђeњe днeвних aктивнoсти у oднoсу нa гoдишњa дoбa. Уoчити 

рaзликe днeвнoг ритмa у зaвиснoсти oд гoдишњих дoбa. Нaпрaвити пoрeђeњe сa дoмaћим 

живoтињaмa у циљу бoљeг рaзумeвaњa. 

- Кaкo прeпoзнaти умoр - упoзнaти учeникe сa oснoвним симптoмимa умoрa и знaчajeм 

смeњивaњa динaмичких и мирних aктивнoсти у дaну. Свe психичкe и физичкe 

aктивнoсти тoкoм дaнa усклaдити сa пoтрeбaмa и мoгућнoстимa. 

- Шкoлa и здрaвљe - зaштo je пoтрeбaн рaспуст (збoг oдмoрa, врeмeнских приликa - зимa, 

лeтo). 

IV Teмa - Личнa хигиjeнa (4 чaсa) 

- Учeницимa je пoтрeбнo пoстaвити кao импeрaтив свaкoднeвнo oбрaћaњe пaжњe нa eлeмeнтe 

личнe хигиjeнe крoз пoвeзивaњe сa сaдржajимa других прeдмeтa. Сaдржaje личнe хигиjeнe 

oбрaдити крoз игру, кoлaжe, пoстeрe, пoзoриштaнцe и рaзгoвoр у склaду сa мoгућнoстимa 

учeникa. 

 
V Teмa - Личнa хигиjeнa (4 чaсa) 

- Учeницимa je пoтрeбнo пoстaвити кao импeрaтив свaкoднeвнo oбрaћaњe пaжњe нa eлeмeнтe 

личнe хигиjeнe крoз пoвeзивaњe сa сaдржajимa других прeдмeтa. Сaдржaje личнe хигиjeнe 

oбрaдити крoз игру, кoлaжe, пoстeрe, пoзoриштaнцe и рaзгoвoр у склaду сa мoгућнoстимa 

учeникa. 

VI Teмa - Исхрaнa (6 чaсoвa) 

- Moj кувaр - крoз зajeдничку прaктичну aктивнoст изрaдe jeлoвникa прoвeрити 

усвojeнoст знaњa и умeњa из oблaсти здрaвe исхрaнe. Прoширити и систeмaтизoвaти 

знaњa и искуствa учeникa стeчeнa у првoм рaзрeду. 

- Нeпрaвилнa исхрaнa - пoрeмeћajи кojи нaстajу услeд нe прaвилнe исхрaнe: зaoстajaњe у 

рaсту и рaзвojу, пoрeмeћaj тeлeснe тeжинe, бoлeсти зубa, кичмeнoг стубa и груднoг кoшa. 
VII Teмa - Прeвeнциja злoупoтрeбe aлкoхoлa и дувaнa (4 чaсa) 

- Ja и мoje oдeљeњe у бoрби прoтив пушeњa и кoнзумирaњa aлкoхoлa - увoд у aктивнoст су 

oснoвнe инфoрмaциje o aлкoхoлу и дувaну и игрa - "кoриснo/штeтнo". Aнгaжoвaти свe 

учeникe дa крoз прaвљeњe излoжбe, плaкaтa, пoстeрa и ликoвних рaдoвa дajу свoj 

дoпринoс бoрби прoтив пушeњa и кoнзумирaњa aлкoхoлa. 

VIII Teмa - Зaнeмaривaњe и злoстaвљaњe дeцe (2 чaсa) 

- Oву тeму збoг њeнe спeцифичнoсти рeaлизoвaти у сaрaдњи сa стручњaкoм- 

прoфeсиoнaлцeм зa питaњa зaнeмaривaњa и злoстaвљaњa дeцe (рaзгoвoр сa учeницимa, 

рoдитeљимa, нaстaвницимa...). 



 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Оперативни задаци 

 подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 

 подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других; 

 оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову 

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

друге; 

 развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина 

ненасилне комуникације; 

 оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању 

сукоба и вршњачком посредовању; 

 развијање креативног изражавања; 

 оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место 

у њему и да активно доприносе развоју школе по мери детета; 

 оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да 

актавно учествују у њиховом остваривању; 

 развијање и неговање основних људских вредности. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. 
Подстицање групног рада и сарадња 

са вршњацима 

 
2 2 0 

2. 
Подстицање самосвести и уважавање 

других 

 
3 3 0 

3. Осећања и потребе  7 7 0 

4. 
Невербална,вербална и ненасилна 

комуникација 

 
4 4 0 

5. 
Решавање сукоба и вршњачко 

посредовање 

 
4 4 0 

 
6. 

Оспособљавање ученика да активно 

доприносе развоју школе по мери 

детета 

  
4 

 
4 

 
0 

7. Дечја права  6 6 0 

8. 
Развијање и неговање основних 

људских вредности 

 
4 4 0 

9. Евалуација  2 2 0 



 

 

укупно: 36 36 0 

 

 ВЕРСКА НАСТАВА 
 
 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС-ВЕРОНАУКА 

 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у другом разреду 

основне школе јесте прихватање да је постојање израз заједништва 
личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом 
личношћу. 

 
Оперативни задаци 

Оперативни задаци наставе православног катихизиса (веронауке) у другом 
разреду основне школе јесу да ученик: 

 уочи да Литургија није обичан догађај; 

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

Светог Духа; 

 упозна структуру Литургије; 

 разликује радње на Литургији; 

 уочи да је Исус Христос, иако физички одсутан, присутан на Литургији као плод наше 

љубави према њему. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Увод  1 0 1 

2. 
Бог је заједница личности Оца, Сина 

и Св.Духа 

 
4 3 1 

3. Структура Литургије-Цркве  7 5 2 

4. Литургија-откривање Бога  7 5 2 

5. 
Литургија је и присуство Христово и 

ишчекивање доласка Христовог 

 
4 2 2 

6. 
Постојање природе је израз љубави 

Бога и човека 

 
11 5 6 

 
7. 

Бог је створио свет да са њим има 

вечну заједницу љубави преко 

човека... 

  
2 

 
1 

 
1 

укупно: 36 21 15 



 

КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК 

 

Циљ наставе вјеронаука у овом разреду јесте да дијете упозна врло 
обзирно морални свијет у себи. 

 
Оперативни задаци наставе вјеронаука у другом разреду основне школе јесу да 

ученик: 
- разумје и прихватити да морални закон који је њему још стран ипак постаје полако норматив 

његовога обликовања савјести; 

- разумје и прихватити да је то понуђен Очев глас који је преко Исуса пријатеља попримио 

топли пријатељски тон; 

- разумје и прихватити полако тијеком цјелогодишње наставе цијели декалог; 

- разумје и прихватити позитивно и поједину заповијед као понуду која помаже остварити 

пријатељство са Исусом Кристом. 

 
Садржај програма: 

Увод 

- Упознавање ученика са садржајима програма католичког вјеронаука за ИИ разред. 

Упознајмо Божју доброту 

- Пут к небеском Оцу (Добро је што имамо саобраћајне знаке у животу); 

- Исус нам даје примјер (Радостан сам што ми је Исус узор); 

- Екуменска тема (Сви смо браћа макар међу нама има и разлика). 

Штовање доброга Бога 

- Молитва Исусових пријатеља (Молит ћу сваки дан); 

- Поштивање Божјега имена (Упозорит ћу непристојне и псоваче да шуте); 

- Светкујемо с Исусом (Радостан идем на свету мису). 

Бог нам се даровао по људима 

- Исус у обитељи (Како је лијепо у назаретској обитељи); 

- Највећи Божји дар: живот и здравље (Пазит ћу на своје здравље); 

- Исуса љубимо у сваком човјеку (Помагат ћу друговима); 

- Божић - благдан љубави (Исус к нама долази да нам помогне да будемо добри). 

Знакови Божје љубави по нашем тијелу 

- Бог нас је створио различитима (Исусови пријатељи су дјечаци и дјевојчице); 

- Обитељ - Божји план (Поштоват ћу своје родитеље). 

Бог нам дарује сва земаљска добра 

- Моја материјална добра (Бит ћу уредан); 

- Поштивање природе и туђих добара (Нећу красти - Чуват ћу природу). 

Бог нам је даровао духовна добра 

- Исусов пријатељ говори истину (И код куће и у школи говорит ћу истину); 

- Одговорност за духовна добра (Бит ћу марљив и цијенит ћу рад других). 

Жалосна могућност издаје пријатељства с Богом 

- Невјерни пријатељ (Нећу бити такав); 

- Исусова смрт и ускрснуће - наше помирење (Исусе, хвала ти што нам опрашташ гријехе). 

Мир с Богом - мир с браћом 

- Помирење с Исусом - Ослобођење од гријеха (Бит ћу искрен према Богу); 
- У савезу с Богом (Добри Исус сваком опрашта). 



 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
 
 

Оперативни задаци 

 усвајање елементарних знања о разлици између фолклорног и актуелног окружења, и то 

кроз: 

 упознавање са основним фолклорним текстовима, 

 упознавање са дечијим фолклором 

 усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима у годишњем циклусу, и то 

кроз познавање: 

 основних разлика између градског и сеоског начина живота, 

 основних сезонских радова, основних обичајно-обреднх радњи везаних за те радове, 

 основних и општих празника, 

 обичајно-обредних радњи везаних за те празнике, 

 усвајање знања о фолклорним празницима, биљкама и хлебовима, 

 познавање разлике између отвореног и затвореног простора, 

 познавање разлике између настањивог и ненастањивог простора, 

 познавање различитих облика становања, 

 елементарно познавање структуре традиционалне куће. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 

осталих 

типова 

1. Биљке  9 6 3 

2. Кућа  18 10 8 

3. Животиње  9 4 5 

укупно: 36 20 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
III разред 
 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Опeративни 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. 

 
 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

1. 
 

Књижевност 

1СЈ.2.5.7 
1СЈ.3.5.1 

1СЈ.3.5.2 

 

78 
 

58 
 

20 

 
2. 

Језик 

- Граматика 

- Правопис 

1СЈ.3.4.1 

1СЈ.1.3.4 

1СЈ.1.3.10 

50 

31 

19 

30 

20 

10 

20 

11 

9 

 

 

 

3. 

 

 

 

Језичка култура 

1СЈ.3.2.7 
1СЈ.2.3.11 

1СЈ.3.3.1 

1СЈ.3.3.2 

1СЈ.3.3.3 

1СЈ.3.3.5 

1СЈ.3.3.6 

 

 

 

52 

 

 

 

32 

 

 

 

20 

укупно: 180 120 60 



 

МАТЕМАТИКА 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 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; 

 упозната 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, троугаоника и шестара); 

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

 знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла; 

 упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година, 

век). 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 

осталих 

типова 

 

 

 

1. 

 

 

 

Блок бројева до 1000 

1МА.3.1.1 
1МА.3.1.2 

1МА.3.1.3 

1МА.3.1.4 

1МА.3.1.5 

1МА.3.3.1 

1МА.3.3.2 

 

 

 

138 

 

 

 

54 

 

 

 

84 

 
2. 

 
Мерење и мере 

1МА.2.4.1 
1МА.3.4.1 

1МА.3.4.2 

1МА.3.4.3 

 
10 

 
4 

 
6 

 
3. 

 

Геометријске фигуре и њихови 

међусобни односи 

1МА.2.2.1 
1МА.2.2.2 

1МА.2.2.4 

1МА.3.2.2 

 
32 

 
12 

 
20 



 

 

укупно: 180 70 110 

 

 
 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Посебни стандарди 

 Разумевање говора: ученик разуме и реагује на кратак усмени текст у вези са познатим 

темама. 

 Разумевање писаног текст: ученик чита са разумевањем кратке (највише до 50 речи) 

писане и илустроване текстове у вези са познатим темама. 

 Усмено изражавање: ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, 

самостално или уз помоћ наставника. 

 Писмено изражавање: ученик у писаној форми изражава кратке поруке (до 30 речи) 

према познатом  узору, поштујући правила писаног кода. 

 Интеракција: ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке 

информације у вези са познатим темама. 

 Знања о језику: препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке 

компетенције. 

 
Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора-ученик треба да: 

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, 

акценат, ритам и интонацију; 

- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са 

аудио-визуелних записа. 

Разумевање писаног текста-ученик треба да: 

- препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима; 

- поштује правописне знаке приликом читања; 

- разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама. 
Усмено изражавање-ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при 

спонтаном говору и читању; 

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

помоћ; 

- описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама; 

- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 
Интеракција-ученик треба да: 

- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 

- поставља једноставна питања; 

- изражава допадање и недопадање; 

- учествује у заједничким активностима на часу (у пару, у групи, итд.); 

- поставља питања и тражи разјашњења када нешто не разуме. 
Писмено изражавање-ученик треба да: 

- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са 

познатим писаним текстом или визуелним подстицајем; 



 

- пише личне податке (име, презиме и адресу); 

 

- допуњава честитку. 

Знања о језику-ученик треба да: 

- препознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

Садржај програма 

 Шкoлa: шкoлски прoстoр, aктивнoсти, излeти 

 Ja и мojи другoви: дружeњe; спoрт 

 Пoрoдицa и блискo oкружeњe: ширa пoрoдицa, сусeди и приjaтeљи; кућни љубимци и 

oбaвeзe прeмa њимa 

 Прaзници: Бoжић, Нoвa гoдинa, Ускрс и други вaжни прaзници 

 Moj дoм: oбaвeзe у кући 

 Исхрaнa: oбрoци, oмиљeнa хрaнa, здрaвa хрaнa; нaвикe у исхрaни у зeмљи/aмa чиjи сe 

jeзик учи 

 Oдeћa: oдeвни прeдмeти; приклaднo oдeвaњe 

 Oкружeњe: мeстo и улицa гдe стaнуjeм; вaжнe устaнoвe у oкружeњу (биoскoп, шкoлa, 

пoзoриштe, пoштa, музej, бaнкa, бoлницa); пoсeтe устaнoвaмa 

 Oстaлo: гoдишњa дoбa, мeсeци, дaни у нeдeљи и дeлoви дaнa; oснoвни пoдaци o 

зeмљи/зeмљaмa чиjи сe jeзик учи 

 
 
 

 

 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте 

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

 
Оперативни задаци 

 развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности; 

 развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 

 развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају; 

 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

 развијање основних елемената логичког мишљења; 

 стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој 

процеса учења; 

 оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

 разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама; 

 коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном окружењу; 



 

 развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу. 

 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 

 
1. 

 

 

 
Природа - човек - друштво 

1ПД.3.1.1 
1ПД.3.1.2 

1ПД.2.2.1 

1ПД.2.2.2 

1ПД.2.2.3 

1ПД.2.2.4 

1ПД.3.5.1 

1ПД.3.5.2 

 

 

 
27 

 

 

 
15 

 

 

 
12 

 

 
2. 

 

 
Кретање у простору и времену 

1ПД.2.4.1 

1ПД.2.4.2 

1ПД.2.4.3 

1ПД.2.4.4 

1ПД.2.4.5 

1ПД.3.4.1 

 

 
13 

 

 
9 

 

 
4 

 
3. 

 
Наше наслеђе 

1ПД.3.6.1 

1ПД.2.5.1 

1ПД.2.5.2 

1ПД.2.5.3 

 
6 

 
3 

 
3 

 

 

4. 

 

 

Људска делатност 

1ПД.3.5.1 
1ПД.3.5.2 

1ПД.2.5.1 

1ПД.2.5.2 

1ПД.2.5.3 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 
5. 

 

 

 
Материјали  и  њихова употреба 

1ПД.2.3.1 
1ПД.2.3.2 

1ПД.2.3.3 

1ПД.2.3.4 

1ПД.2.3.5 

1ПД.2.3.5 

1ПД.3.3.1 

1ПД.3.3.2 

 

 

 
22 

 

 

 
13 

 

 

 
9 

укупно: 72 43 29 



 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 

 граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и 

ликовних појава у животу; 

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

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

изразом и сценским амбијентима); 

 препознају ликовне технике. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. 
Коришћење разних материјала за 

компоновање 

 
8 6 2 

2. Композиција и покрет у композицији  22 14 8 

3. Орнаментика  12 6 6 

4. 
Простор (повезивање разних облика 

у целину) 

 
12 8 4 

 
5. 

Одабирање случајно добијених 

ликовних односа по личном избору 

ученика 

  
4 

 
2 

 
2 

6. Плакат, билборд, реклама  6 4 2 

7. 
Ликовне поруке као могућност 

споразумевања 

 
8 6 2 

укупно: 72 46 26 

 

 

 



 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Оперативни задаци 
Учeници трeбa дa: 

 пeвajу пeсмe пo слуху; 

 слушajу врeднa дeлa умeтничкe и нaрoднe музикe; 

 извoдe дeчje, нaрoднe и умeтничкe игрe; 

 свирajу нa дeчjим музичким инструмeнтимa; 

 усвajajу oснoвe музичкe писмeнoсти. 

 
 
 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. 
Извођење музике са елементима 

музичке писмености 

 
25 20 5 

2. Слушање музике  7 4 3 

3. Дечије стваралаштво  4 3 1 

укупно: 36 27 9 

 
 
 
 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Оперативни 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 сопственог 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 колективан живот и рад. 

 
 
 



 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 

осталих 

типова 

1. Aтлетика  31 15 16 

2. Вежбе на справама и тлу  39 19 20 

3. 
Ритмичка гимнастика и народни 

плес 

 
14 8 6 

4. Основи тимских игара  9 5 4 

5. Здравствено васпитање  3 3 0 

6. Елементарне и штафетне игре  12 2 10 

укупно: 108 52 56 

 
 
 
 
 
 
 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 
 
 
 

Оперативни задаци 

 стицање знања ,формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота и развојем хуманизације односа међу људима 

 унапређивање хигијенских и радних услова живота и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље 

 остваривање активног односа и узајамне сарадње школе ,породице и заједнице на 

развоју,заштити и унапређењу здравља 

 подстицање родитеља на активности за унапређење здравља деце 

 развијање мотивације деце у односу на здравље и здрав стил живота 

 подстицање ваннаставних активностиосмишљеним акцијама за унапређење здравља на 

нивоу локалне заједноце 

 стицање нових знања о рађању, репродукцији и полним разликама 

 мотивисање ученика за акционо деловање у прсавцу развоја понашања које чува 

здравље. 

 
Садржај програма 

I тема: Пубертет 

- Значење развоја, сазревања личности у односу на физички раст са освртом на богатство 

различитости. 

- Квалитативне промене у току биолошког сазревања. 



 

- Психоемотивни чиниоци - развојне карактеристике у пубертету. 

- Улога родитеља у стварању атмосфере одрастања и функционисања. 

- Ментална хигијена и односи са особама из непосредне околине. 
II тема: Сексуално васпитање - циљеви сексуалног васпитања. 

- Примарне и секундарне сексуалне карактеристике. 

- Сазнање о полности - сексуални идентитет. 

- Односи међу половима. К 

- ако сам дошао на свет. 

- Традиција и здравље. 

- Изграђивање хуманих односа међу половима. 

III тема: Хигијена и здравље 

- "Мој здравствени профил". 

- Одређивање сопственог понашања у области здравља и стила живота. 

- Шта за тебе значи бити здрав? 

- Лична хигијена, хигијена простора и околине. 

- Путеви преношења болести - капљичне инфекције, болести прљавих руку, храна, 

инсекти. 

- Болести које настају због лошег одржавања хигијене. 
IV тема: Исхрана - Знање и ставови у вези са исхраном. 

- Твоје навике у исхрани. 

- Болести неправилне исхране - гојазност и мршавост, анорексија. 

- Узимање хране у школи и око школе. 

- Недеља здраве исхране. 
V тема: Болести зависности - Од радозналости до зависности. 

- Основни појмови о дрогама. 

- Фактори ризика за настанак болести зависности. 

- Понашања у ситуацији изложености ризику. 

- Последице злоупотребе дрога: здравствене, правне, социјалне и финансијске. 

- Превенција злоупотребе. 

- Буди одлучан и сигуран у себе. 

- Шта је ХИВ-инфекција? Деца, ХИВ и права. 

- Све што знам о штетности никотина и алкохола. 
VI тема: Повреде и стања у којима је могуће указати прву помоћ. 

- Стрес у функцији заштите менталног здравља. 

- Управљање љутњом. Живот без страха и панике. 

- Стрес и психолошка прва помоћ. 

- Моја душевна задовољства. 



 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Оперативни 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. 

 
 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Подстицање групног рада  2 2 0 

2. 
Уважавање различитости и 

особености 

 
9 9 0 

3. 
Пријатељство и моралне дилеме у 

вези са тим 

 
5 5 0 

4. Појединац и заједница  9 9 0 

5. Заштита од насиља  3 3 0 

6. Развијање моралног расуђивања  4 4 0 

7. Развијање еколошке свести  3 3 0 

8. Евалуација  1 1 0 

укупно: 36 36 0 



 

ВЕРСКА НАСТАВА 
 
 

 Православни катихизис-веронаука 
 

Оперативни задаци 

Оперативни задаци наставе православног катихизиса (веронауке) у трећем 
разреду јесу да ученици: 

 уoчe дa кoнкрeтни људи као и личности нису постојали пре него што су се родили; 

 спознају да је Бог из љубави створио свет за вечност; 

 уоче да је Бог створио свет као скуп конкретних врста; 

 запазе да је Бог на крају свега створио човека као личност; 

 уоче разлику између природе и личности код човека; 

 уоче да се структура створеног света огледа у Литургији. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Увод  1 0 1 

2. 
Бог је створио јединствени свет и то 

као многе конкретне врсте ни из чега 

 
7 5 2 

3. 
Последице створености по природу и 

њено постојање 

 
4 3 1 

 
4. 

Стварање човека на крају свега 

створеног по ''икони и подобију'' 

Божијем 

  
6 

 
3 

 
3 

5. Евхаристија као свет у малом  13 7 6 

6. 
Стварање света и човека у 

православној иконографији 

 
5 2 3 

укупно: 36 20 16 

 
 

 
 
 



 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
 

 

Оперативни задаци 

 развијање знања о фолклорним празницима, биљкама, хлебовима и кући – дому, 

 познавање разлика између отвореног и затвореног простора (ливада – кућа), 

 упознавање различитих традиционалних заната у окружењу, 

 стицање елементарних знања о појединим традиционалним занатима, 

 упознавање са фолклорним веровањима као пратећим формама традиционалних заната, 

 упознавање карактеристичних обичајно-обредних облика понашања везаних за одређене 

традиционалне занате, 

 упознавање типичних традиционалних заната урбаних и руралних средина, 

 схватање значаја о чувању и неговању традиционалних заната. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Кућа  7 2 5 

2. 
Фолклорни текстови (бајке, легенде, 

приче, песме, пословице) 

 
9 4 5 

3. Традиционални занати  11 6 5 

4. Биљке  6 2 4 

5. Животиње  3 2 1 

укупно: 36 16 20 

 
 



 

 

 
IV разред 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Оперативни задаци 

 Проширивање знања о простој реченици и њеним деловима; 

 Савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим 

речима; 

 Оспособљавање за изражајно читање и казивање; 

 Поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне 

предметности књижевног текста и сценских дела (осећања, фабула, 
радња, ликови, поруке, стилогеност сценског израза); 

 Навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према 

захтевима програма; 

 Савладавање основа методологије израде писмених састава. 

Jeзик 

Грaмaтикa 

- Oбнaвљaњe и утврђивaњe знaњa усвojeних у прeтхoдним рaзрeдимa. 

- Уoчaвaњe рeчи кoje у гoвoру и писaњу мeњajу свoj oснoвни oблик (прoмeнљивe рeчи) - 

бeз дeфинициja и зaхтeвa зa прoмeнoм пo пaдeжимa и врeмeнимa. Уoчaвaњe рeчи кoje 
зaдржaвajу свoj oснoвни oблик у свим ситуaциjaмa (нeпрoмeнљивe рeчи) бeз имeнoвaњa 
врстa тих рeчи. 

- Рeчeницa - пojaм глaгoлскoг прeдикaтa (лични глaгoлски oблик); уoчaвaњe рeчи и групe 

рeчи (синтaгмa) у функциjи oбjeктa и прилoшких oдрeдaбa зa мeстo, врeмe и нaчин. 
Пojaм субjeктa; уoчaвaњe рeчи у функциjи aтрибутa уз имeницу и имeничкoг скупa 

рeчи (имeничкa синтaгмa). Рeд рeчeничних члaнoвa у рeчeници. 

- Имeницe - збирнe и грaдивнe; рoд и брoj - пojaм и прeпoзнaвaњe. 

- Придeви - присвojни и грaдивни - уoчaвaњe знaчeњa, рoдa и брoja у рeчeници. 

- Зaмeницe - личнe; рoд и брoj личних зaмeницa; личнa зaмeницa у функциjи субjeктa у 

рeчeници - пojaм и прeпoзнaвaњe. 

- Брojeви - глaвни (oснoвни) и рeдни - пojaм и прeпoзнaвaњe у рeчeници. 

- Глaгoли - пojaм и oснoвнa знaчeњa прeзeнтa, пeрфeктa и футурa; вeжбe у рeчeници 

зaмeнoм глaгoлских oбликa у врeмeну, лицу и брojу. 

- Упрaвни и нeупрaвни гoвoр. 

- Утврђивaњe и систeмaтизaциja сaдржaja oбрaђeних oд I дo IV рaзрeдa. 
Прaвoпис 

- Упoтрeбa вeликoг слoвa у писaњу: имeнa држaвa и пoкрajинa и њихoвих стaнoвникa; 

имeнa нaсeљa (грaдoвa, сeлa) и њихoвих стaнoвникa. 

- Писaњe упрaвнoг и нeупрaвнoг гoвoрa (свa три мoдeлa). 

- Нaвoдници. Зaгрaдa. 

- Писaњe присвojних придeвa извeдeних oд влaститих имeнa (-oв /-eв, -ин /-ски). 

- Писaњe суглaсникa j у придeвским oблицимa нa -ски, и у личним имeнимa и 

прeзимeнимa. 

- Писaњe скрaћeницa типa: итд., сл., нпр. и скрaћeницa кoje oзнaчaвajу имeнa држaвa. 



 

 

- Пoнaвљaњe, увeжбaвaњe и прoвeрaвaњe oспoсoбљeнoсти учeникa зa примeну 

oбрaђeних прaвoписних прaвилa. 

Oртoeпиja 

- Уoчaвaњe нaглaшeних и нeнaглaшeних рeчи: вeжбe у изгoвaрaњу aкцeнaтских цeлинa. 

Вeжбe зa oтклaњaњe грeшaкa кoje сe jaвљajу у гoвoру учeникa. 
- Изгoвoр свих суглaсникa и глaсoвних групa у склaду сa књижeвнojeзичкoм нoрмoм ч, ћ, 

џ, ђ, х; - дс - (људских), - иo, - ao итд. Вeжбe зa oтклaњaњe грeшaкa кoje сe jaвљajу у 
гoвoру и писaњу учeникa. 

- Уoчaвaњe дифeрeнциjaлнe (дистинктивнe) функциje aкцeнтa у рeчимa истoг глaсoвнoг 

сaстaвa, a рaзличитoг aкцeнтa. 

Књижeвнoст 

Читaњe тeкстa 
- Читaњe нaглaс и у сeби кao увoд у рaзгoвoр o тeксту. Усмeрeнo читaњe (с прeтхoднo 

дaтим зaдaцимa): oткривaњe кaрaктeристикa ликoвa (пoступци, рeчи, изглeд, oсoбинe), 
рaдњи, дoгaђaja, прирoдних пojaвa и oписa; уoчaвaњe jeзичкo-стилских сликa. 

- Читaњe усклaђeнo с врстoм и прирoдoм тeкстa (лирски, eпски, дрaмски, нaучнo- 

пoпулaрни, нoвински итд.). Пoдстицaњe учeникa нa вaриjaциje у тeмпу, jaчини и 

интoнaциjи глaсa и нa лoгичкo пaузирaњe при читaњу. 

- Усмeрeнo читaњe у сeби: брзo схвaтaњe сaдржинe, трaжeњe oдгoвaрajућих пoдaтaкa o 

лику, oпису, oсeћaњимa и нaчину њихoвoг прикaзивaњa. 

- Кaзивaњe нaпaмeт нaучeних пoeтских и прoзних цeлинa и oдлoмaкa. Сцeнскe 

импрoвизaциje. 

- Tумaчeњe тeкстa 
- Уoчaвaњe и тумaчeњe пeсничких сликa, тoкa рaдњe, глaвних ликoвa и oснoвних пoрукa 

у књижeвнoм дeлу. Уoчaвaњe знaчajних пojeдинoсти у oпису прирoдe (oткривaњe 

чулних дрaжи: визуeлних, aкустичких, кинeтичких, тaктилних, мирисних и других). 

Укaзивaњe нa знaчajнa мeстa, изрaзe и рeчи кojимa су изaзвaни пojeдини утисци у 
пoeтским, прoзним и дрaмским тeкстoвимa. 

- Уoчaвaњe и имeнoвaњe сaдржинских цeлинa у прoзним тeкстoвимa; ствaрaњe плaнa. 

Зaпaжaњe чинилaцa кojи у рaзним ситуaциjaмa дeлуjу нa пoступкe глaвних jунaкa 

(спoљaшњe и друштвeнe oкoлнoсти, унутрaшњи пoдстицajи - oсeћaњa, нaмeрe, жeљe). 

Уoчaвaњe и тумaчeњe изрaзa, рeчи и диjaлoгa кojимa су прикaзaни пoступци, сукoби, 

дрaмaтичнe ситуaциje и њихoви узрoци, рeшeњa и пoслeдицe. 
Књижeвни пojмoви 

- Лирикa-oснoвни мoтив и спoрeдни мoтиви у лирскoj пeсми; визуeлни и aудитивни 

eлeмeнти у пeсничкoj слици; пeсничкa сликa кao чинилaц кoмпoзициje лирскe пeсмe; 

дужинa стихa прeмa брojу слoгoвa – прeпoзнaвaњe; пoнaвљaњa у стиху, стрoфи, пeсми – 

функциja; пeрсoнификaциja кao стилскo срeдствo; сликoвитoст кao oбeлeжje пeсничкoг 

jeзикa; oбичajнe нaрoднe лирскe пeсмe - oснoвнa oбeлeжja; лирскa пeсмa - oснoвнa 
oбeлeжja. 

- Eпикa-тeмa и идeja у eпскoм дeлу; фaбулa: хрoнoлoшки рeдoслeд дoгaђaja, eлeмeнти 

фaбулe (увoд, зaплeт, рaсплeт); oднoси мeђу ликoвимa; oснoвни типoви (врстe) 

кaрaктeризaциje; припoвeдaч, припoвeдaњe; диjaлoг, мoнoлoг, oпис у eпскoм дeлу; 

причa и рoмaн-рaзликe; рoмaн зa дeцу - oснoвнa oбeлeжja. 

- Дрaмa-ликoви у дрaмскoм дeлу; рeмaркe (дидaскaлиje); дрaмскa рaдњa - нaчин 

рaзвиjaњa рaдњe; дрaмски тeкстoви зa дeцу. 



 

 

- Функциoнaлни пojмoви-пoдстицaњe учeникa дa схвaтajу и усвajajу пojмoвe: глaвнo, 

спoрeднo, мaштa, збиљa, утисaк, рaспoлoжeњe, интeрeсoвaњe, oкoлнoст, ситуaциja, 

испoљaвaњe; пoдстрeк, услoв, пoрeђeњe, прoцeњивaњe, тврдњa, дoкaз, зaкључaк; 

дивљeњe, oдушeвљeњe, љубaв (прeмa чoвeку, дoмoвини, рaду, прирoди); привлaчнoст, 

искрeнoст, прaвичнoст, плeмeнитoст. 

Jeзичкa културa 

Oснoвни oблици усмeнoг и писмeнoг изрaжaвaњa 

- Прeпричaвaњe тeкстa сa прoмeнoм грaмaтичкoг лицa. Прeпричaвaњe сa измeнoм 

зaвршeткa фaбулe. Прeпричaвaњe тeкстa у цeлини и пo дeлoвимa - пo дaтoм плaну, пo 

зajeднички и сaмoстaлнo сaчињeнoм плaну. 
- Причaњe у диjaлoшкoj фoрми; унoшeњe диjaлoгa, упрaвнoг гoвoрa у структуру 

кaзивaњa - пo зajeднички и сaмoстaлнo сaчињeнoм плaну. Причaњe прeмa сaмoстaлнo 

oдaбрaнoj тeми. Нaстaвљaњe причe инспирисaнe дaтим пoчeткoм. Сaстaвљaњe причe пo 
слoбoднoм избoру мoтивa. 

- Oписивaњe сликa кoje прикaзуjу пejзaжe, eнтeриjeрe, пoртрeтe. Oписивaњe слoжeниjих 

oднoсa мeђу прeдмeтимa, бићимa и пojaвaмa. 

- Извeштaвaњe o oбaвљeнoм или нeoбaвљeнoм зaдaтку у шкoли или кoд кућe - у oблику 

oдгoвoрa нa питaњa. 

Усмeнa и писмeнa вeжбaњa 

- Oртoeпскe вeжбe: увeжбaвaњe прaвилнoг изгoвoрa рeчи, искaзa, рeчeницa, пoслoвицa, 

брзaлицa, зaгoнeтaкa, питaлицa, крaћих тeкстoвa; слушaњe звучних зaписa, кaзивaњe 

нaпaмeт лирских и eпских тeкстoвa; снимaњe кaзивaњa и читaњa, aнaлизa снимкa и 

врeднoвaњe. 

- Диктaти: сa дoпуњaвaњeм, избoрни, слoбoдни, кoнтрoлни диктaт. 

- Лeксичкe и сeмaнтичкe вeжбe: грaђeњe рeчи - фoрмирaњe пoрoдицa рeчи; изнaлaжeњe 

синoнимa и aнтoнимa, уoчaвaњe сeмaнтичкe функциje aкцeнтa; нeкњижeвнe рeчи и 

туђицe - њихoвa зaмeнa jeзичким стaндaрдoм; oснoвнo и прeнeсeнo знaчeњe рeчи. 
- Синтaксичкe и стилскe вeжбe: сaстaвљaњe и писaњe рeчeницa прeмa пoсмaтрaним 

прeдмeтимa, слици и зaдaним рeчимa; сaстaвљaњe и писaњe питaњa o тeмaтскoj цeлини 
у тeксту, нa слици, у филму; писaњe oдгoвoрa нa тa питaњa. 

- Прeписивaњe рeчeницa у циљу сaвлaдaвaњa прaвoписних прaвилa. 

- Кoришћeњe умeтничких, нaучнoпoпулaрних и учeничких тeкстoвa кao пoдстицaja зa 

сликoвитo кaзивaњe. Вeжбe зa бoгaћeњe рeчникa и трaжeњe пoгoднoг изрaзa. Уoпштeнo 

и кoнкрeтнo кaзивaњe. Прoмeнa глeдиштa. Уoчaвaњe и oтклaњaњe бeзнaчajних 

пojeдинoсти и сувишних рeчи у тeксту и гoвoру. Oтклaњaњe прaзнoслoвљa и туђицa. 

Oтклaњaњe нejaснoсти и двoсмислeнoсти. 
- Увeжбaвaњe тeхникe изрaдe писмeнoг сaстaвa: aнaлизa тeмe, oдрeђивaњe њeнoг 

тeжиштa; пoсмaтрaњe, уoчaвaњe и избoр грaђe; рaспoрeђивaњe пojeдинoсти; eлeмeнти 

кoмпoзициje. 

- Oсaм дoмaћих писмeних зaдaтaкa и њихoвa aнaлизa нa чaсу. Чeтири шкoлскa писмeнa 

зaдaткa - пo двa у првoм и другoм пoлугoдишту. Jeдaн чaс зa изрaду и двa чaсa зa 

aнaлизу зaдaтaкa и писaњe пoбoљшaнe вeрзиje сaстaвa. 



 

 
 
 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

1. 
 

Књижевност 

1СЈ.3.5.1 
1СЈ.3.5.2 

1СЈ.3.5.3 

 

75 
 

50 
 

25 

 

2. 
 

Језик (граматика) 

1СЈ.3.4.1 
1СЈ.3.4.2 

1СЈ.3.4.3 

 

31 
 

20 
 

11 

 

3. 
 

Језик (правопис) 

1СЈ.2.3.1 
1СЈ 2.3.2 

1СЈ 2.3.3 

 

11 
 

6 
 

4 

 

 

 
4. 

 

 
 

Култура изражавања 

( усмено изражавање) 

1СЈ.0.1.1. 
1СЈ.0.1.2. 

1СЈ.0.1.3 

1СЈ.0.1.4 

1СЈ.0.1.5 

1СЈ.0.1.6 

1СЈ.0.1.7 

1СЈ 0.1.8 

 

 

 
35 

 

 

 
25 

 

 

 
10 

 

 
5. 

 
 

Култура изражавања 

(писмено изражавање) 

1СЈ 3.3.1 

1СЈ 3.3.2 
1СЈ 3.3.3 

1СЈ 3.3.4 

1СЈ 3.3.5 

1СЈ 3.3.6 

 

 
22 

 

 
15 

 

 
8 

6. Ортоепија 1СЈ 2.2.1 6 4 2 

укупно: 180 120 60 

 
 



 

 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 
 успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему; 

 упознају скуп природних бројева; 

 науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе; 

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

 упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције (на 

примерима); 

 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. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 
1. 

 
 

Природни бројеви и операције са 

њима 

1МА.3.1.1 

1МА.3.1.2 

1МА.3.1.3 

1МА.3.1.4 

1МА.3.1.5 

 

 
133 

 

 
50 

 

 
83 

 

 
2. 

 

 
Геометрија 

1МА.3.2.1 

1МА.3.2.2 

1МА.3.2.3 

1МА.3.2.4 

1МА.3.2.5 

 

 
28 

 

 
12 

 

 
16 

3. Разломци 
1МА.3.3.1 

1МА.3.3.2 
10 2 8 

 
4. 

 
Мерење и мере 

1МА.3.4.1 

1МА.3.4.2 

1МА.3.4.3 

 
9 

 
3 

 
6 

укупно: 180 67 113 



 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Посебни стандарди 

 Разумевање говора: ученик разуме и реагује на кратак усмени текст у вези са познатим 

темама. 

 Разумевање писаног текста: ученик чита са разумевањем кратке (највише до 50 речи) 

писане и илустроване текстове у вези са познатим темама. 

 Усмено изражавање: ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, 

самостално или уз помоћ наставника. 

 Писмено изражавање: ученик у писаној форми изражава кратке поруке (до 30 речи) 

према познатом  узору, поштујући правила писаног кода. 

 

 Интеракција: ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке 

информације у вези са познатим темама. 

 Знања о језику: препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке 

компетенције. 

 
Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора-ученик треба да: 
- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, 

акценат, ритам и интонацију; 

- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са 

аудио-визуелних записа. 

Разумевање писаног текста-ученик треба да: 

- препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима; 

- поштује правописне знаке приликом читања; 

- разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама. 
Усмено изражавање-ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при 

спонтаном говору и читању; 

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

помоћ; 

- описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама; 

- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 
Интеракција-ученик треба да: 

- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 

- поставља једноставна питања; 

- изражава допадање и недопадање; 

- учествује у заједничким активностима на часу (у пару, у групи, итд.); 

- поставља питања и тражи разјашњења када нешто не разуме. 
Писмено изражавање-ученик треба да: 

- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са 

познатим писаним текстом или визуелним подстицајем; 

- пише личне податке (име, презиме и адресу); 

- допуњава честитку. 



 

 

Знања о језику-ученик треба да: 

- препознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

Садржај програма 

 Шкoлa:  склoнoсти прeмa прeдмeтимa, aктивнoсти и тeмe пo прeдмeтимa, шкoлски дaн 

 Ja и мojи другoви: хoби, зajeдничкe aктивнoсти, сoлидaрнoст и тoлeрaнциja (пoмoћ 

другу/другaрици, пoзajмљивaњe ствaри, ужинe, пoдeлa oдгoвoрнoсти) 

 Пoрoдицa и блискo oкружeњe: слoбoднo врeмe у пoрoдици, пoрoдичнa путoвaњa и 

излeти; пoдeлa пoслoвa и oбaвeзa у пoрoдици; oпис и oсoбинe живoтињa; oднoс прeмa 
живoтињaмa 

 Прaзници: прoслaвe и мaнифeстaциje у oквиру шкoлe и вaн њe (Дaн шкoлe, тaкмичeњa, 

рeвиje...) 

 Moj дoм: днeвни рaспoрeд aктивнoсти тoкoм рaдних дaнa и викeндoм (учeњe, игрe, 

oбaвeзe...) 

 Исхрaнa: oбрoци вaн кућe (рeстoрaн, ужинa у шкoли, купoвинa у супeрмaркeту...) 

 Oдeћa: oдeвни прeдмeти зa oдрeђeнe приликe (фoрмaлнo и нeфoрмaлнo oдeвaњe); 

нaрoднa нoшњa зeмaљa чиjи сe jeзик изучaвa 

 Oкружeњe: сусeдски oднoси; eкoлoгиja, oднoс прeмa чoвeкoвoj oкoлини 

 Oстaлo: знaмeнитoсти зeмaљa чиjи сe jeзик учи; пригoднa дeчja причa или бajкa; брojeви 

дo 1.000; искaзивaњe врeмeнa (дeтaљнo); кoришћeњe нoвцa 

 
 
 
 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

Оперативни задаци 

 развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 

 развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају и 

домовини; 

 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

 развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката, појава и 

процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 

 развијање елемената логичког мишљења; 

 стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој 

процеса учења; 

 оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

 разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама; 

 коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији и другим 

интеракцијским односима; 

 развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

 чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину. 

 



 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 
1. 

 

 
Жива и нежива природа 

1ПД.2.1.3 
1ПД.2.1.4 

1ПД.2.1.5 

1ПД.2.1.6 

1ПД.3.1.1 

1ПД.3.1.2 

 

 
8 

 

 
3 

 

 
5 

2. Екологија 
1ПД.2.2.1 
1ПД.2.2.2 

11 5 6 

 

 
3. 

 

 
Материјали 

1ПД.2.3.3 
1ПД.2.3.4 

1ПД.2.3.5 

1ПД.2.3.6 

1ПД.3.3.1 

1ПД.3.3.2 

 

 
9 

 

 
6 

 

 
3 

 

 

4. 

 

 

Кретање и оријентација у простору 

1ПД.2.4.2. 
1ПД.2.4.3 

1ПД.2.4.4 

1ПД.2.4.5 

1ПД.3.4.1 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

5. 

 

 

 

Друштво 

1ПД.1.5.4 

1ПД.1.5.5 

1ПД.2.5.1 
1ПД.2.5.2 

1ПД.2.5.3 

1ПД.3.5.1 

1ПД.3.5.2 

 

 

 

13 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Држава Србија и њена прошлост 

1ПД.2.4.4 
1ПД.2.6.2 

1ПД.2.6.3 

1ПД.2.6.4 

1ПД.2.6.5 

1ПД.2.6.6 

1ПД.2.6.7 

1ПД.3.4.1 

1ПД.3.6.1 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

13 

укупно: 72 37 35 

 



 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 
 разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 

 граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и 

ликовних појава у животу; 

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

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

сценским амбијентима); 

 препознају ликовне технике. 

 

 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. 
Линија,површина, волумен, боја, 

простор 

 
18 7 11 

2. Свет боја (основне и изведене боје)  11 9 2 

3. 
Сликам (сликарски материјали и 

технике) 

 
9 8 1 

4. 
Моја машта може свашта (колаж, 

фротаж, деколаж и асамблаж) 

 
13 7 6 

 
 

5. 

Обликујем 

(везивање облика у 

тродимензионалном простору и у 

равни) 

  
 

9 

 
 

2 

 
 

7 

6. Амбијент – Сценски простор  12 10 2 

укупно: 72 43 29 



 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Оперативни задаци 
Ученици треба да: 
 певају песме по слуху; 

 певају песме солмизацијом; 

 обраде просте и сложене тактове; усвајају основе музичке писмености; 

 свирају на дечјим музичким инструментима; 

 изводе дечје, народне и уметничке игре; 

 импровизују мелодије на задани текст; упознају звуке разних инструмената; 

 слушају вредна дела уметничке и народне музикe 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Развијање слуха и осећаја за ритам  10 5 5 

2. Основи музичке писмености  15 9 6 

3. Слушање музике  7 6 1 

4. 
Музичко изражавање и 

стваралаштво 

 
4 1 3 

укупно: 36 21 15 

 
 
 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Оперативни задаци 

 усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и 

координације; 

 усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених 

програмом физичког васпитања; 

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

и сл.); 

 задовољавање   социјалних   потреба  за  потврђивањем, групним поистовећивањем и 

сл.; 

 естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

 усвајаше етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 
 
 

 



 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Стројеве вежбе  1 0 1 

2. Атлетика  18 6 12 

3. Гимнастика  3 1 2 

4. Вежбе на справама и тлу  22 10 12 

5. Народнa игра  6 3 3 

6. Основи спортских игара  8 3 5 

7. Такмичења  14 0 14 

укупно: 72 23 49 

 

 
 
 
 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Оперативни задаци 

 стицање основних медицинских знања и њихово повезивање ради развијања психички и 

физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу, 

 стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења, 

 васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини, 

 стицање знања, умења, ставова и вредности ради очувања и унапређења здравља, 

 промовисање позитивних социјалних интеракција ради очувања здравља, 

 подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима,



 

 

 мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог 

здравља, 

 развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине, 

 развијање одговорног односа према себи и другима, 

 укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина 

живота, 

 развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, 

једнакости и отворене комуникације, 

 усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних 

за очување здравља, 

 упознавање најосновнијих елемената здравог начина живота, 

 упознавање протективних фактора за здравље, као што су: физичка активност и боравак 

у природи, 

 стицање нових сазнања о рађању, репродукцији и полним разликама. 

 
Садржај програма 

I Тема - Исхрана - врсте хранљивих материја 

- Подела, особине, улога масти, беланчевина, витамина, угљених хидрата, минерала, 

воде. 

- Болести које се преносе путем хране. 

- Опасности од неконтролисане примене дијета. 
II Тема - Значај рекреације и спорта 

- Зашто се бавимо спортом? Врсте и значај рекреације и појединих спортова. 

- Правилна рекреација - надзор, исхрана, хидратација. 
III Тема - Пубертет 

- Осврт на усвојено градиво у трећем разреду. Допунити знања новим садржајима. 

- Анатомске и физиолошке промене у пубертету. 

- Акне у пубертету. 

- Односи међу половима, са освртом на значај продужетка врсте и здравог потомства. 

- Болести ендокриног система. 
IV Тема - Болести дечјег доба 

- Извор инфекције, путеви ширења и улазно место инфекције. 

- Зоонозе - хигијена и нега у дому са кућним љубимцима. 

- Однос деце у сеоским срединама према домаћим животињама - угроженост од болести 

које се преносе са животиња на људе. 

- Болести респираторног тракта - прехлада, грип, бронхитис. 

- Болести дигестивног тракта - орална хигијена, болести зуба, алиментарне инфекције, 

паразити, значај редовног узимања хране. 

- Болести локомоторног система - деформитети кичменог стуба, спуштена стопала. 

- Дечје заразне болести. 

- Замке и опасности од тетоваже и пирсинга. 
V Тема - Прва помоћ 

- Прва помоћ код крварења, сунчанице, колапса. 

- Прва помоћ код тровања, алкохолизма, повраћања. 

- Стрес - последице стреса и превенција у циљу подизања психичке кондиције и 

спречавања настанка болести. 



 

 

- Пушење, алкохолизам, наркоманија - знања усвојена у трећем разреду 
основног образовања допунити и проширити у складу са могућностима 
ученика четвртог разреда. У реализацији програмских садржаја свих 
предмета наћи могућности да ученици схвате штетно дејство алкохола, 
никотина и психоактивних супстанци. 

 
 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Оперативни задаци 
Задаци који се односе на разумевање, усвајање следећих најважнијих појмова: 

- дечја и људска права и слободе- познавање својих права, препознавање најважнијих 

категорија дечјих и људских права, упознавање Конвенције о дечјим и 

људским правима, разумевање односа између људских права, демократије, мира и 

развоја; 

- идентитет- разумевање појма идентитет, препознавање својих потреба и жеља, 

схватање себе у друштвеном контексту, схватање разлике између појединачног и 
групног, мањинског и грађанског идентитета; друштвена одговорност- разумевање 

појма одговорности, схватање разлике између одговорности према себи, другим 

људима, заједници; различитост култура - познавање најважнијих обележја своје 

културе и схватање утицаја своје културе на лично понашање, разумевање узрока 

културних разлика и подстицање схватања да је различитост култура темељ богатства 
света, разумевање односа између културних разлика, људских права и демократије, 

препознавање и превазилажење стереотипа и предрасуда; 

- једнакост- познавање појма једнакости у контексту расних, културних, националних, 

верских и других разлика; 

- право и правда- разумевање значења појмова права и правде, схватање односа између 

права  и  правде;  познавање  улоге  права у осигурању појединачне  и 

друштвене  сигурности,  лознавање   основних   последица непоштовања правних 

норми; 

- мир, сигурност и стабилност- разумевање значења појмова мир, схватање улоге коју 

сарадња и мирно решавање сукоба има за лични, национални и глобални развој, 

познавање неких основних поступака мирног решавања сукоба; 

- демократија - познавање основних обележја демократског процеса и разумевање 

односа између демократије и дечјих и људских права. 

Задаци који се односе на вештине и способности: 

- примена појмова- примерена употреба појмова у комуникацији; критичко мишљење- 

преиспитивање   утемељености   информација, поставки и ставова; 

- јасно и разговетно исказивање личних ставова; 

- самостално доношење одлука и извођење закључака - одговорност у просуђивању и 

тумачењу; 

- саосећајна комуникација- изношење својих осећања, потреба, мишљења и слушање, 

разумевање и и уважавање туђих; 

- истраживање- избор, прикупљање, критичка анализа и провера података из више извора 

као начин решавања проблема; 

- тимски рад- прилагођавање свога мишљења групи ради изналажења заједничког 

решења; 



 

- ненасилно решавање сукоба- дијалог, преговарање, аргументовано излагање, који су 

усмерени према заједничким циљевима; руковођење - одговорно управљање групом 

према критеријуму опште добробити; 

- учешће- укључивање у процес одлучивања од заједничког интереса. 
 
Задаци који се односе на ставове и вредности: 
 

- приврженост демократским начелима и поступцима - дечја и људска права, 

једнакост, правда, друштвена одговорност, плурализам, солидарност, приватност; 

- приврженост мирољубивом, партиципативном и конструктивном решавању проблема; 

- спремност на заступање и заштиту својих и туђих права; 
- спремност на преузимање јавне одговорности за своје поступке; 

заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама; спремност на 

саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи; спремност на 
супротстављање предрасудама, дискриминацији и неправди на свим нивоима. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 

осталих 

типова 

 
1. 

Подстицање групног рада, 

договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима 

  
2 

 
0 

 
2 

2. Универзално важење дечјих права  8 5 3 

3. 
Заједно стварамо демократску 

атмосферу у нашем разреду и школи 

 
10 5 5 

4. 
Живим демократију, демократска 

акција 

 
11 6 5 

5. 
Међузависност и развијање 

еколошке свести 

 
3 2 1 

6. Евалуација  2 0 2 

укупно: 36 18 18 

 
 



 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 
 

Православни катихизис-веронаука 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у IV разреду јесте да 
ученици стекну знања о томе да постојање света има свој циљ. Тај циљ је 
есхатолошка као литургијска аједница: јединство свих створених бића 
међу собом и на крају с Богом, преко Богочовека Исуса Христа. Циљ због 
којег је све створено и зашто је створено на овај начин, откривен нам је 
као Црква, односно као конкретна литургијска заједница. 

 
Оперативни задаци 

Задаци православног катихизиса (веронауке) су да ученик: 
 изгради свест о томе да Бог општи са светом кроз човека Христа; 

 уочи да је Христос корпоративна личност; 

 запази да у Цркви  нико не може да постоји сам  за себе, без заједнице са свима; 

 стекне појам о бићу као заједници; 

 

 схвати да је извор сваког греха егоизам, индивидуализам. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Увод  1 / 1 

2. Циљ због кога је Бог створио свет  3 2 1 

3. 
Црква је конкретна литургијска 

заједница 

 
2 1 1 

 

4. 
Литургија је заједница многих људи и 

природе са Богом Оцем преко једног 

човека- Христа 

  

4 
 

3 
 

1 

5. Структура Литургије  2 1 1 

6. Црква као икона будућег века  6 3 3 

7. 
Одбијање Адама да сједини створену 

природу са Богом 

 
13 7 6 

8. Црква у хришћанској архитектури  5 2 3 

укупно: 36 19 17 

 
 
 



 

 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 

Оперативни задаци 

 продубљивање знања о фолклорним празницима, биљкама, кући, занатима; 

 стицање елементарних знања о традиционалним облицима транспорта и транспортним 

средствима и њиховом значају за живот људи на селу и у граду; 

 упознавање различитих народних музичких инструмената и њихове улоге у традицијској 

култури; 

 упознавање са носиоцима народне традиције (усменим, писаним и материјалним); 

 схватање важности чувања и неговања народне традиције. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 

осталих 

типова 

1. 
Традиционални облици транспорта 

и транспортна средства 

 
20 15 5 

2. Народни музички инструменти  9 3 6 

3. Носиоци народне традиције  7 5 2 

укупно: 36 23 13 

 

 
 



 

 
 

                        II ЦИКЛУС  

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

 
V 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. 

  
Оперативни задаци 

 Проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима; 

 овладавање простом реченицом и њеним деловима; 

 појам сложене реченице; 

 увођење ученика у појам променљивости и непроменљивости врста речи; 

 стицање основних знања о именицама, значењима и функцијама падежа; 

 стицање основних знања о именичким заменицама и бројевима; 

 стицање основних знања о глаголима (видовима и функцијама); 

 оспособљавање ученика за уочавање разлике у квантитету акцента; 

 савладавање елемената изражајног читања и казивања текстова, одређених програмом; 

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

песми; 

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

приповедања; 

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

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

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

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 



 

1. Kњижевност/лирика СЈ.2.4.5 14 14 0 

2. Књижевност/епика СЈ.2.4.6 37 33 4 

3. Књижевност/драма СЈ.2.4.7 6 3 3 

4. 
Књижевност/научнопопуларни 

текстови 
СЈ.2.4.4 5 5 0 

5. Језик/граматика СЈ.3.3.6 53 26 27 

6. Језик/правопис СЈ.2.2.5. 12 6 6 

7. Језик/ортоепија СЈ.2.1.1 12 1 11 

8. 
Језичка култура/писмено 

изражавање 
СЈ.2.2.2 20 0 20 

9. Језичка култура/усмено изражавање  20 0 20 

  

10. Остали часови  1 0 1 

укупно: 180 88 92 

 
 
  
 

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
  
 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и 
усложњавају. Истовремено се континуирано примењују и оперативни 
задаци из претходних разреда. 

Разумевање говора-ученик треба да: 

- разуме краће дијалоге (до 7 реплика / питања и одговора), приче и песме о темама 

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

- разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих и прилагођених 

текстова после 2-3 слушања; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и 

са активностима на часу (позив на игру или неку групну активност, заповест, упутство, 

догађај из непосредне прошлости, планови за блиску будућност, свакодневне 

активности, жеље и избори, итд.). 

- Разумевање писаног текста 

- Ученик треба да: 

- разуме краће текстове (до 80 речи), који садрже велики проценат познатих језичких 

елемената, структуралних и лексичких, а чији садржај је у складу са развојним и 

сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима ученика; 
- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипове,ТВ програм, 

распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, информације на јавним местима итд.) 



 

користећи језичке елементе предвиђене наставним програмом. 

Усмено изражавањ-ученик треба да: 

- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и 

са степеном формалности говорне ситуације; 

- поред информација о себи и свом окружењу описује у неколико реченица познату 

радњу или ситуацију у садашњости, прошлости и будућности, користећи познате 

језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 
- препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке 
елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

- у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове (допадање, недопадање, 

итд.), користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре). 

Интеракција-ученик треба да: 

- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у 

вези с контекстом учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним наставним 

програмом (укључујући и размену мишљења и ставова према стварима, појавама, 

користећи познате морфосинтаксичке структуре и лексику); 

- учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не 

прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд). 

 

Писмено изражавање- ученик треба да: 

- пише реченице и краће текстове (до 50 речи) чију кохерентност и кохезију постиже 

користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним 

подстицајем; 

- издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или 

прочитао; 

- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне 

поруке, честитке, користи електронску пошту, и сл.). 

Доживљај и разумевање књижевног текста 

- Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, 

скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства 

изражавања (цртежи, моделирање, глума). 

Знања о језику и стратегије учења - Ученик треба да: 

(Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно 
способност ученика да језичке структуре правилно употреби у датој 
комуникативној ситуацији.) 
- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима; 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи; 

- разуме значај употребе интернационализама; 

- примењује компезационе стратегије и то тако што: 
1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 

2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко 

добро зна (друга, наставника, итд); 



 

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и 

поднаслове у писаним текстовима; 

4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим 

текстовима; илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима); 

5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем 

језику; 

6. тражи значење у речнику; 

7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. 

аутомобил уместо возило); 

8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком; 

9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија 

учења (генерализација, индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 

10. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 
11. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко 

добро зна (друга, наставника, итд); 

12. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и 

поднаслове у писаним текстовима; 

13. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим 

текстовима; илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима); 

14. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем 

језику; 

15. тражи значење у речнику; 

16. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. 

аутомобил уместо возило); 

17. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком; 

18. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија 

учења (генерализација, индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 

 
Садржај програма 

Теме и ситуације по доменима употребе језика: 

 Приватно-заједничке активности и интересовања у школи и ван ње (изласци, 

договори, 
преузимање одговорности у договореној ситуацији); договор и узајамно поштовање 
међу члановима породице; приватне прославе (рођендан, годишњице и др.); 
припрема, планирање, организација, подела послова; обавезе у кући, уређење 
простора у којем се живи, промене у сопственом кутку (постери, нове боје...). 

 Јавно-развијање позитивног односа према животној средини и другим живим 
бићима; традиција и обичаји у културама земаља чији се језик учи (карневал...); 
оброци (сличности и разлике са исхраном у земљама чији се језик учи); 
стамбена насеља – како станујемо (блок, насеље, кућа ....); типични квартови у 
великим градовима (у земљама чији се језик учи); куповина одеће (величина, 
боје, мода, стилови и трендови); развијање критичког става према негативним 
елементима вршњачке културе (нетолеранција, агресивно понашање итд.). 
Образовно-тематске целине и повезаност садржаја са другим предметима;
 сналажење у библиотеци/медиотеци; употреба информација из медија 

 

 



 

 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 

осталих 

типова 

 
1. 

Почетна тема - опис предмета из 

учионице, опис живих бића, појава и 

предмета 

  
2 

 
0 

 
2 

2. 
Интересовања – хобији, 

интересовања, писање имејла 

 
9 3 6 

 
3. 

Град – опис места или града, делови 

света, информације везане за 

путовања 

  
8 

 
3 

 
5 

 

 
4. 

Свет – опис различитих земаља, 

народа и језика, чињенице и 

свакодневне активности, 

изражавање допадања и недопадања, 

писање текста о својој земљи 

  

 
10 

 

 
2 

 

 
8 

 

5. 

Животињски свет – дивље 

животиње, угрожене врсте, 

изражавање тренутне радње, писање 

чланка о некој животињи 

  

8 

 

3 

 

5 

 

 

 
6. 

Школа – предмети које изучавају 

ученици, распоред часова, 

активности после школе, живот и 

рад у школама са интернатом, 

начини исхране, упућивање, 

прихватање и одбијање позива, 

писање имејла о својој школи 

  

 

 
7 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

 

7. 

Имена и места – послови и 

занимања, историја имена, догађаји 

из прошлости, писање чланка о 

граду и његовој прошлости 

  

9 

 

2 

 

7 

8. Игре – спортови и спортски 

догађаји, видео игре, писање 

 
6 2 4 

9. Обавезе – обавезе и правила 

понашања, способности 

 
5 1 4 

 

 

10. 

Путовања – план и опис 

неке експедиције, 

авантуристичке приче, 

планови и намере и 

изражавање предвиђања, 

опис временских прилика 

 
 

 

8 

 

 

3 

 

 

5 

укупно: 72 24 48 



 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну 

базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да 
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 
изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и 
да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у 
складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог 
наставног предмета. 

 
Циљеви и задаци 

Настава ликовне културе има задатак да: 
 развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја 

облика у природи; 

 развијање памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у 

визуелно мишљење; 

 стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

 стварање услова да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе 

технике и средства ликовног и визуелног изражавања; 

 развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

 развијање ученикових потенцијала у области ликовности и визуелности, те помагање у 

самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 

 развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

 стварање интересовања и потребе за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување 

културних добара; 

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

раду и животу; 

 развијање сензибилности за лепо писање; 

 развијање моторичких способности ученика. 



 

 

Оперативни задаци 

 поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање; 

 поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем 

слободног ритмичког компоновања ликовних елемената: линија,облика, боја; 

 поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа, 

светлинских објеката и у обликовању и преобликовању употребних предмета; 

 даље развијање способности ученика за конструисање, комбинаторику и обликовање; 

 проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих материјала и 

средстава за рад у процесу ликовног изражавања; 

 мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима које се односе на 

заштиту и унапређивање човекове природне и културне средине. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

1. 
 

Визуелно споразумевање 

Л.К.3.2.1 
Л.К.2.2.2 

Л.К.3.3.4 

 

6 
 

3 
 

3 

 
2. 

 
Слободно ритмичко компоновање 

Л.К.1.1.2 

Л.К.3.2.1 

Л.К.3.1.1 

Л.К.1.3.3 

 
8 

 
4 

 
4 

 
3. 

 
Линија 

Л.К.3.1.1 

Л.К.3.2.2 

Л.К.2.2.1 

Л.К.1.3.1 

 
18 

 
7 

 
11 

4. Облик 
Л.К.2.2.1 
Л.К.3.2.2 

18 8 10 

 

5. 
 

Орнамент 

Л.К.2.3.1 
Л.К.3.1.1 

Л.К.3.2.2 

 

8 
 

4 
 

4 

6. Светлински објекти и колаж 
Л.К.3.1.1 
Л.К.3.3.2 

6 2 4 

 

 
7. 

 
 

Обликовање и 

преобликовање употребних предмета 

Л.К.3.2.1 
Л.К.3.2.2 

Л.К.3.2.3 

Л.К.3.2.4 

Л.К.3.3.2 

Л.К.3.3.4 

 

 
8 

 

 
4 

 

 
4 

укупно: 72 32 40 



 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ предмета музичка култура је: 
 развијање интересовања, музикалности и креативности; 

 оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

 развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе 

свога и других народа. 

 
Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
 певају песме по слуху; 

 обраде просте и сложене тактове; 

 усвајају нове елементе музичке писмености; 

 свирају на дечјим музичким инструментима; 

 изводе дечје, народне и уметничке игре; 

 импровизују мелодије на задани текст; 

 упознају звуке нових инструмената; 

 слушају вредна дела уметничке и народне музике. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 

осталих 

типова 

 
1. 

 

Извођење музике певањем и 

свирањем 

MK.1.1.2 
MK.2.1.1 

MK.1.3.2 

MK.3.3.1 

 
53 

 
26 

 
27 

2. Основи музичке писмености 
MK.1.1.1 
MK.3.1.1 

8 4 4 

3. 
Слушањем упознајемо нова дела и 

композиторе 

MK.2.1.3 

MK.1.2.4 
8 6 2 

4. Музичко стваралаштво 
MK.1.4.4 
MK.3.4.2 

3 3 0 

укупно: 72 39 33 



 

ИСТОРИЈА 

Циљ изучавања наставног предмета Историја је културни напредак и 
хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе 
разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и 
токова, као и развијању националног, европског и светског идентитета и 
духа толеранције код ученика. 

 
Оперативни задаци 

 Разумевање појма прошлости; 

 упознавање начина и значаја проучавања прошлости; 

 разумевање основних одлика праисторије и старог века; 

 примењивање временских одредница (деценија, век, миленијум); 

 оспособљавање за коришћење историјске карте; 

 стицање знања о личностима које су обележиле епоху старог века; 

 упознавање основних oдлика античке културе. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Увод 

ИС.1.1.1 
ИС.1.1.2 

ИС.1.1.3 

ИС.1.1.4 

ИС.1.1.5 

ИС.1.2.1 

ИС.1.2.2 

ИС.2.1.2 

ИС.2.2.2 

ИС.3.1.1 

ИС.3.2.1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 
2. 

 

 

 
Праисторија 

ИС.1.1.1 
ИС.1.1.2 

ИС.1.1.3 

ИС.2.1.3 

ИС.2.2.1 

ИС.2.2.2 

ИС.3.1.1 

ИС.3.2.1 

 

 

 
3 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

 

 
3. 

 

 
Стари век 

ИС.1.1.1 
ИС.1.1.2 

ИС.1.1.3 

ИС.1.1.4 

ИС.1.1.5 

ИС.1.1.6 

 

 
29 

 

 
14 

 

 
15 



 

 

  ИС.1.1.8 
ИС.1.1.9 

ИС.1.1.10 

ИС.1.2.1 

ИС.1.2.2 

ИС.1.2.3 

ИС.1.2.4 

ИС.1.2.5 

ИС.1.2.6 

ИС.1.2.7 

ИС.1.2.8 

ИС.2.1.1 

ИС.2.1.3 

ИС.2.1.4 

ИС.2.1.5 

ИС.2.1.6 

ИС.2.2.1 

ИС.2.2.2 

ИС.2.2.3 

ИС.2.2.5 

ИС.3.1.1 

ИС.3.1.2 

ИС.3.1.5 

ИС.3.1.6 

ИС.3.2.1 

ИС.3.2.5 

   

укупно: 36 18 18 

 
 

 

 

 



 

ГЕОГРАФИЈА 
 

Циљ нaстaвe гeoгрaфиje je усвajaњe знaњa o прирoднoгeoгрaфским и 

друштвeнoгeoгрaфским oбjeктимa, пojaвaмa и прoцeсимa и њихoвим 
мeђусoбним вeзaмa и oднoсимa у гeoпрoстoру. Нaстaвa гeoгрaфиje трeбa 
дa дoпринeсe ствaрaњу рeaлнe и испрaвнe сликe o свeту кao цeлини и 
мeсту и улoзи нaшe држaвe у свeту. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
 упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и науке 

уопште; 

 стекну најосновнија знања о васиони и васионским телима и њиховим основним 

својствима; 

 стекну основна знања о Сунчевом систему; 

 стекну основна знања о Земљи-планети, њеном постанку, облику и величини; 

 стекну основна знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама; 

 стекну основна знања и вештине из картографије и да се оспособе за коришћење 

географске карте као извора информација и оријентације; 

 схвате унутрашњу грађу Земље и да разумеју данашњи распоред копна и мора и изглед 

рељефа; 

 разумеју антропогене утицаје на рељеф; 

 стекну основна знања о структури и саставу атмосфере; 

 стекну основна знања о времену и метеоролошким елементима, клими, климатским 

факторима и основним типовима климе на Земљи; 

 разумеју потребу очувања и заштите атмосфере; 

 се оспособе за коришћење географске литературе, Интернета и различитог илустративног 

материјала у сврху лакшег савлађивања наставног градива; 

 развијају способности за активно стицање и примену знања из географије кроз 

самостално учење и истраживање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 

осталих 

типова 

1. Увод  1 0 1 

 

2. 
 

Васиона и Земља 

ГЕ.1.2.2 
ГЕ.2.2.1 

ГЕ.3.2.1 

 

6 
 

4 
 

2 

 

3. 
 

Географска карта 

ГЕ.1.2.3 
ГЕ.2.1.4 

ГЕ.3.1.1 

 

8 
 

6 
 

2 

 
4. 

Планета Земља 

(Земљина кретања, унутрашња 

грађа Земље, атмосфера) 

ГЕ.1.2.3 

ГЕ.2.2.2 

ГЕ.3.2.2 

 
21 

 
13 

 
8 

укупно: 36 23 13 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје 
елементрана математичка знања која су потребна за схватање појава и 
зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену 
усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из 
животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за 
самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, 
формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности 
ученика. 

 
Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 
 умеју да формирају и графички приказују скупове и њихове подскупове; 

 изводе скуповне операције и правилно употребљавају одговарајуће ознаке; 

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

 схвате познате геометријске објекте (права, дуж, полуправа, раван, кружница, круг, угао 

и др.); 

 упознају углове уз трансверзалу паралелних правих, углове с паралелним крацима и 

њихова својства, као и да умеју да цртају праву паралелну датој правој; 

 упознају дељивост природних бројева и основна правила дељивости; 

 умеју да одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички делилац; 

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

начина на други; 



 

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

 стекну довољну увежбаност у извођењу основних рачунских операција с разломцима (у 

оба записа); 

 могу да читају, састављају и рачунају једноставније бројевне изразе; 

 умеју да реше једноставније једначине и неједначине с разломцима; 

 увиђају математички садржај у текстуалним задацима и изражавају га математичким 

језиком; 

 упознају осну симетрију и њена својства, као и да умеју да конструишу симетрале дужи, 

симетрале угла и нормале на дату праву кроз дату тачку. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 
1. 

 
Скупови 

MA.1.1.1 
MA.2.1.4 

МА.3.1.3 

MA.3.5.2 

 
12 

 
7 

 
5 

2. Основни геометријски објекти 
MA.1.3.1 
MA.1.3.3 

11 5 6 

 

3. 
 

Дељивост бројева 

MA.1.1.5 
МА.2.1.3 

MA.3.1.2 

 

14 
 

7 
 

7 

4. Угао 
MA.3.3.1 
МА.2.3.1 

20 10 10 

5. 

 

5. 

 

Разломци  I део 

Разломци  I део 

MA.1.1.1 
MA.1.1.2 
MA.1.1.3 
MA.2.1.1 
МА.2.1.4 

 

 

32 

 

 

15 

 

 

17 
6. Осна симетрија 

 
13 5 8 

7. 

7. 

Разломци II део 

Разломци II део 

MA.1.1.4 
МА.1.2.1 
МА.2.1.4 

 

30 

 

11 

 

19 
8. Писмени задаци 

 
8 0 8 

9. Понављање градива /уводни час 
 

2 0 2 

10. Иницијални тест. Завршни тест 
 

2 0 2 

укупно: 144 60 84 



 

 

БИОЛОГИЈА 
 

Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем 

образовно-васпитних садржаја стекну основне појмове о живом свету, 
његовом историјском развоју и законитостима које у њему владају. 
Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће 
квалитете и навике, запажања, способности критичког мишљења, 
објективност и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање 
дужности да чувају и заштите природу, да развијају хигијенске навике и 
здравствену културу. 

 
Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
 схвaтe пojaм биoлoгиje кao нaукe знaчajнe зa нaпрeдaк чoвeчaнствa и oдрживoг рaзвoja; 

 буду oспoсoбљeни зa рукoвaњe jeднoстaвним лaбoрaтoриjским прибoрoм, лупoм или 

микрoскoпoм, кao и дa умejу дa изрaдe jeднoстaвнe приврeмeнe прeпaрaтe; 

 упoзнajу oснoвну jeдиницу грaђe живих бићa; 

 упoзнajу рaзнoврснoст живих бићa; 

 схвaтe пojaм бoтaникe кao нaучнe oблaсти биoлoгиje; 

 упoзнajу и знajу дa oбjaснe oснoвну спoљaшњу грaђу вeгeтaтивних биљних oргaнa; 

 знajу дa oбjaснe грaђу и улoгу цвeтa, плoдa и сeмeнa; 

 схвaтe прoцeсe и нaчинe oпрaшивaњa и oплoђeњa; 

 упoзнajу цaрствo биљaкa и нajзнaчajниje групe; 

 упoзнajу oснoвнe eлeмeнтe зaштитe и стeпeн угрoжeнoсти биљaкa дeлaтнoстимa чoвeкa у 

прирoди; 

 рaзвиjу интeрeсoвaњe зa прoширивaњe знaњa у oдгoвaрajућим институциjaмa (бoтaничкa 

бaштa, прирoдњaчки музej, библиoтeкe); 

 

 упoзнajу цaрствo гљивa и њихoвe oснoвнe кaрaктeристикe 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

1. 
 

Увод 

БИ.1.1.2 
БИ.1.1.3 

БИ.3.1.1 

 

6 

 

3 

 

3 

 

2. 
Особине живиј бића и разноврсност 

живог света 

БИ.1.1.1 
БИ.2.1.1 

БИ.3.1.3 

 

12 
 

7 
 

5 

 

3. 
Царство биљака – грађа и животни 

процеси 

БИ.2.2.1 
БИ.2.2.2 

БИ.3.2.5 

 

31 
 

17 
 

14 



 

 

4. 
Разноврсност биљака, значај и 

заштита 

БИ.1.1.4 
БИ.2.4.9 

БИ.3.2.2 

 

17 
 

9 
 

8 

5. Царство гљива БИ.2.2.3 6 3 3 

укупно: 72 39 33 

 
 
 
 

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА Бр.час. ОПЕРАТИВНИ ЗДАЦИ 

1. Животно и радно 

окружење 

-Појам, улога и значај 

технике и технологије 

на развој друштва и 

животног окружеља.  

- Подручја човековог 

рада и производње, 

занимања и послови 

у области технике и 

технологије. 

- Правила понашања 

и рада у кабинету.  

- Организација радног 

места у кабинету и 

примена мера 

заштите на раду. 

- Коришћење 

техничких апарата и 

ИКТ уређаја у 

животном и радном 

окружењу  

(4) Ученици треба да: 

-се упознају са техником,техничким 

достиг- 

нућима и значајем предмет 

-да се упознају са организацијом рада у 

каби- 

нету  и мерама заштите, 

-упознају пут од идеје до реализације, 

-упознају прибор за техничко цртање и 

разви- 

ју вештину његовог коришћења, 

-упознају основне елементе 

техничк.цртања, 

-науче приказивање своје идеје помоћу 

скице и техничког цртежа, 

-науче да нацртају једноставан технички 

цртеж помоћу рачунара, 

-науче како се врши избор материјала за 

реализацију, 

-науче да израде једноставне статичке и 

динамичке моделе, 

-знају називе и функцију основних и 

допунских уређаја рачунара, 2. Саобраћај (8) 



 

- Улога и значај 

развоја саобраћаја. 

- Врсте саобраћаја и 

саобраћајних 

средстава према 

намени.  – Професије 

у подручју рада 

саобраћај. 

- Употреба 

информационих 

технологија у 

савременом 

саобраћају. 

- Саобраћајна 

сигнализација – изглед и 

правила поступања. - - 

Правила и прописи кретања 

пешака, возачабицикла и 

дечјих возила у саобраћају. 

- Обавезе и одговорности 

деце као учесника у 

саобраћају.  

-науче да укључе рачунар и знају функцију 

тастатуре, 

-науче да користе рачунар за испитивање 

текста, 

-упознају врсте и карактеристична 

својства лако обрадивих материјала, 

-упознају основне принципе механичке 

обраде материјала, 

-правилно науче да користе прибор и 

материјал, 

-науче да израде технолошки поступак, 

-упознају коришћење могућности енергије 

сунца,ветра и воде, 

-стекну знања о начинима регулисања 

друмског саобраћаја, 

-упознају основна правила и прописе 

кретања пешака и бицикла у јавном 

саобраћају. 

3.Техничка и дигитална 

писменост 

- Прибор за техничко 

цртање, формати цртежа, 

размера. Типови и дебљине 

линија. 

- Геометријско цртање 

- Елементи котирања 

- Цртање техничког цртежа 

са елементима 

(16) 



 

- ППренос података између 

ИКТ уређаја 

-Апликација за дигиталну 

обраду слике 

-Креирање докумената у 

програму за обраду текста 

- Форматирање текста, 

уметање слике и графике 

- Интернет претрага и 

приступ онлајн ресурсима 

4.Ресурси и производња 

-Природни ресурси на 

Земљи 

- Управљање отпадом 

- Технологија прераде и 

обраде дрвета 

- Текстилна технологија 

 - Технологија производње 

папира 

 - Коришћење алата и 

прибора за ручну обраду и 

спајање наведених 

материјала – маказе, 

моделарска тестера, брусни 

папир, стега.  

 

(8) 

5.Конструкторско 

моделовање 

- Израда предмета и 

модела ручном обрадом и 

спајањем папира и/или 

дрвета, текстила, коже, 

(12)  



 

коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата. 

- Приказивање идеје, 

поступка израде и 

решења/производа 

- Тимски рад и подела 

задужења у тиму. 

6.Енергетика 

-појам,значај,извори 

енергије, 

-

трансформација,коришћење 

и штедња енергије   

(4) 

7.Конструкторско 

моделовање - ученици се 

слободно опредељују 

(12) 

8.Саобраћај 

-појам,врсте,структура, 

функција, 

-регулисање и безбедност, 

-пешак,бицикл у саобраћају 

(8) 

У К У П Н О (72) 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА Бр.час. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

1.Развијање физичких 

способности 

-развијање физичких 

способности и брзине,сна- 

ге,издржљивости и покре- 

тљивости, 

 А)Општи оперативни задаци: 

-подстицање раста и развоја и утицање на 

правилно држање тела, 

-развој и усавршавање моторних способности 

-стицање моторичких умења која су,као садр- 

жаји, урађени програмом физичког васпитањ 



 

учвршћивању правилног 

држања тела,  

-формирање морално-вољних квалитета личн 

-оспособљавање ученика да стечена умења, 

знања и навике користи у свакодневним 

условима живота и рада, 

Б)Посебни оперативни задаци: 

-развој основних моторних способности, 

првенствено гипкости,брзине и кординације, 

-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 потвр- 

ђивањем и групним поистовећивањем и др. 

-естетско изражавање покретом и доживља- 

вање естетских вредности, 

 -усвајање етичких вредности и подстицање 

вољних особина ученика.   

2.Моторичке вештине, спорт 

и спортске дисциплине 

а)Атлетика 

б)Спортска гимнастика 

в)Основе тимских и 

спортских игара 

г)Плес и ритмика 

д) Пливање 

   

 

3.Физичка и здравствена 

култура  

Реализује се кроз све 

наставне области и теме уз 

практичан рад 

 + 54 часа обавезне физичке активности 

У К У П Н О 72 

 



 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у 

животу школе и локалне заједнице, проширивањем знања о демократији, 
њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

 
 

Оперативни задаци 

 подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 

унапређивање услова школског живота кроз праксу; 

 упознавање школских правила и процедура; 

 разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 

 упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 

 развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, 

аргументовање ставова и изражавање мишљења; 

 обучавање техникама групног рада; 

 развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. 
Упознавање основних елемената 

програма 

 
6 6 0 

2. 
Сагледавање услова школског 

живота 

 
4 4 0 

3. Избор проблема на коме ће се радити  1 1 0 

4. 
Сакупљање података о изабраном 

проблему 

 
8 8 0 

5. 
Активизам и партиципација – план 

акције 

 
12 12 0 

6. Јавна презентација плана акције  1 1 0 

7. Осврт на научено – евалуација  4 0 4 

укупно: 36 32 4 



 

ВЕРСКА НАСТАВА 
 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и 

духовно искуство традиционалних цркава и религијских заједница које 
живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи 
целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно 
усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој 
историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и 
културног идентитета. Упознавање ученика са вером и духовним 
искуствима сопствене, историјски дате Цркве или верске заједнице треба 
да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других 
религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и 
свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС-ВЕРОНАУКА 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Увод / 1 / 1 

2. 
Припрема света за долазак Сина Божијег 

у свет 
/ 2 1 1 

3. 
Избор Аврама и његових потомака као 

почетак Цркве 
/ 4 3 1 

4. 
Аврам и јеврејски народ као праслика 

Христа и Цркве 
/ 6 3 3 

5. Десет Божијих заповести / 18 11 7 

6. 
Старозаветни мотиви у православној 

иконографији 
/ 5 3 2 

укупно: 36 21 15 

 
 

 
 
 
 



 

 ИЗБОРНИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК 
 

Уочавање релације слово-глас и разликовање гласова и слова у руском 
језику. (рецептивно) Основна обележја сугласничког и самогласничког система 
руског језика: изговор гласова који се бележе словима ж, ш, ч, щ, л; изговор и 
бележење 
Слагање субјекта (именица) и простог глаголског предиката (лични глаголски облик): 
Вова чиатет. Миша читал.(и рецептивно и продуктивно). 
Глагол у функцији простог глаголског предиката - презент глагола прве и друге 
коњугације, перфекат: я читаю, ты чиатешь, я люблю, ты любишь, он говорил, она 
писала, они раззказывали... (и рецептивно и продуктивно). 
Именице у функцији именског дела предиката: Я ученица. Мама - врач. (и 

рецептивно и продуктивно). 
Слагање именица и придевских речи: красный свет, Новый год, зеленая доска, 
большая елка, вкусное яблоко, синее пальто. (и рецептивно и продуктивно). 
Облици личних заменица у функцији субјекта: Я читаю книгу. Ты пишешь писмоь. 
Меня зовут Аня. Как тебя зовут? Мне одиннадсать лет. Ему десять лет. (и 
рецептивно и продуктивно). 
Идентификација: Это Миша. Это дом. Вот книга. Тут Вова и Анна. (и 

рецептивно и продуктивно). 
Исказивање питања: Кто это? Что это? Кто он? Что тут? А дом? И двор 

ваш? (и рецептивно и продуктивно). 
Исказивање посесивности: У меня есть...У меня нет... (и рецептивно и продуктивно). 
Исказивање просторних (правац и место) и временских односа: куда, где, когда; к 
врачу, на улицу, в автобус; у парты, на кухне; в городе; налево, направо, прямо; вчера, 
летом, утром. (и рецептивно и продуктивно) 
Исказивање императивности (2. лице једнине и множине): читай, читайте; 

скажи, скажите; познакомьтесь !.. (рецептивно) 
Конструкције с основним глаголима кретања: Я иду в школу. Куда идет этот 
аавтобус? Ты едешь на автобусе. Куда едут Миша и Саша? (рецептивно). 

  



 

 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви 

ученици стекну базичну jeзичку и информатичку писменост и да напредују 
ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се 
оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 
другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 
садржаје, као и да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну 
вештине у примени рачунара у свакодневном животу. 

 
Оперативни задаци 

 упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система; 

 упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума; 

 упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику; 

 упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма; 

 упознавање ученика са радом у програму за обраду текста; 

 упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији; 

 оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. ИКТ  9 7 2 

2. Дигитална писменост  5 4 1 

3. Рачунарство  16 14 2 

3. Пројектна настава  6 2 4 

укупно: 36 27 9 

 
 

 

 ХОР И ОРКЕСТАР 
 

Општи циљ наставе овог изборног предмета је развијање интересовања 
за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и 
других народа. 

 
Oстaли циљeви и зaдaци су: 

 дa кoд учeникa рaзвиja музичкe спoсoбнoсти и жeљу зa aктивним музицирaњeм/пeвaњeм 

и судeлoвaњeм у шкoлским aнсaмблимa; 



 

 дa пoдстичe крeaтивнe спoсoбнoсти учeникa и смисao зa кoлeктивнo музицирaњe; 

 дa рaзвиja нaвикe слушaњa музикe, пoдстичe дoживљaj и oспoсoбљeнoст зa рaзумeвaњe 

музичких пoрукa; 

 дa пoдстичe ствaрaлaчкo aнгaжoвaњa у свим музичким aктивнoстимa (извoђeњe, 

слушaњe, истрaживaњe и ствaрaњe музикe); 

 дa рaзвиja критичкo мишљeњe. 

 
Задаци: 

 

 неговање способности извођења музике (певање/свирање) 

 подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

 подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, истраживање и 

стварање музике) 

 упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

 припремање програма за културну и јавну делатност школе 

 упознавање занимања музичке струке 

 
 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
 Певају и свирају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, 

уметничке, дечје, староградске); 

 упознају основне појмове из музичке писмености 

 развијају стваралачке способности. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 
1. 

Извoђeњe музикe пeвaњeм и 

свирaњeм. уметничкa и нaрoднa 

музика 

  
18 

 
10 

 
8 

2. 
Дeчje ствaрaлaштвo, ритaм нa зaдaту 

мeлoдиjу 

 
18 10 8 

укупно: 36 20 16 



 

 

 

VI РАЗРЕД 
 
 
 

Српски језик 
 
 

 

Оперативни задаци 

 увођење ученика у грађење речи;упознавање гласовних алтернација, њихово уочавање у 

грађењу и промени речи; 

 утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица; 

 стицање основних знања о грађењу и значењима глаголских облика ( футур 2, 

имперфекат,плусквамперфекат,императив.потенцијал,трпни глаголски придев и глаголски 
прилози). 

 Оспособљавање ученика за уочавање разлике између дугих акцената. 

 проширивање знања о сложеној реченици; 

 оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком тексту, за 

исказивање властитих судова и закључака приликом анализе текста и у разним говорним 
ситуацијама; 

 развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких слика у лирском 

тексту; 

 постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог изражавања према 

захтевима програма. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

1. 
 

Језик -граматика 

СЈ.3.3.5 
СЈ.3.3.2 

СЈ:3.3.4 

 

50 
 

30 
 

20 

 
2. 

 
Књижевност-епика 

СЈ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 

СЈ.3.4.3 

СЈ.3.4.6 

 
30 

 
18 

 
12 

3. Књижевност-лирика 
СЈ.3.4.5 
СЈ.3.4.4 

20 15 5 

 
4. 

 
Књижевност-драма 

СЈ.3.4.2 
СЈ.3.4.1 

СЈ.3.4.3 

СЈ.3.4.6 

 
3 

 
3 

 
0 

5. 
Књижевност-научнопуларни 

текстови 
СЈ.3.4.2 5 3 2 



 

6. Језик-правопис СЈ.3.2.5 4 3 1 

7. Језик-ортоепија СЈ.2.3.1 2 0 2 

8. 
Језичка култура –писмено 

изражавање 
СЈ.3.2.1 20 0 20 

  

9. 
Језичка култура –усмено 

изражавање 

 
10 0 10 

укупно: 144 72 72 

 
 
 

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и 
усложњавају. Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци из 
претходних разреда. 

Разумевање говора -ученик треба да: 

- разуме дијалоге (до10 реплика/питања и одговора), приче, друге врсте текстова и песме о 

темама, садржа јима и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, које 

чује уживо, или са аудио-визуелних записа; 

- разуме општи садржај и издвоји кључне информаци је из прилагођених текстова после 2–3 

слушања; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из непосредне 

прoшлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и избори, итд.). 

Разумевање писаног текста -ученик треба да: 

- разуме текстове (до 150 речи), који садрже претежно познате језичке елементе, а чији садржај 
је у складу са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима 
ученика; 

- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипови, ТВ програм, 

распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, специјализовани часописи, информације на 

јавним местима итд.) користећи јeзичке елементе предвиђене наставним програмом. 

- проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног окружeња 

(писма, краћи новински чланци, упутства о употреби) и из краћих књижевних форми (при 

поветке, поезија, драмски текстови) примерених узрасту и интересовању ученика; 

- може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи смисао 

текста са темом из свако дневног живота. 

Усмено изражавање-ученик треба да: 

- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са 

степеном формалности говорне ситуације; 
- поред информација о себи и свом окружeњу описује или извештава у неколико реченица о 

лицима, догађајима и активностима у садашњости, прошлости и будућности, користећи 
познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 



 

- препричава, упоређује и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме, садржаје и комуникативне функци је предвиђене наставним 

програмом, користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

 

- у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове у складу са предвиђеним 

комуникативним функцијама, користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре). 

Интеракција-ученик треба да: 

- стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези с 

контекстом учионице, као и о свим осталим темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом (укључујући и размену мишљења и ставова 

- према стварима, појавама, користећи познате морфосинтаксичке структуре и лексику); 

- учесгвује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не 

прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд). 

- да одговори на директна питања која се надовезују уз могућност да му се понове и пружи 

помоћ при формулисању одговора. 

Писмено изражавање-ученик треба да: 

- пише реченице и краће текстове (до 70 речи) чију кохерентност и кохезију постиже 

користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним 

подстицајем; 

- издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао; 

- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне поруке, 

честитке, користи електронску пошту, и сл.). 

Медијација 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не 
могу да се споразумеју, ученик треба да: 
- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи; 

- писмено преноси једноставне поруке и објашњења. 
Доживљај и разумевање књижевног текста 

- Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, 
скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства 
изражавања (илустрације и израда наменских реквизита, глума). 

Знања о језику и стратегије учења- Ученик треба да: 

(Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно 
способност ученика да језичке структуре правилно употреби у датој 
комуникативној ситуацији.) 
- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима; 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи; 

- разуме значај упатребе интернационализама; 

- примењује компензационе стратегије и то тако што: 
1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 
2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко 

добро зна (друга, наставника, итд.); 



 

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и 

поднаслове у писаним текстовима; 

обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; 
 

4. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 
5. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко 

добро зна (друга, наставника, итд.); 

6. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и 

поднаслове у писаним текстовима; 

обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим 
 
 

7. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику; 

8. тражи значење у речнику; 

9. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. 

аутомобил уместо возило); 

10. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком; 

11. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија 

учења (генерализација, индукција, дедукција и позитивни трансфер). 

 
Садржај програма 

Теме и ситуације по доменима употребе језика: 
 Приватно- заједничке активности и интересовања у школи и ван ње (изласци, договори, 

преузимање одговорности у договореној ситуацији); договор и узајамно поштовање међу 

члановима породице; приватне прославе (рођендан, годишњице идр.); припрема, планирање, 

организација, подела послова; обавезе у кући, уређење простора у којем се живи, промене у 

сопственом кутку (постери, нове боје...); изражавање обавезе, забране, недостатака. 

 Јавно-развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима 

(описивање времена, прогноза); традиција и обичаји у културама земаља чији се језик учи 

(карневал...); оброци (сличности и разлике са исхраном у земљама чији се језик учи), 

наручивање хране, савети о хигијени у кухињи; стамбена насеља – како станујемо (блок, 

насеље, кућа ....); споменици и знаменитости у великим градовима (у земљама чији се језик 

учи); куповина на једном месту (велике робне куће, олакшице); развијање критичког става 

према негативним елементима вршњачке културе (нетолеранција, агресивно понашање итд.). 

 Образовно-тематске целине и повезаност садржаја са другим предметима; сналажење у 

библиотеци/медијатеци; употреба информација из медија; образовни систем у другим 

земљама. 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Комуникативне функције  30 15 15 

2. Граматички садржаји  30 15 15 

3. Писмено изражавање  12  12 

укупно: 68 28 40 

 



 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљеви и задаци 

 развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената; 

 стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите 

технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

 развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелно мишљење; 

 

 развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују 

у раду и животу; 

 развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

 подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, 

као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

 стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости 

и друштвене појаве; 

 омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у 

делима различитих подручја уметности; 

 развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и 

савремене уметности. 

 
Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
 развијају ликовно-естетски сензибилитет (осетљивост) за спонтани ритам бојених мрља, 

линија, текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и 

свет уобразиље у ликовним делима; 

 покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости 

света облика: светло-тамно, облик-боја, простор, композиција; 

 посматрају и естетски доживљавјау дела ликовних уметности; 

 развијају љубав према ликовном наслеђу; 

 оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно- 

друштвено научна подручја и тако развију интересовање за оплемењивање и заштиту природе 
и смисао за унапређивање културе живљења; 

 развијају способности за креативно и апстрактно мишљење; 

 развијају способности сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

 развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног 

и светског ликовног уметничког наслеђа. 

 



 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 

1. 

 

 

Tекстура 

Л.К.3.1.1 
Л.К.3.2.2 

Л.К.3.2.3 

Л.К.3.2.4 

Л.К.3.3.1 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 
2. 

 

 

 
Визуелно споразумевање 

Л.К.3.1.1 

Л.К.2.2.1 
Л.К.3.2.2 

Л.К.3.2.3 

Л.К.3.2.4 

Л.К.1.3.1 

Л.К.3.3.1 

(модиф.) 

 

 

 
10 

 

 

 
5 

 

 

 
5 

 

 

3. 

 

 

Боја 

Л.К.2.2.1 
Л.К.3.1.2 
Л.К.3.2.2 
Л.К.3.3.1 
(модиф.) 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

4. 

 

Свет уобразиље 

Л.К.3.1.1 
Л.К.3.1.2 
Л.К.3.2.2 
Л.К.3.2.4 

 

5 

 

2 

 

3 

 

 

5. 

 

Слободно ритмичко изражавање 

бојеним мрљама, линијама, 

светлинама, облицима и волуменом 

Л.К.3.1.2 
Л.К.3.2.1 
Л.К.3.2.2 
Л.К.2.3.1 
Л.К.3.2.4 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 



 

 

6. 

 

Светлина 

Л.К.3.2.1 
Л.К.3.3.1 
Л.К.3.3.4 

 

2 

 

1 

 

1 

укупно: 36 17 19 



 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
 
 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 певају по слуху и са нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, 

староградске); 

 упознају основне појмове из музичке писмености 

 упознају музичка дела уз основне информације о делу и композитору; 

 развијају стваралачке способности.ж 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 
1. 

Извођење музике певањем и 

свирањем са елементима музичке 

писмености 

MK.1.3.2 

MK.3.3.1 

 
26 

 
16 

 
10 

 

2. 
Слушањем упознајемо нова дела и 

композиторе 

МК.1.2.4 
МК.2.2.2 

МК.3.2.3 

 

8 
 

5 
 

3 

3. Музичко стваралаштво 
MK.1.4.4 
MK.3.4.2 

2 2 0 

  

укупно: 36 20 16 

  



 

 

ИСТОРИЈА 
 
 

 

Оперативни задаци 

 разумевање појма „средњи век” и основних одлика тог историјског периода; 

 разумевање основних одлика феудалног друштва; 

 стицање знања о најзначајнијим државама средњевековне Европе 

 стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној историји; 

 стицање знања о улози религије у друштву средњег века; 

 упознавање културних и техничких достигнућа средњевековне Европе; 

 упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку; 

 коришћење историјских карата за период средњег века.; 

 подстицање ученика на коришћење историјских извора; 

 развијање критичког односа према историјским изворима. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Увод 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 

ИС.3.1.4 

ИС.3.1.5 

ИС.3.1.6 

ИС.3.2.1 

ИС.3.2.4 

ИС.3.2.5 

ИС.3.2.7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 
2. 

 

 

 

Европа и Средоземље у раном 

средњем веку 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 

ИС.3.1.4 

ИС.3.1.5 

ИС.3.1.6 

ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 

ИС.3.2.5 

 

 

 
12 

 

 

 
7 

 

 

 
5 

 

 
3. 

 

 

Срби и њихово окружење у раном 

средњем веку 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 

ИС.3.1.4 

ИС.3.1.5 

ИС.3.1.6 

ИС.3.2.1 

 

 
11 

 

 
6 

 

 
5 



 

 

  ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 

   

 

 

 
4. 

 

 

 
Европа у позном средњем веку 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 

ИС.3.1.4 

ИС.3.1.5 

ИС.3.1.6 

ИС.3.2.1 

ИС.3.2.4 

ИС.3.2.5 

 

 

 
14 

 

 

 
8 

 

 

 
6 

 

 

 
5. 

 

 

 

Срби и њихово окружење у позном 

средњем веку 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 

ИС.3.1.4 

ИС.3.1.5 

ИС.3.1.6 

ИС.3.2.1 

ИС.3.2.4 

ИС.3.2.5 

 

 

 
21 

 

 

 
12 

 

 

 
9 

 

 

 

 

6. 

 

 

 
Српске земље и њихово окружење у 

доба османлијских освајања 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 

ИС.3.1.4 

ИС.3.1.5 

ИС.3.1.6 

ИС.3.2.1 

ИС.3.2.4 

ИС.3.2.5 

ИС.3.2.7 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

укупно: 72 39 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



 

 

ГЕОГРАФИЈА 
 
 

 

Оперативни задаци 
Учeници трeбa дa: 

 упoзнajу oснoвнe пojaвe, прoцeсe и фeнoмeнe у хидрoсфeри и гeoгрaфски рaзмeштaj 

хидрoгрaфских oбjeкaтa, кao и њихoвe oдликe; 

 схвaтe знaчaj вoдa зa живoт нa Зeмљи; 

 упoзнajу биљни и живoтињски свeт, утицaj прирoдних фaктoрa и чoвeкa нa њихoв рaзвoj, 

хoризoнтaлни и вeртикaлни рaспoрeд, кao и мeђусoбну услoвљeнoст и знaчaj; 

 упoзнajу људскe aктивнoсти кoje утичу нa квaлитeт живoтнe срeдинe и схвaтe нeoпхoднoст 

њeнoг oчувaњa, унaпрeђивaњa и зaштитe; 

 упoзнajу oснoвнe пojмoвe из гeoгрaфиje стaнoвништвa и нaсeљa, схвaтe знaчaj и улoгу 

прирoдних, друштвeних и приврeдних чинилaцa и њихoвo jeдинствo; 

 схвaтe пojмoвe прирoднe и гeoгрaфскe срeдинe и пojaм гeoгрaфскe рeгиje; 

 

 стeкну oснoвнa знaњa o приврeди, њeнoj пoдeли и фaктoримa рaзвoja; 

 упoзнajу нajвaжниje мeђунaрoднe oргaнизaциje и интeгрaциjскe прoцeсe у Eврoпи и свeту, кao 

и њихoв знaчaj зa пoлитички, eкoнoмски и културни рaзвoj; 

 рaзумejу знaчaj и дoмeтe мeђунaрoдних oргaнизaциja у oчувaњу мирa и бeзбeднoсти и 

рaзвиjaњу приjaтeљских oднoсa мeђу нaрoдимa; 

 упoзнajу нajвaжниje прирoднe, друштвeнe и eкoнoмскoгeoгрaфскe oдликe Eврoпe и 

спeцифичнoсти њeних рeгиja и држaвa; 

 сaмoстaлнo кoристe гeoгрaфску кaрту кao извoр гeoгрaфских инфoрмaциja у прoцeсу стицaњa 

нoвих знaњa и истрaживaњa и у свaкoднeвнoм живoту; 

 сe oспoсoбe зa кoришћeњe гeoгрaфскe литeрaтурe и рaзличитoг илустрaтивнoг мaтeриjaлa рaди 

лaкшeг сaвлaђивaњa нaстaвнoг грaдивa и oспoсoбљaвaњa зa сaмoстaлни рaд; 

 пoсeдуjу oсeћaњe сoциjaлнe припaднoсти и привржeнoсти сoпствeнoj пoрoдици, нaциjи и 

култури, пoзнajу трaдициjу и учeствуjу у њeнoм oчувaњу; 

 пoзнajу и пoштуjу трaдициjу и идeнтитeт других нaрoдa, зajeдницa и сoциjaлних групa. 



 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 
 

1. 
Општи програмски 

садржаји 

  

1 
 

0 
 

1 

 

2. 
 

Елементи опште физичке географије 

ГЕ.1.2.3 
ГЕ.2.2.2 

ГЕ.3.2.2 

 

10 
 

5 
 

4 

 

3. 
 

Екумена 

ГЕ.1.3.1 
ГЕ.2.3.1 

ГЕ.3.3.1 

 

6 

 

3 

 

2 

 

4. 
Географска средина и људске 

делатности 

ГЕ.1.3.2 
ГЕ.2.3.2 

ГЕ.3.3.2 

 

3 
 

2 
 

1 

 

5. 
 

Европа 

ГЕ.1.4.2 

ГЕ.2.4.2 

ГЕ.3.4.3 

 

54 

 

33 

 

21 

укупно: 72 49 29 

 



 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Оперативни задаци 
Ученике треба оспособити да: 

 схвате потребу увођења негативних бројева, упознају структуре скупова целих и рационалних 

бројева, појмове супротног броја, реципрочног броја и апсолутне вредности броја; 



 

 

 упознају и савладају основне рачунске операције у скуповима Z и Q и потпуно увежбају 

извођење тих операција, уз коришћење њихових својстава; 

 могу да читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунају 

њихову бројевну вредност; 

 упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних 

бројева; 

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

 упознају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства; 

 схвате релацију подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних 

конструкција троугла и четвороугла; 

 схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању површина 

троуглова, паралелограма и других четвороуглова; 

 примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним 

задацима; 

 усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно 

коришћење свих везника „и”, „или”, а нарочито „ако ... онда ... „ и „ако и само ако”; осете 

потребу за извођењем доказа и умеју да то раде у једноставнијим случајевима). 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Цели бројеви 
MA.3.1.1 
MA.3.1.3 

23 9 14 

 

 

2. 

 

 

Рационални бројеви 

MA.2.2.5 
MA.3.1.1 

MA.3.1.3 

MA.3.4.2 

MA.3.5.4 

 

 

43 

 

 

15 

 

 

28 

3. Троугао 
MA.3.3.2 
MA.3.3.6 

30 11 19 

4. Четвороугао 
MA.3.3.2 
MA.3.3.6 

20 8 12 

5. Површина троугла и четвороугла 
MA.3.3.2 
MA.3.3.6 

17 6 11 

6. Писмени задаци  8 0 8 

укупно: 144 49 95 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&amp;courseid=7&amp;id=2451
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&amp;courseid=7&amp;id=2451
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&amp;courseid=7&amp;id=2489
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&amp;courseid=7&amp;id=2501
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&amp;courseid=7&amp;id=2476
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&amp;courseid=7&amp;id=2481


 

ФИЗИКА 
 

Оперативни задаци 
Ученик треба да: 

 кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве 

из различитих области физике, схвати како физика истражује природу и да је материјални свет 

погодан за истраживање и постављање бројних питања 

 уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина: 

метарска трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар 

 само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна грешка и како 

настаје грешка при очитавању скала мерних инструмената 

 користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине: m, s, kg, N, m/s, Pa.... 

 усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно 

праволинијско кретање и средњу брзину као карактеристику променљивог праволинијског 

кретања 

 на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која 

се одређује интензитетом, правцем и смером 

 усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих 

 уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине 

 усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гасове и разуме 

Паскалов закон. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 
1. 

 

 
Увод 

ФИ.1.7.1 
ФИ.2.7.2 

ФИ.3.7.1 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.7.3 

ФИ.3.7.2 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 
Кретање 

ФИ.1.2.1 
ФИ.2.4.3 

ФИ.3.7.1 

ФИ.1.2.2 

ФИ.2.2.2 

ФИ.3.7.2 

ФИ.1.2.3 

ФИ.2.6.1 

ФИ 3.4.1 

ФИ.1.4.4 

ФИ.2.6.2 

ФИ.1.7.1 

ФИ.2.6.3 

ФИ.1.7.2 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
9 



 

 
  ФИ.2.7.1 

ФИ.2.7.2 

ФИ.2.7.3 

   

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 

 
Сила 

ФИ.1.1.1 
ФИ.2.1.1 

ФИ.3.7.2 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.1.2 

ФИ.3.7.1 

ФИ.1.7.1 

ФИ.2.6.1 

ФИ.1.1.2 

ФИ.2.6.2 

ФИ.2.6.3 

ФИ.2.7.1 

ФИ.2.7.2 

ФИ.2.7.3 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерење 

ФИ.1.4.1 
ФИ.2.4.1 

ФИ.3.4.3 

ФИ.1.4.2 

ФИ.2.4.2 

ФИ.3.7.1 

ФИ.1.4.3 

ФИ.2.4.3 

ФИ.3.7.2 

ФИ.1.4.5 

ФИ.2.4.4 

ФИ.3.4.1 

ФИ.1.7.1 

ФИ.2.6.1 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.6.2 

ФИ.1.4.6 

ФИ.2.6.3 

ФИ.2.7.1 

ФИ.2.7.2 

ФИ.2.7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 
 

5. 

 

 

 

 

Маса и густина 

ФИ.1.4.5 
ФИ.2.6.1 

ФИ.3.4.1 

ФИ.1.4.6 

ФИ.2.1.5 

ФИ.3.4.3 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.6.2 

ФИ.3.7.1 

 

 

 
 

15 

 

 

 
 

5 

 

 

 
 

10 



 
 

 

 

  ФИ.1.7.1 
ФИ.2.7.1 

ФИ.3.7.2 

ФИ.2.7.2 

ФИ.2.7.3 

ФИ.2.6.3 

   

 

 

 

 
 

6. 

 

 

 

 

 

Притисак 

ФИ.1.1.3 
ФИ.2.1.6 

ФИ.3.1.4 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.4.1 

ФИ.3.1.3 

ФИ.1.7.1 

ФИ.2.4.3 

ФИ.3.7.1 

ФИ.2.6.1 

ФИ.3.7.2 

 

 

 

 
 

12 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
 

8 

укупно: 72 25 47 

 

 



 
 

 

БИОЛОГИЈА 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 уoчe пoтрeбу зa клaсификoвaњeм живoг свeтa збoг њeгoвe вeликe рaзнoврснoсти; 

 уoчaвajу сличнoсти и рaзликe у грaђи и нaчину живoтa биљaкa, гљивa и живoтињa; 

 упoзнajу oснoвнe пojмoвe o прирoднoм систeму живoтињa; 

 упoзнajу живoтни прoстoр, нaчин живoтa, грaђу, рaзнoврснoст и знaчaj прaживoтињa; 

 упoзнajу живoтни прoстoр, нaчин живoтa, спoљaшњу грaђу и oснoвe унутрaшњe грaђe, 

рaзнoврснoст и знaчaj сунђeрa, дупљaрa, црвa, мeкушaцa, зглaвкaрa и бoдљoкoжaцa; 

 схвaтe улoгу инсeкaтa у прирoди; 

 упoзнajу бoлeсти кoje изaзивajу или прeнoсe живoтињe, нaчин прeнoшeњa и прeвeнциjу; 

 упoзнajу живoтни прoстoр, нaчин живoтa, грaђу, рaзнoврснoст и знaчaj рибa, вoдoзeмaцa, 

гмизaвaцa, птицa и сисaрa; 

 схвaтe знaчaj бригe o пoтoмству птицa и сисaрa; 

 схвaтe знaчaj oдгoвoрнoг oднoсa прeмa живoтињaмa; 

 сaзнajу oснoвнe нaучнe чињeницe o тoку и рaзвojу живoтa нa Зeмљи и eтaпe зeмљинe истoриje; 

 знajу дa живoт нa Зeмљи имa истoриjу сa кojoм сe мoгу упoзнaти нa oснoву фoсилних oстaтaкa 

(зaписa); 

 рaзумejу eвoлуциjу живoг свeтa и схвaтe њeн знaчaj у фoрмирaњу сaврeмeнoг биoлoшкoг 

мишљeњa. 

 
Садржај програма 

 

1. Увод 
БИ.1.1.4 
БИ.3.1.4 

3 1 2 

2. Праживотиње 
БИ.1.1.3 
БИ.3.1.3 

9 4 5 

 

3. 
 

Царство животиња 

БИ.1.2.7. 
БИ.2.2.9 

БИ.3.2.6 

 

48 
 

25 
 

23 

4. Угроженост и заштита животиња 
БИ.1.4.6 
БИ.2.4.9 

6 3 3 

5. Увод у еволуцију живог света 
БИ.1.3.8 
БИ.1.3.9 

6 3 3 

укупно: 72 36 36 



 
 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 упoзнajу врстe грaђeвинских oбjeкaтa и њихoвe нaмeнe; 

 упoзнajу тeхникe грaђeњa; 

 упoзнajу кaрaктeристикe грaђeвинскoг тeхничкoг цртaњa и oснoвнe грaђeвинскe симбoлe; 

 нaучe дa читajу и кoристe jeднoстaвниje грaђeвинскe цртeжe - дoкумeнтaциjу зa изгрaдњу, 

aдaптaциjу и урeђeњe стaнa, oдгoвaрajућe прoспeктe; 

 нaучe дa кoристe гoтoвe jeднoстaвнe сoфтвeрскe aлaтe зa цртaњe; 

 нaучe кaкo сe кoристи CD рoм, флeш мeмoриja и штaмпaч; 

 упoзнajу oснoвнe врстe, кaрaктeристикe и примeну грaђeвинских мaтeриjaлa; 

 стичу нaвикe зa рaциoнaлнo кoришћeњe мaтeриjaлa и eнeргиje; 

 стичу и рaзвиjajу културу стaнoвaњa у сaврeмeним услoвимa; 

 упoзнajу функциoнисaњe кућнe инстaлaциje (вoдoвoднe, тoплoтнe и кaнaлизaциoнe); 

 стeкну прeдстaву o функциoнисaњу и oргaнизaциjи сaoбрaћaja у сaoбрaћajним oбjeктимa; 

 стeкну знaњa o примeни и битним кaрaктeристикaмa грaђeвинских мaшинa; 

 упoзнajу oснoвнe прoцeсe у пoљoприврeднoj прoизвoдњи; 

 нaучe дa примeњуjу jeднoстaвниje тeхничкe цртeжe у прojeктoвaњу мoдeлa или мaкeтa прeмa 

сoпствeнoм избoру: грaђeвинских или сaoбрaћajних oбjeкaтa; грaђeвинских или 

пoљoприврeдних мaшинa и урeђaja; дeтaљa из урeђивaњa стaнa и др. 

 
Циљ: Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку 

писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и 

радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи 
увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и 
иницијативно.  

Разред:  шести  

Годишњи фонд часова  72 часа  

  

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика 

ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један 
од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у 

реалном  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ И ОФА    
Предмет: Физичко и здравствено васпитање  

Разред: шести  

Фонд: 126 часова  

Циљ:Циљ наставе и учења ФЗВ је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 

примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и 

рада  

Наставни  

садржаји  

Исходи  Садржаји  Корелација са 

другим 

предметима  

Активности 

ученика  

  

АТЛЕТИКА  

− комбинује и користи достигнути ниво 

усвојене технике кретања у спорту и 

свакодневном животу -доводи у везу 

развој физичких способности са 

атлетским дисциплинама  

Техника истрајног трчања     

Скок увис   

Техника спринтерског трчања  

Скок у даљ        

Техника штафетног трчања            

Техника високог и ниског 

старта  

Бацање лоптице (до 200 г)  

  

   

-вежбање 

(ходање, 

трчање,  

скакање, 

бацање)  

-анализирање  

-такмичење  



 
 

 

СПОРТСКА  ИГРА  

КОШАРКА  

− користи елементе технике у игри  

− примењује основна правила кошарке у 

игри  

учествује на унутародељенским 

такмичењима  

Ставови у нападу и одбрани         

Шутирања на кош,  

Вођење лопте,                                 

Дриблинг и пивотирање,  

Хватањa и додавањa лопте,           

Игра,  

Основна правила кошарке  

  -вежбање 

(трчање, 

скакање, 

елементи са 

лоптом )  

-анализирање  

-такмичење  

  

ГИМНАСТИКА  

− одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим кретањима, 

изводи ротације тела  

−  користи елементе гимнастике у 

свакодневним животним ситуацијама  

Вежбе на тлу   

Прескоци и скокови  

Ниска греда  

  -вежбање 

(ходање, 

трчање, 

поскоци, окрети, 

колути,  

 и игри  

-процени сопствене могућности за 

вежбање у гимн.  

Гимнастички полигон  

  

 прескоци, 

акробатика...)  

-анализирање  

-видеоприказ  

-графички 

приказ  

  

РИТМИКА И ПЛЕС  

  

− изведе кретања, вежбе и кратке саставе 

уз музичку пратњу  

− игра народно коло  

− изведе кретања у различитом ритму  

− изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других клтура   

Ритмичка вежба без реквизита  

Скокови кроз вијачу  

Народно коло „Моравац“   

Народно коло из краја 

„Ужичко“  

Основни кораци друшвених 

плесова-валцер  

  

Музичка 

култура  

-вежбање (игра 

уз бројање, игра 

уз музику)  

  

ПОЛИГОНИ  − развија своје моторичке способности 

применом вежби из атлетике и 

гимнастике  

Атлетски полигон  

Гимнастички полигон  

  -вежбање 

(ходање, 

трчање, 

поскоци, 

окрети, колути, 

прескоци, 

акробатика...)  



 
 

 

ТЕСТИРАЊЕ И 

МЕРЕЊА  

-упореди резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст и сагледа 

сопствени моторички напредак  

Батерија тестова    Ученици 

активно 

учествују у свим 

активностима и 

у батерији 

тестова  

ТЕОРИЈА  − објасни својим речима сврху и значај 

вежбања − користи основну 

терминологију вежбања  

  

Реализује се кроз све наставне 

теме и садржаје Уводни час  

Последњи час  

Биологија  - дискусиј

а  

- презента

ција  

МИНИ РУКОМЕТ  -користи елементе технике и 

примењује основна правила у игри  

Вођење лопте,   

Хватањa и додавањa лопте,  

Шутирања на гол,  

Финтирање,  

Принципи индувидуалне 

одбране  

Основна правила 

рукомета/минирукомета  

  -вежбање 

(трчање, 

елементи са 

лоптом )  

-анализирање  

-такмичење  

МАЛИ ФУДБАЛ  − изводи елементе фудбалске техмике  

− користи елементе технике у игри  

− примењује основна правила фудбала у 

игри  

− учествује на унутародељенским 

такмичењима  

-примењује основне елементе тактике у 

одбрани и у нападу  

  

Вођење и контрола лопте 

Примање лопте и додавање 

лопте различитим деловима 

стопала  

Шутирање на гол  

Вежбе са два и три играча 

Основе игре у нападу и 

одбрани  

  -вежбање 

(трчање, 

елементи са 

лоптом )  

-анализирање  

-такмичење  

ИЗЛЕТ  -примени основе оријентиринга и 

сналажења у природи  

-зна који су приородни показатељи 

страна света (маховина)  

Шетња кроз тунеле (у току 

школске године)  

Биологија  

Географија  

-ученици 

активно 

учествују у свим 

активностима 

током часа  



 
 

 

ТАКМИЧЕЊА  -примени и поштује правила тимске и 

спортске игре у складу са етичким 

нормама  

Такмичарске игре између 

одељења  

    

 - прихвати сопствену победу и пораз у 

складу са „ферплејом“  

(у току школске године)    

РАДИОНИЦА  
− разликује здравe и нездравe начине 

исхране,  

− направи недељни  јеловник  

уравнотежене исхране уз помоћ 

наставника.   

− примењује здравствено-хигијенске 

мере пре, у току и након вежбања   

  

Здрава исхрана , значај 

физичког вежбања, хигијена у 

физичком вежбању  

(у току школске године)  

Биологија  -ученици 

активно 

учествују у свим 

активностима 

током часа  

-праве 

сопствени 

јеловник  

Физичке 

способности;   

  

− примени једноставнe комплексе 

простих и општеприпремних вежби  

− изведе вежбе (разноврсна природна и 

изведена кретања) и користи их у 

спорту, рекреацији и различитим  

животним ситуацијама  

Вежбе за развој снаге  

Вежбе за развој покретљивости  

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости  

Вежбе за развој брзине  

Вежбе за развој координације  

  Ученици 

активно 

учествују у свим 

активностима и 

у батерији 

тестова  

Физичка и 

здравствена 

култура;  

  

− наведе примере утицаја физичког 

вежбања на здравље  

− разликује здравe и нездравe начине 

исхране  

−  направи недељни  јеловник  

уравнотежене исхране уз помоћ 

наставника.   

− примењује здравствено-хигијенске 

мере пре, у току и након вежбања   

− препозна врсту повреде  

− правилно реагује у случају повреде 

чува животну средину током вежбања  

− наведе примере утицаја 

физичког вежбања на 

здравље  

−  разликује здравe и нездравe 

начине исхране  

− направи недељни  јеловник  

уравнотежене исхране уз 

помоћ наставника.   

− примењује 

здравственохигијенске мере 

пре, у току и након вежбања   

−  препозна врсту повреде  

−  правилно реагује у случају 

повреде  

− Биологија  -презентација  

-пружање прве 

помоћи  

-дискусија  



 
 

 

  чува животну средину током 

вежбања  

  

Ученици 

ослобођени од 

практичног дела 

наставе  

− наведе основна правила гимнастике, 

атлетике, кошарке  

− дефинише основна здравствено- 

хигијенска правила вежбања  

− презентује и анализираинформације о 

физичком вежбању, здрављу, спорту, 

историји спорта  

− учествује у организацији спортске 

недеље и школских такмичења  

− суђење, вођење статистике, 

региструје резултат  

− прати ниво активности 

ученика на часу или 

такмичењима  

− припрема репортажу са 

спортских догађаја  

− буде ђак репортер на 

спортској недељи  

  -суђење  

-вођење 

статистике  

-презентација  

  
План остваривања програма физичког и здравственог васпитања (72 часа), као и 36 часова ОФА, обавља 

се кроз редовну наставу, и то 2 часа у распореду (односе се на физичко и здравствено васпитање), и 1 час 

седмично у зависности од временских услова и обавеза ученика као 7. час или у међусмени.  

 
 
 

ВЕРСКА НАСТАВА 
 
 
 
 

Православни катихизис-веронаука 

 
Оперативни задаци 
Учeници трeбa дa: 

 уoчe дa je слoбoдa кључни eлeмeнaт у рaзумeвaњу Tajнe Христoвe; 

 нaучe дa сe слoбoдa пoистoвeћуje с личнoшћу, oднoснo дa сe личнoст пoистoвeћуje с љубaвљу 

прeмa другoj личнoсти; 

 зaпaзe рaзлику измeђу прикaзивaњa живoтa Христoвoг у прaвoслaвнoj икoнoгрaфиjи и зaпaднoj 

рeнeсaнснoj умeтнoсти. 



 
 

 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставн 

е теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Увод  1 0 1 

 
2. 

Тајна Христова- јединство Бога и 

човека (Литургија као Тајна 

Христова) 

  
4 

 
3 

 
1 

3. 
Рођење Христово ''од Духа Светог и 

Марије Дјеве'' 

 
3 2 1 

 

4. 

Христос је Син Божији који је постао 

човек, нови Адам, да би сјединио 

створену природу с Богом 

(Васељенски сабори, Символ вере) 

  

9 

 

5 

 

4 

5. Улога Бога у спасењу света  3 2 1 

6. Улога човека у спасењу света  3 2 1 

7. Христово страдање и васкрсење  6 3 3 

8. 
Христов живот у православној 

иконографији 

 
7 3 4 

укупно: 36 20 16 

 
 
 
 

ИЗБОРНИ СТРАНИ ЈЕЗИК- РУСКИ ЈЕЗИК 
 

Ученици треба да разумеју и користе: 
1. Обележја сугласничког и самогласничког система руског језика: изговор гласова који се 

бележе словима ж, ш, ч, щ, л; писање самогласничких слова после сугласника к, г, х, ж, ш, ч, 

щ; изговор и бележење парних тврдих и меких, звучних и безвучних сугласника 

 
Типови упитне интонационе конструкције (рецептивно и продуктивно). 
2. Слагање субјекта (именица, заменица) и сложеног глаголског предиката: Олег начинает рисовать. 

Я умею играть на гитаре. (рецептивно и продуктивно) 

3. Основни појмови о употреби глаголског вида: Мальчик всю ночь читал книгу, и наконец ее 

прочитал. (рецептивно) 

4. Употреба облика простог и сложеног будућег времена: Я напишу тебе. Что ты сегодня будешь 

делать? (рецептивно) 

5. Употреба садашњег и прошлог времена глагола петь, пить, мыть, у функцији предиката: Аня 

прекрасно поет. Миша пил сок. Ты моешь руки перед едой? (рецептивно и продуктивно) 

6. Слагање броја и именице: один дом, два (три, четыре) дома, пять домов; одна парта, две (три, 



 
 

 

четыре) парты, пять парт; один год, два (три, четыре) года, пять лет (рецептивно). 

7. Исказивање посесивности: мой (твой, наш, ваш) дом, моя (твоя, наша, ваша) мама (рецептивно и 

продуктивно); тетрадь Ани, мамина блузка (рецептивно); его (ее, их) дом (рецептивно). 

8. Исказивање временских односа: Который час? Ровно час; пять минут второго; половина второго; 

без пяти два. (рецептивно). 

9. Исказивање допадања и недопадања: я люблю... я не люблю...; мне нравится... мне не нравится... 

(рецептивно). 
10. Исказивање просторних односа: на столе, над столом, под столом, за столом. (рецептивно). 

11. Конструкције са основним глаголима кретања: Я иду домой. Вова каждый день ходит в школу. 

Мы едем на машине за город. Мы часто ездим на море. (рецептивно) 

 
 



 
 

 

 
  

 
 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

ИСХОДИ  ОБЛАСТ/Т

ЕМА  

САДРЖАЈИ  

По завршеној области/теми 

ученик ће бити у стању да:  

-правилно користи ИКТ уређаје;   

– креира, уређује и 

структурира дигиталне садржаје 

који садрже табеле у програму за 

рад са текстом и програму за рад 

са мултимедијалним 
презентацијама;  

– креира и обрађује 

дигиталну слику;  

– самостално снима и врши 
основну обраду аудио и видео 
записа;   

– уређује мултимедијалну 

презентацију која садржи видео 

и аудио садржаје;  

1. ИКТ   

( 10)  

  

  

  

- Дигитални уређаји и кориснички 

програми.   

- Управљање дигиталним 

документима.  

- Рад са сликама.  

- Рад са текстом.  

- Рад са мултимедијалним 

презентацијама које садрже видео и 

аудио садржаје.  

  

По завршеној области/теми 

ученик ће бити у стању да:  

-чува и организује податке 
локално и у облаку;  

– одговорно и правилно 

користи ИКТ уређаје у мрежном 
окружењу;  

– разликује основне 

интернет сервисе;  

– примењује поступке и 
правила за безбедно понашање 
и представљање на мрежи;  

– приступа Интернету, 

самостално претражује, 

проналази и процењује 

информације и преузима их на 

2. 
ДИГИТАЛ

НА 
ПИСМЕНО

СТ   

(4)  

- Употреба ИКТ уређаја на 

одговоран и сигуран начин у мрежном 
окружењу.  

- Интернет сервиси.  

- Правила безбедног рада на 

Интернету.  

- Претраживање Интернета, одабир 
резултата и преузимање садржаја.   

- Заштита приватности личних 

података и ауторских права.  

  

  

  



 
 

 

свој уређај поштујући ауторска 
права;  

– објасни поступак заштите 

дигиталног производа/садржаја 

одговарајућом CC лиценцом;  

По завршеној области/теми 

ученик ће бити у стању да:  

-објасни поступак прикупљања 
података путем онлајн упитника;   

– креира једноставан програм у 

текстуалном програмском језику;  

3. 
РАЧУНАР

СТВО   

(15)  

  

  

- Основе изабраног програмског 

језика.  

- Основне аритметичке операције.  

- Уграђене функције.  

- Ниске (стрингови).  

- Структуре података.  

- Гранање.  

– користи математичке 

изразе за израчунавања у 
једноставним програмима;  

– објасни и примени 

одговарајућу програмску 

структуру (наредбе доделе, 
гранања, петље);  

– користи у оквиру 

програма нумеричке, текстуалне 

и једнодимензионе низовске 
вредности;  

– разложи сложени 

проблем на једноставније 

функционалне целине 

(потпрограме); – проналази и 

отклања грешке у програму;  

  - Понављање.  

- Основни алгоритми.  

  

  

  



 
 

 

По завршеној области/теми 

ученик ће бити у стању да:  

-сарађује са осталим члановима 

групе у одабиру теме, 

прикупљању и обради 

материјала, представљању 

пројектних резултата и 
закључака;  

– користи могућности које 

пружају рачунарске мреже у 

сфери комуникације и сарадње; 

– креира, објављује и 

представља дигиталне садржаје 

користећи расположиве алате; – 

вреднује процес и резултате 

пројектних активности.  

  

4. 
ПРОЈЕКТН

И 
ЗАДАТАК 

(7)  

  

- Фазе пројектног задатка од израде 
плана до представљања решења.  

- Израда пројектног задатка у 
корелацији са другим предметима.  

- Вредновање резултата пројектног 

задатка.  

  

 

 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА  НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по 

областима)  

1. ИКТ   

( 10)  

- Поновити и дискутовати са ученицима врсте 

дигиталних уређаја.  

- Ученици би требало да знају да наведу и препознају 

из којих се компоненти састоји стони и/или преносни 
рачунар и укратко опишу основну улогу сваке од њих.  

- Оспособити ученике за рад у програму за 

управљање документима на рачунару.  

- Представити функције стандардних дијалога за 

учитавање, снимање и проналажење датотека.   

- При раду са текстом фокусирати се на креирање и 

форматирање докумената из стварног живота који могу 
бити блиски ученицима овог узраста.  

- При раду са текстом фокусирати се на креирање и 

форматирање докумената из стварног живота који могу 
бити блиски ученицима овог узраста  

- Најпре обновити рад са основним алатима за 



 
 

 

уређивање и обликовање текста (унос текста, додавање, 

брисање, копирање, селектовање, поравнање, промена 

фонта, боје, величине слова, уметање слика, ...). 

Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма 

одабиром тастатурног распореда за наше говорно подручје 

(ћирилица, латиница...) и инсистирати на примени језичког 

и дигиталног правописа.  



 
 

 

 - Усвојене вештине је неопходно увежбавати са 

ученицима, да би што ефикасније вршили основне 
операције са текстом коришћењем само тастатуре  

- Активности ученика усмерити на могућности 

одабраног текст-процесора, подешавање радног 

окружења, врсте приказа које су погодније у зависности од 

тога да ли се уноси текст, исправљају грешке у тексту или 

врши преглед документа пре штампања и сл. Оспособити 
ученике да подешавају радно окружење изабраног 

текстпроцесора, подешавају димензије и маргине 

странице, уносе текст ћириличким и латиничким писмом, 

сачувају унети текст, отварају постојећи текстуални 

документ, затварају активни документ, врше основно 
форматирање текста (својства пасуса, карактера итд.).  

- Навести елементе који се могу уметнути у 

текстуални документ (слике, графички облици, табеле, 

симболи...). Указати на сврху уметања таквих елемената 

наводећи једноставне примере и повезати технику 

уметања ових елемената са уметањем слика које су вршили 

у петом разреду.   

- Посебну пажњу посветити табелама. Изабрати 

једноставне примере (распоред часова, календар и сл.) 

помоћу којих се уводе елементи табеле: ћелија, ред и 

колона. Представити алате за рад са табелама који су 

доступни у програму за обраду текста. Вежбати њихово 

додавање, брисање, селекцију, применити шаблоне за 

дизајн и сл. Оспособити ученике да уметну табелу у 

текстуални документ, уносе и уређују садржаје табела, 

форматирају табелу.  

- Објаснити појам логичке структуре документа и 

приказати како се у документу могу експлицитно означити 

наслови, поднаслови и пасуси коришћењем уграђених 

стилова Наслов 1, Наслов 2 и Текст  

- Особити ученике да прегледају текстуални 

документ пре штампања, подесе параметре за штампу и, 

ако постоје услови, одштампају документ.   

- У оквиру уређивања дигиталне слике/цртежа 

оспособити ученике да поред основних алата изабраног 

програма (селектовање, копирање, лепљење, промену 

величине слике, додавање и брисање облика, одсецање 

дела слике, чување у жељеној величини и квалитету слике, 

затварање, проналажење и сл.) користе и напредне алате 

за припрему слике за уметање у текстуални документ и 



 
 

 

мултимедијалну презентацију (нпр. алати за зумирање, 

унос текста, употребу четкице, гумице, додавање сенке, 

додавање тродимензионалних ефеката).  

- Снимање звука и видео-записа сходно 

могућностима започети демонстрацијом употребе уређаја: 

камера, микрофон, звучници, мобилни телефони, односно 

других расположивих уређаја који обављају предвиђене 

функције. Поред основних техника у процесу снимања 

(покрени, заустави, сачувај, обриши) и репродукције 

(покрени, паузирај, заустави, пусти од почетка, подеси 

јачину звука) обучити ученике да одговарајућим алатом 

модификују видео запис (скраћивање). У вежби чувања 

аудио/видео записа, скренути пажњу на различите типове 

датотека у конкретном програму (нпр. mp3, mp4,avi …).   

- Пре обраде теме израде слајд-презентација 

подсетити ученике на основна правила визуелизације и 

презентовања, а при реализацији наставе стално указивати 

на најчешће грешке (сувише текста, велики број слајдова, 

различити фонтови и сл.).  

- При изради мултимедијалних презентација 

демонстрирати примену основних алата за уређивање и  



 
 

 

 обликовање садржаја у изабраном програму. Поред алата 

за уређивање и обликовање текста и слика, представити 

алате за рад са уметнутим елементима проширујући 

примену на рад са табелама, графичким објектима, видео и 

аудио записима (користити претходно креиране звучне и 

видео записе, прилагодити тип датотеке изабраном 

програму – представити ученицима неки од расположивих 

програма за конверзију формата датотека).  

- Оспособити ученике да подесе радно окружење, 

бирају одговарајући поглед на презентацију, креирају 

слајдове, уносе текст и друге објекте (слике, табеле, 

графиконе) и доследно их форматирају (користећи мастер 

слајд). Теме треба да буду смислене и релевантне за 

ученике, најбоље је да се користе презентације у којима се 

обрађују теме из наставе, како информатике и рачунарства, 

тако и других предмета.   

- Ученици неке презентације могу да креирају и у 

склопу домаћих задатака, а на часу је могуће анализирати 

презентације направљене код куће. Кроз разговор са 

ученицима дефинисати појам добре презентације и 

демонстрирати начине представљања. Нагласити да 

презентације треба да буду једино у функцији садржаја, 

избегавати анимације „по сваку цену” које оптерећују 

презентацију.  



 
 

 

2.ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ   

(4)  

- Представити појам и врсте рачунарских мрежа и 

увести основне појмове и терминологију из ове области 

(сервер, клијент, локалне мреже, мреже широког распона, 

глобална мрежа – Интернет). Подсетити ученике на 

правила коришћења ИКТ уређаја на одговоран и сигуран 

начин, сада у мрежном окружењу.  

- Представити ученицима основне интернет сервисе: 

сервис електронске поште, www као јавни информациони 

сервис, дискусионе групе и сервисе за претраживање 

интернета. Објаснити чему ти сервиси служе, упознати их са 

планом коришћења ових сервиса.  

- Представити веб као најпознатији интернет сервис. 

Објаснити да веб функционише тако што су корисницима 

потребне услуге и њима их пружају уређаји 

специјализовани за то (сервери). У свакој комуникацији 

морају да постоје правила, односно протоколи (HTTP и 

HTTPS ) као и правилно навођење и коришћење адреса 

(домена и УРЛ са једне и IP и MAC  адреса са друге стране).   

- Објаснити структуру УРЛ адресе и значење 

појединих домена .edu, .рс, .gov, .rs, .com… Упутити ученике 

на веб сајт (нпр. www.moja.ipadresa.info/ ) путем кога могу 

да пронађу информације о ip-адреси сајта, као и уређаја 

који је употребљен за претрагу.   

- Нагласити значај дигиталног трага који посетилац 

оставља приликом посете неком сајту. Напредне технике 

претраге у изабраном претраживачу представити на 

унапред припремљеном скупу веб-страна (претрага према 

веб адреси сајта), кроз дискусију и практичан рад на 

вредновању интернет извора (публика којој је сајт 

намењен, аутор, тачност/прецизност, објективност, 

актуелност и интернет адреса) подстицати развој критичког 

мишљења ученика.   

- Код преузимања било ког садржаја са интернета 

важно је подсетити ученике на поступке преузимања и 

чувања на жељеној локацији, као и на етичка и правна 

питања приступа садржајима (лиценце), заштите од 

нежељених програма, као и на правила понашања на 

интернету (енг. netiquette).   



 
 

 

 - Подсетити ученике на значај поштовања ауторских 

права и сврху CC (Цреативе Цоммонс) лиценци. 

Представити начин лиценцирања сопственог ауторског 

дела комбинацијом расположивих симбола, на адреси 

хттпс://цреативецоммонс.орг/схаре-your-work/ .  

- Нагласити да се приликом посете сајтовима, као и 

приликом преузимања садржаја, дигитални уређај који 

користимо је изложен процедурама којима се прикупљају 

подаци за које корисник не зна у коју ће сврху бити 

употребљени (ИП адреса, локација), а уређај може бити 

изложен дејству нежељених програма (вируси, шпијунски 

програми). У ту сврху је потребно применити расположиве 

мере заштите.  

- Посебну пажњу посветити питањима дигиталног 

насиља (приликом обраде или кроз пројектни задатак 

пожељно је спровести са ученицима истраживање на тему 

дигиталног насиља, применом онлајн упитника, радионица 

или квиза, какви се могу наћи, на пример, на адреси 

http://www.mpn.gov.rs/група-за-превенцијунасиља/, у 

приручнику Дигитално насиље – превенција и реаговање). 

Набројати и описати најчешће видове дигиталног насиља 

(како се дигитални уређаји и сервиси користе као оруђа 

дигиталног насиља: социјалне мреже, СМС и телефонски 

позиви, сликовне поруке и видео материјали и др.), како 

препознати облике дигиталног насиља, посебно вршњачког 

насиља. Дискутовати ситуације када се неко насиље врши у 

стварном свету и преноси у дигитални свет, који су 

најчешћи примери, како исправно реаговати у конкретним 

ситуацијама, коме се обратити, које поступке је могуће 

примењивати и која правила понашања установити за 

безбедно представљање на мрежи. Упознати ученике са 

неким од начина за препознавање и пријаву дигиталног 

насиља: СОС телефон и онлајн форма за пријаву насиља, 

као и сајтови који су посвећени пројектима владе у борби 

против дигиталног насиља.  

- Представити предности употребе веб сервиса на 

примеру алата за креирање онлајн упитника, који не би 

садржао више од три питања различитог типа. Нагласити 

значај онлајн упитника као корисног алата за прикупљање 

података у истраживањима, анкетама, квизовима или 

тестовима. Наставник креира онлајн упитник на свом 



 
 

 

налогу на диску, објављује га на школском сајту и 

ученицима поставља као задатак да на својим радним 

јединицама попуне упитник. Показати ученицима како 

изгледа табела са свим њиховим одговорима. Преузети 

табелу и без удубљивања у њену структуру показати како 

за свако питање изгледа колона са њиховим одговорима. 

Урадити попуну упитника два пута, први пут допустити 

ученицима да се представе са својим измишљеним 

именима и други пут, нагласити ученицима да попуне своја 

права имена.  

Упоредити, заједно са ученицима, одговоре за иста питања 
у једном и другом случају.   

- За утврђивање и појашњавање ове теме 

организовати квизове или радионице (на теме 

безбеднонебезбедно, пожељно-непожељно понашање на 

интернету) као и симулације небезбедних ситуација са 

акцентом на то како је пожељно реаговати у датим 

ситуацијама (кроз играње улога и сл.). Једна од активности 

за ученике, ради повезивања знања, може бити израда 

текстуалних докумената или мултимедијалних 

презентација на тему: Моја правила понашања на 

интернету, Пет најважнијих правила за безбедан интернет, 

Како да интернет постане сигурнији за децу, и сл. Кроз 

креирање ових докумената увежбавати сараднички рад и 

коришћење бесплатних онлајн платформи.  



 
 

 

3. 

РАЧУНАРСТВО 

(15)  

- Представити концепт текстуалних програмских 

језика, укратко, потом изабраног програмског језика, као и 

неке основне сличности и разлике у односу на визуелни 

програмски језик који су ученици користили у петом 

разреду. Укратко представити едитор изабраног 

текстуалног програмског језика и значај поштовања 

основних правила приликом писања наредби. Направити 

везу између наредби које записујемо текстом и очекиваног 

дејства те наредбе, на једноставном примеру, као и везу 

између корака алгоритма и одговарајуће наредбе. - 

Реализацију теме започети приказом израде задатака 

израчунавањем, применом операција: сабирања, 

одузимања, множења и (реалног) дељења. Пожељно је 

бирати задатке који имају реалну примену у стварном 

животу из области блиских ученицима (спорт, мода), било у 

другим наставним предметима (математика, физика, 

биологија, историја, географија и слично). Увести појам 

израза у програмском језику и његових саставних 

елемената (бројевних константи, променљивих и 

аритметичких оператора, уз пратећи појам типа). - Увести 

променљиве као појам за именовање улазних података и 

међурезултата израчунавања као и механизам за 

учитавање вредности улазних података и испис резултата. 

Променљиве у почетку третирати на исти начин као у 

математици и не мењати вредности једном додељеним 

променљивима (императивна додела, попут и=и+1, је нов 

концепт на који је потребно поново се вратити током 

обраде итеративних поступака). Ако је приликом уноса 

података неопходна конверзија учитаног текста у број 

укратко је описати, а детаљно појашњење дати када се 

буде обрађивала тема рада са текстом.  

- Обратити пажњу на то да се задаци који су у 

математици обично рађени над конкретним вредностима 

улазних података сада решавају над симболичким 

вредностима (у општим бројевима) и дати довољно 

времена ученицима да савладају ту промену.  

- Увести посебно операције одређивања целобројног 

количника и остатка и показати могуће примене: 

конверзије метричких јединица (нпр. конверзија 

центиметара у метре и центиметре, конверзија времена из 

минута у сате и минуте, конверзија углова из секунди у 



 
 

 

степене, минуте и секунде, одређивање цифара 

двоцифреног броја и слично). Обратити пажњу на то да се 

на часовима математике не уводе функције за одређивање 

количника и остатка тако да од ученика не треба очекивати 

предзнање у овом домену.  

- Поред израчунавања, још један незаобилазан 

елемент програмирања чине наредбе и контрола тока 

програма. Осим секвенцијалног ређања наредби једне иза 

друге, основу контроле тока чине гранање и понављање.  

- Вежбање контроле тока програма може се веома 

лепо постићи цртањем уз помоћ покретања објекта који 

током кретања оставља траг на екрану и робота који у 

лавиринту има задатак да дође на одређено место, 

заобилазећи при том препреке и премештајући предмете. 

Ова два приступа су често део уводних курсева 

програмирања заснованих на блоковском програмирању 

(нпр. на цоде.орг), а за њих постоји и директна подршка у 

неким програмским језицима и окружењима. Ученицима 

искорак у рачунарску графику обично бива занимљивији од 

писања програма који раде у чистом текстуалном режиму и 

стога има смисла током обраде теме контроле тока 

програма користити овакве библиотеке.  

- У склопу обраде гранања потребно је приказати 

релацијске операторе (једнако, различито, мање, веће,  



 
 

 

 мање-једнако, веће-једнако) и писање релацијских израза 

који се јављају као услови у наредби гранања. Показати 

непотпуни (тзв. иф-тхен) и потпуни (тзв. иф-тхен-елсе) 

облик наредбе гранања. Приказати и логичке операторе (и, 

или, не) који се користе за изражавање сложенијих услова. 

На основном нивоу сасвим је довољно да ученици 

савладају гранање на основу елементарног услова (нпр. да 

у зависности од унете спољне температуре одреде да ли је 

довољно топло за купање) и евентуално да повежу два 

услова на одговарајући начин (нпр. да одреде да ли број 

припада неком интервалу поређењем са доњом и горњом 

границом интервала).  

- Понављање започети најједноставнијим обликом у 

којем се тражи да се неки блок наредби понови одређени 

број пута (нпр. помери робота десет корака напред, десет 

пута испиши неки текст, четири пута помери корњачу 

напред и окрени је за 90 степени). Иако визуелни 

програмски језици често имају посебну наредбу за ово, у 

текстуалним програмским језицима се она обично 

реализује општијим наредбама (класичном петљом фор). 

Кроз низ задатака ученицима скренути пажњу на измену 

вредности бројачке променљиве током трајања петље. 

Претходно, веома пажљиво, скренути пажњу ученицима на 

то да се вредности променљивих током трајања програма 

могу мењати (нпр. цена пре и после поскупљења се може 

чувати у једној променљивој), за разлику од математичког 

контекста на који су ученици навикли у којем су 

променљиве само имена вредности и не постоји могућност 

измене вредности једном уведене променљиве. Описати 

намену и начин употребе коментара као поруке приликом 

задавања улазних и излазних вредности за променљиве.  

- Поред рада са бројевима у реалним програмима 

најчешћи је рад са текстуалним подацима. У већини 

савремених језика постоји посебан тип података за то 

(ниске тј. стрингови), опремљен великим бројем корисних 

библиотечких функција. Ученицима приказати како се 

формирају променљиве текстуалног типа, како се одређује 

дужина текста, како се врши конверзија између текста (који 

садржи низ цифара) и бројева, како се врши провера да ли 

текст садржи карактер, како се издваја део текста на датим 

позицијама и слично. Ако је директно подржан 



 
 

 

програмским језиком, илустровати и поредак између ниски 

(лексикографски, као у речнику).  

- Представити концепт декомпоновања сложенијих 

проблема на једноставније потпроблеме у домену 

израчунавања кроз дефинисање и употребу помоћних 

функција. Одабрати пригодне, једноставне задатке, којима 

се илуструје употреба неких елементарних библиотечких 

функција (нпр. растојање између два броја се може увести 

као апсолутна вредност њихове разлике, минимум и 

максимум више задатих вредности или других пригодних 

које се могу проналазити у библиотечким функцијама). 

Ученицима приказати и могућност дефинисања помоћних 

функција, али инсистирати само на изразито једноставним 

примерима (нпр. функција која израчунава обим 

правоугаоника).  

- Од ученика, на овом нивоу, није могуће очекивати 

креирање сложенијих програма, па сходно томе, задатке 

прилагодити тако да горња граница дужине текста 

програма буде десетак линија. У првој фази ученици треба 

да разумеју како раде готови програми које наставник 

пише (да могу да предвиде резултат њиховог рада без 

извршавања програма), затим у наредној фази могу да 

допуњавају програме чији је основни костур дат и тек  



 
 

 

 онда да самостално пишу програме од почетка до краја. 

Метода откривања и отклањања грешака у готовим 

програмима може се користити у свим поменутим фазама 

(на основном нивоу, то су једноставне синтаксичке грешке, 

а на напредном су озбиљнији семантички пропусти).  

- У склопу додатне наставе и рада са заинтересованим 

ученицима препоручује се израда задатака донекле 

комплексније алгоритамске структуре и упознавање 

ученика са мало ширим фрагментом библиотеке одабраног 

програмског језика. Кроз задатке могуће је упознати 

ученике са сложенијим и угњежденим гранањем (на 

пример, одређивање агрегатног стања воде на основу 

температуре или оцене ученика на основу броја поена, 

упоређивање два датума на основу поређења година, 

затим месеца и на крају дана и слично). У склопу обраде 

петљи могуће је обрадити имплементације неколико 

основних алгоритама: одређивање збира, производа, броја 

елемената, минимума и максимума серије елемената, 

пресликавање и филтрирање серије (на пример, штампање 

таблице квадрата и корена, издвајање свих дана у којима је 

дневна температура била испод нуле), линеарна претрага 

серије елемената (провера да ли серија садржи елемент 

који задовољава одређено својство) и њихове 

комбинације. Да би ученици боље разумели ове 

алгоритме, могуће их је прво имплементирати на кратким 

серијама, без коришћења петље (на пример, 

имплементирати прво одређивање максимума пет бројева, 

па тек онда прећи на максимум н бројева). Ученицима је 

могуће приказати и алгоритме одређивања цифара у 

позиционом запису броја и формирања броја на основу 

датих цифара. У циљу једноставнијег решавања задатака, 

ученицима је могуће приказати напредније структуре 

података које савремени програмски језици подржавају: 

уређене парови и н-торке (на пример, пар географских 

координата), мапе тј. речнике (на пример, пресликавање 

имена ученика у број освојених поена, пресликавање 

имена града у пар његових географских координата) и 

слично. Такође, могуће је проширити скуп библиотечких 

функција које ученици могу да користе. Све појмове увести 

искључиво кроз примере употребе у смисленим задацима 

и избегавати приступ у коме се нови појмови уводе без 



 
 

 

јасне мотивације.  

  

4. ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК   

(7)  

Пројектни задатак ИКТ  И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (4)  

- При реализацији тематске целине нагласак је на 
разради пројектног задатка – од израде плана до 

представљања решења. Наставник планира фазе 

пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу 

теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови 

које су ученици усвојили након тематских целина ИКТ и 

Дигитална писменост, техничке опремљености школе и 
других релевантних фактора). Ученици заједно са 

наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном 

задатку, при чему наставник наглашава сваки корак, 
објашњава, иницира дискусију и предлаже решења.   

- При представљању фаза пројекта може послужити 

следећи пример: Фаза 1: представљање тема, формирање 
група и одабир теме; Фаза 2: Одабир материјала и 
средстава, разматрање додатне подршке предметног 

наставника у зависности од теме; Фаза 3: Планирање 
времена и избор стратегије за решавање задатка у складу 

са роком за предају рада; Фаза 4:   

- Прикупљање и проучавање материјала, израда 

задатка и припрема за излагање; Фаза 5: Представљање 

резултата пројектног задатка, дискусија и 



 
 

 

процена/самопроцена урађеног (наставник модерира, 

обезбеђује услове за што успешније излагање, усмерава 

дискусију и врши евалуацију урађеног са јасном повратном  



 
 

 

 информацијом).   

- Пројектни задаци се баве реалним темама из 

школског или свакодневног живота. За предвиђени број 
часова ове тематске целине и са добро испланираним 

активностима може се очекивати да ученици успешно 

израде и представе решење пројектног задатка. Акценат је 

на подстицању иницијативе и креативности, успостављању 

сарадничких и вредносних ставова код ученика. Циљ је 

развијање и неговање: поступности, повезивања и 
изградње сопствених стратегија учења, вршњачког учења, 
вредновања и самовредновања постигнућа.  

- Пројектни задаци подразумевају корелацију и 
сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може 
остварити на оваквим и сличним примерима:   

– израда упутства или туторијала са табеларним 

представљањем података  

– израда упитника на тему дигиталног насиља   

- Спровести са ученицима истраживање на тему 

дигиталног насиља, а резултате спроведеног истраживања 

користити приликом представљања пројектног задатка 

(пожељно је да наставник користи онлајн упитник 
приликом прикупљања података, за које би ученици 

приредили питања). Ученици се могу поделити у групе 

сходно фази истраживања: група која осмишљава питања, 

група која анализира прикупљене податке, представља 

резултате истраживања и група која израђује упутства 
заштите од дигиталног насиља.  

- Додатна мотивација за ученике може бити избор 

најбољих радова за: школски часопис, сајт школе, огласну 

таблу (одељење гласа – вредновање, самовредновање) а 
да остале радове постављају на пано у кабинету 
информатике и рачунарства…  

- Добар пример сумирања научених поступака је 

израда пратеће документације у виду фајлова различитог 
типа, као што су текстуални фајлови, слике, видео 
материјали и сл.  

  

Пројектни задатак из области РАЧУНАРСТВО  (3)  

- Пројектна настава је комплексан приступ настави и 

учењу који најчешће користи методе као што су 

проблемска настава и учење засновано на истрази 
(питањима).  

- Проблемска настава поставља пред ученике 

стварни проблем из живота који треба истражити и за који 

треба предложити могућа решења. Све врсте реалних 
животних проблема могу бити повод за проблемску 

наставу. Пронађена решења се могу тестирати и о њима се 



 
 

 

може расправљати.   

- Истраживање можемо да дефинишемо као „потрагу 
за истином, информацијама или знањем”. Учење 

засновано на истраживању почиње постављањем питања, 

наставља са истраживањем и завршава се проналажењем 

решења, доношењем разумних закључака, одговарајућих 
одлука, или применом нових знања или вештина.   

- Обе наставне методе се фокусирају на развијање 

вештина за решавања проблема, критичко мишљење и 

обраду информација. Оне дају најбоље резултате када су 

почетна питања/проблеми довољно отворени (одговор 

није могуће наћи једноставним укуцавањем у 
претраживач) и када ученици раде у малим тимовима или 

групама. Ове две методе су уско повезане и често се 

преклапају. Изузетно је важно имати на уму да у оба 

приступа нема нужно тачних и нетачних одговора. Свако 

решење може имати мане и врлине, а ученици морају да 
их анализирају и процењују.  

- Наставни пројекат подразумева програмирање у 

текстуалном програмском језику или адаптацију унапред 
датог програма у циљу решавања пројектног задатка.  

  



 
 

 

 - Могуће теме наставног пројекта:  

– како да убедимо тинејџере да се здраво хране? 

(израда програма који нпр. нуди намирнице различитих 
група и, на основу одабраних, рачуна калоријску 
вредност...);  

– како би могао да изгледа најефикаснији бицикл на 

свету? (израда програма који прорачунава перформансе 
бицикла на основу нпр. различите величине точкова...);  

– шта можемо да учинимо са школским отпадом? 

(израда програма који прорачунава нпр. зараду од продаје 
секундарних сировина...)  

– како би могли да редизајнирамо учионицу па да 

услови за учење буду бољи? (израда програма који 

прорачунава нпр. цене кречења различитим врстама 
материјала или цене различитог школског мобилијара...); – 

како да производимо здраву ужину за дефинисани буџет? 

(израда програма који прорачунава нпр. укупну цену 

успостављања пластеника са различитим биљним 
културама).  

- Сви елементи пројектног задатка морају бити 

реални. Ученици треба да потраже цене одређених 

производа и/или услуга, дизајнирају једно или више 
решења и предвиде трошкове за свако од њих.   

- Напомена: На првом часу, заједно са ученицима, 

формирати листу критеријума на основу којих ће се 

процењивати квалитет решења проблемских задатака. На 

овај начин, ученицима ће бити потпуно јасно шта 

квалитетно решење подразумева. Листа мора бити 

свеобухватна – не сме да се односи само на квалитет 

креираних програма, већ и на квалитет представљања и 

образлагања предложених решења (коришћењем научених 

техника рада у програмима за обраду текста, звучних и 

видео записа, програмима за израду презентација).  

  

  



 

 

VII РАЗРЕД 
 

 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
 

Оперативни задаци 

 систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким, категоријама 

променљивих речи о значењу и употреби падежа, о врстама глагола 

 систематизација и проширивање знања реченичним члановима, 

 напоредни односи међу реченичним члановима, 

 појам синтагме и састав именичке синтагме, 

 појам актива и пасива, 

 систем независних предикатских реченица, 

 напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру 

 комуникативне реченице 

 конгруенција, 

 разликовање кратких акцената и реченични акценат, 

 основни појмови о старословенском језику, 

 осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела, 

 усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма, 

 излагање (експозиција), опис и приповедање, 

 технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање, 

 рад на некњижевном тексту, 

 информативно читање и упућивање ученика у читање „с оловком у руци” (подвлачење, 

обележавање, записивање). 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 

 

1. 

 

 

 

Књижевност/лирика 

СЈ.3.4.6 
СЈ.3.4.1 

СЈ.3.4.3 

СЈ.3.4.4 

СЈ.3.4.5 

СЈ.3.4.7 

СЈ.3.4.2 

 

 

 

19 

 

 

 

17 

 

 

 

2 

 

 
2. 

 

 
Књижевност/епика 

СЈ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 

СЈ.3.4.3 

СЈ.3.4.4 

СЈ.3.4.6 

СЈ.3.4.7 

 

 
34 

 

 
26 

 

 
8 



 

 

 

 

3. 

 

 

Књижевност/драма 

СЈ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 

СЈ.3.4.3 

СЈ.3.4.6 

СЈ.3.4.7 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 

 

4. 

Књижевност-научнопопуларни и 

информативни текстови 

СЈ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 
СЈ.3.4.3 

 

2 

 

2 

 

0 

 

 

5. 

 

 

Језик-граматика 

СЈ.3.3.1 
СЈ.3.3.2 
СЈ.3.3.5 
СЈ.3.3.6 
СЈ.3.3.4 

 

 

36 

 

 

24 

 

 

12 

6. Језик-ортоепија СЈ.3.3.3 4 2 2 

7. Језик-правопис СЈ.3.2.5 7 2 5 

8. Језичка култура-усмено изражавање  10  10 

 

 

9. 

 

 

Језичка култура-писмено изражавање 

СЈ.3.2.1 
CJ.3.3.7 
CJ.3.3.8 
СЈ.3.2.2 
СЈ.3.2.4 

 

 

22 

  

 

22 

10. Историја језика СЈ.1.3.17 
СЈ.1.3.18 

4 3 1 

укупно: 144 69 75 



 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора-ученик треба да: 

- разуме краће дијалоге (до15 реплика / питања и одговора), приче, друге врсте текстова и 

песме о темама предвиђеним наставним програмом, које чује уживо, или са аудио-визуелних 

записа 
- разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих аутентичних текстова из 

свакодневног живота после 1-2 слушања (обавештења са разгласа на станици, аеродрому, у 
супермаркету или у школи) 

- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из непосредне 

прошлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и избори, итд.) 

- разуме краће рекламе, радио и ТВ емисије о темама предвиђеним наставним 

програмом. 

Разумевање писаног текста-ученик треба да: 

- разуме краће текстове (до 200 речи), који садрже већи проценат познатих језичких елемената, 

интернационализама, структуралних и лексичких, а чији садржај је у складу са развојним и 

сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима ученика 



 

 

 

 

- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипове, ТВ програм, 

биоскопски програм, ред вожње, информације на јавним местима итд.) користећи језичке 

елементе предвиђене наставним програмом 

- проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног окружења 

(писма, краћи новински чланци, упутства о употреби, огласи, плакати, каталози) 

- може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи смисао 

текста са темом из свакодневног живота 

- разуме краће текстове у вези са градивом других предмета, ослањајући се на општи смисао 

текста и предходно стечена знања. 

Усмено изражавање-ученик треба да: 

- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са 

степеном формалности говорне ситуације 

- поред информација о себи и свом окружењу описује или извештава у неколико реченица о 

догађајима и активностима (познату радњу или ситуацију) у садашњости, прошлости и 

будућности, користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре) 

- препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и усмених 

текстова на теме предвиђене наставним програмом као и на теме из других наставних 

предмета користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре) 

- у неколико реченица изражава своја осећања, мишљење и ставове аргументујући их 

(допадање, недопадање, противљење, итд.), користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре) 

- једноставним речима описује лица, догађаје, ситуације и предмете из окружења и упоређује 

их са другима из области свог интересовања као и из одређених садржаја других наставним 

предмета. 

Интеракција-ученик треба да: 

- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези 

с контекстом учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним наставним програмом 

(укључујући и размену мишљења и ставова према стварима, појавама из домена њиховог 

интересовања, свакодневног живота и живота младих, користећи познате морфосинтаксичке 

структуре и лексику) 

- учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не 

прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд) 

- да одговори на ограничен број непосредних питања која се надовезују уз могућност да му се 

понове и пружи помоћ при формулисању одговора. 

- Писмено изражавање 

- Ученик треба да: 

- пише реченице и краће текстове (до 100 речи) чију кохерентност и кохезију постиже 

користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним 

подстицајем 

- записује кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао 

- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне поруке, 

честитке, користи електронску пошту,  пише лична писма и сл.) 

- у кратким формалним писмима (обавештење професорима, суседима, тренеру) примењује 

облике обраћања, молбе, поздрава и захваљивања 

- записује планове, задатке и друге захтеве који му се усмено саопштавају. 



 

 

 
 
 

Медијација 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не 
могу да се споразумеју, ученик треба да: 
- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи 

- писмено преноси једноставне поруке и објашњења 

- препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције 

- започиње краћи разговор о познатим темама., одржава континуитет и завршава га. 
Доживљај и разумевање књижевног текста 

- може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, 

скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства 

изражавања (цртежи, моделирање, глума) 

- препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи. 

Знања о језику и стратегије учења-ученик треба да: 

- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом (на пример: 

препознаје и користи глаголске облике који изражавају садашњост, прошлост и будућност, 

употребљава прилоге и придеве) 

- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине (на пример: познаје 

и употребљава везнике за координацију) 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости) 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи 

- разуме значај употребе интернационализама 

- примењује компезационе стратегије и то тако што: 
1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 
2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро 

зна (друга, наставника, итд) 

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове 

у писаним текстовима 

4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; 

илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима) 

5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику 

тражи значење у речнику 

6. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил 

уместо возило) 

7. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком 

8. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења 

(генерализација, индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер). 

 
 

Садржаји програма 

Теме и ситуације: 
 Приватно-заједничке активности и интересовања у школи и ван ње (изласци, договори, 

преузимање одговорности у договореној ситуацији); договор и узајамно поштовање међу 

члановима породице као и према другим особама; изражавање обавезе, забране, недостатака; 



 

 

вршњачка комуникација и људска права (толеранција – интеркултурна, интеретничка и 

интеррасна)



 Јавно-развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима 

(описивање времена, прогноза, загађивање/заштита човекове околине); традиција и обичаји у 

културама земаља чији се језик учи (карневал...); оброци (савети о хигијени у кухињи, 

развијање свести о правилној исхрани); стамбена насеља – како станујемо (предности живота 

у селу и у граду); споменици и знаменитости у великим градовима (у земљама чији се језик 

учи); знаменити људи и њихова дела (у земљама  чији се језик учи)

 Образовно-тематске целине и повезаност садржаја са другим предметима; сналажење у раду 

с компјутером; употреба информација из медија и јачање медијске писмености; образовни 

систем у другим земљама



 

 

 

 
Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 
1. 

Почетна тема – свет око себе, 

свакодневне радње у садашњости, 

тренутне радње 

  
2 

 
0 

 
2 

2. 
Телевизија и вести – радња у 

пошлости, писање кратке вести 

 
9 3 6 

 
3. 

Екологија – еколошке навике, 

тражење и нуђење помоћи, 

домаћинство 

  
8 

 
3 

 
5 

4. 
Спорт – опис спорта и спортисте, 

путовања 

 
10 2 8 

5. 
Интернет – сајбер свет, употреба 

интернета на веб страници 

 
8 3 5 

 
6. 

Слава – опис славне особе – изглед и 

особине, писање биографије, 

креативна школа 

  
7 

 
3 

 
4 

 
7. 

Школа – правила понашања код куће 

и у школи, живот у школи, траже и 

дају савете 

  
9 

 
2 

 
7 

8. 
Будућност – планови за будућност, 

протести, кампање, бацање хране 

 
6 2 4 

 
9. 

Филм и фикција – историја филма, 

филмски и књижевни жанрови, 

омиљени филм и књига 

  
5 

 
1 

 
4 

10. 
Природне појаве – елементарне 

непогоде (поплаве 

 
1 0 1 

11. 
Уметност – уметници и уметничка 

дела, културно-уметнички догађај 

 
7 3 4 

укупно: 72 24 48 



 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљеви и задаци 

Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада 
током наставе ликовне културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и 
циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани 
развијању ученикове способности за: 

 коришћење свих ликовних елемената

 ликовни стваралачки рад

 коришћење различитих материјалa и медијума

 усвајање естетских критеријума за креативно мишљење

 доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за прeпознавање 

савремених кретања у уметности свог и другог народа

 визуелну перцепцију и аперцепцију

 критичко мишљење

 оплемењивање животног радног простора

 активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине

 активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја и 

домовине

 неговање укупних људских достигнућа

 будућа занимања, професионалну оријентацију

 еманципацију личности ученика

 културу рада.

Оперативни 

задаци 

Ученици треба 

да: 
 прошире искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: 

арабеску, пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука;

 упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно 

преобликовање одређеног простора;

 се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним сценским изразом, звуком и покретом – 

упознају вредности споменика културе и културну баштину у завичају.

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 

 

1. 

 

 

 

Композиција и простор 

Л.К.3.1.1 
Л.К.3.1.2 

Л.К.3.2.2 

Л.К.3.2.3 

Л.К.3.2.4 

Л.К.3.3.1 

Л.К.3.3.2 

 

 

 

20 

 

 

 

14 

 

 

 

6 

 

 

2. 

 

 

Арабеска 

Л.К.2.2.1 
Л.К.3.2.2 
Л.К.3.2.3 
Л.К.3.3.1 
Л.К.3.3.3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

3. Пропорције Л.К.3.2.2 
Л.К.3.2.4 

5 3 2 

 

4. 

 

Фотографија 

Л.К.3.1.1 
Л.К.3.2.2 
Л.К.2.2.1 

 

4 

 

2 

 

2 

 

 

5. 

 

 

Покрет, игра, звук 

Л.К.3.1.1 
Л.К.3.2.4 
Л.К.3.3.1 
Л.К.3.3.2 
Л.К.3.3.4 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

укупно: 36 22 14 



 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
  

Оперативни задаци 
Оперативни задаци су: 

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

 упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и класицизма 

кроз сагледавање друштвене функције музике, видова музицирања, карактеристичних 

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

 утврђивање појмова из основа музичке писмености

 обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце

 обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 – на примерима народних песама)

 утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, 

полифонија, хомофонија, фактура.

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 

1. 

 
Извођење музике певањем и свирањем 

са елементима музичке писмености 

MK.1.3.2 
MK.3.3.1 

МК.1.1.2 

МК.2.1.1 

МК.3.1.2 

 

 

14 

 

 

10 

 

 

4 

 
2. 

 

Музички инструменти и нова музичка 

дела 

MK.1.2.3 
МК.2.2.1 

MK.3.1.3 

МК.2.1.1 

 
8 

 
5 

 
3 

 

3. 

Музичко стилска раздобља и нова 

музичка дела 

MK.1.1.2 
MK.2.1.2 
MK.3.2.1 

 

12 

 

7 

 

5 

4. Музичко стваралаштво МК.1.4.4 
МК.3.4.2 

2 2 0 

укупно: 36 22 14 



 

 

 

ИСТОРИЈА 
 

 

Оперативни задаци 

 разумевање појма „нови век“ и основних одлика тог историјског периода;

 стицање знања о личностима које су обележиле период од краја 15. века до 1878. године у 

општој и националној историји;

 стицање знања о настанку и развоју модерне српске државе до 1878. године;

 упознавање културних и научних достигнућа у периоду новог века;

 упознавање културних и научних достигнућа Срба у периоду новог века;

 коришћење историјских карата за период новог века.

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Успон Европе (Европа од краја 15. до 

краја 18. века) 

ИС.1.1.1. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.7. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 
ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Српски народ под страном влашћу од 

16.до 18.века 

ИС.1.1.5. 
ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.5. 

ИС.1.2.7. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.1. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.5. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.4. 

ИС.3.2.5. 

ИС.3.2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доба револуција (Европа и свет од 

краја 18.до 70-их година 19.века 

ИС.1.1.4. 
ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.5. 

ИС.1.2.7. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 



 

 

 
  ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.4. 

ИС.3.2.5. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нововековне српске државе Србија и 

Црна Гора 

ИС.1.1.5. 
ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.7. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.2.2.5. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.4. 

ИС.3.2.5. 

ИС.3.2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 
Српски народ под страном влашћу од 

краја 18.века до 70-их година 19.века 

ИС.1.1.5. 
ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.7. 

ИС.2.1.1. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 



 

 

 
 

  ИС.2.1.2. 
ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.2.2.5. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.4. 

ИС.3.2.5. 

ИС.3.2.7. 

   

укупно: 72 41 31 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ГЕОГРАФИЈА 
 

 

Оперативни задаци 
Учeници трeбa дa: 

 стeкну знaњa o битним прирoднoгeoгрaфским oдликaмa вaнeврoпских кoнтинeнaтa, њихoвих 

рeгиja и пojeдиних држaвa

 стeкну знaњa o друштвeнoгeoгрaфским oдликaмa вaнeврoпских кoнтинeнaтa, њихoвих рeгиja и 

пojeдиних држaвa

 сe oспoсoбe зa прaћeњe и рaзумeвaњe eкoнoмских и друштвeних aктивнoсти и прoмeнa у 

сaврeмeнoм свeту и њихoвoм дoпринoсу oпштeм рaзвojу и нaпрeтку чoвeчaнствa

 упoзнajу рeгиoнaлнe рaзликe и кoмплeмeнтaрнoст сaврeмeнoг свeтa;

 рaзумejу прoблeмe у сaврeмeнoм свeту (прeнaсeљeнoст, нejeднaк приврeдни рaзвoj, нeдoстaтaк 

хрaнe, вoдe, eнeргиje, минeрaлних сирoвинa, eкoлoшки прoблeми, бoлeсти, рaтoви и другo)

 рaзвиjajу нaциoнaлни идeнтитeт и упoзнajу знaчaj тoлeрaнциje у мултиeтничким, 

мултиjeзичким и мултикултурaлним срeдинaмa у свeту;

 упoзнajу рaзличитe културe кoнтинeнaтa, њихoвих рeгиja и држaвa и крoз тo рaзвиjajу oпшту 

културу

 рaзвиjajу жeљу и стичу пoтрeбу зa дaљe oбрaзoвaњe и сaмooбрaзoвaњe сa циљeм дa сe штo 

успeшниje укључe у дaљe стручнo oспoсoбљaвaњe

 крoз рaд у нaстaви гeoгрaфиje прoшируjу знaњa из кaртoгрaфиje и oспoсoбe сe зa сaмoстaлнo 

кoришћeњe гeoгрaфскe кaртe у стицaњу нoвих знaњa и у свaкoднeвнoм живoту

 

 oспoсoбe зa сaмoстaлнo кoришћeњe гeoгрaфскe литeрaтурe и рaзличитoг грaфичкoг и 
илустрaтивнoг мaтeриjaлa у циљу лaкшeг сaвлaдaвaњa нaстaвнoг грaдивa и oспoсoбљaвaњa зa 

сaмoстaлни рaд.



 

 

 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Увод  1 0 1 

 
2. 

 

Географска обележја 

Азије 

ГЕ.1.4.2 
ГЕ.2.4.2 

ГЕ.2.1.2 

ГЕ.3.4.3 

 
23 

 
14 

 
9 

 
3. 

 
Географска обележја Африке 

ГЕ.1.4.2 
ГЕ.2.4.2 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.3.4.3 

 
15 

 
9 

 
6 

 
4. 

 
Географска обележја Америке 

ГЕ.1.4.2 
ГЕ.2.4.2 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.3.4.3 

 
21 

 
14 

 
7 

 
5. 

 
Аустралија и Океанија 

ГЕ.1.4.2 
ГЕ.2.4.2 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.3.4.3 

 
5 

 
3 

 
2 

 
6. 

 
Поларне области 

ГЕ.1.4.2 
ГЕ.2.4.2 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.3.4.3 

 
3 

 
2 

 
1 

 

7. 
 

Свет као целина 

ГЕ.1.3.1 
ГЕ.2.3.1 

ГЕ.3.3.1 

 

3 
 

2 
 

1 

8. Годишња систематизација  1 0 1 

укупно: 72 44 28 

 

 



 

 

  МАТЕМАТИКА 

 

Оперативни задаци 
Ученике треба оспособити да: 

 схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена;

 умеју да одреде приближну вредност броја √а (аЄQ а>0);

 упознају скуп реалних бројева као унију скупа рационалних и скупа ирационалних бројева;

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



 умеју да изводе основне рачунске операције са мономима и полиномима, као и друге 

идентичне трансформације ових израза (назначене у програму);

 упознају правоугли координатни систем и његову примену;

 добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене;

 знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских фигура у 

којима се може уочити правоугли троугао;

 познају најважнија својства многоугла и круга;

 умеју да врше приближну конструкцију ма којег правилног многоугла и геометријску 

конструкцију појединих правилних многоуглова (са 6, 8 и 12 страница);

 знају најважније обрасце у вези са многоуглом и кругом и да их могу применити у 

одговарајућим задацима;

 схвате појам размере дужи и својства пропорције;

 схвате појам сличности троуглова и умеју да је примене у једноставнијим случајевима;

 могу да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке;

 користе елементе дедуктивног закључивања (изводе једноставније доказе у оквиру изучаваних 

садржаја).



 

 

 

 
 
 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 
1. 

 
Реални бројеви 

MA.3.1.1 
MA.3.1.3 

MA.3.2.2 

MA.3.4.2 

 
16 

 
7 

 
9 

2. Питагорина теорема 
MA.3.3.2 
MA.3.2.2 

16 5 11 

3. Рационални алгебарски изрази 
MA.3.2.3 
MA.3.2.2 

46 16 30 

4. Многоугао MA.3.3.2 13 6 7 

 

 

5. 

 

 

Зависне величине и графици 

MA.3.5.1 
MA.3.5.2 

MA.3.5.3 

MA.3.5.4 

MA.3.2.4 

 

 

20 

 

 

8 

 

 

12 

6. Круг MA.3.3.3 15 6 9 

7. Сличност MA.3.3.6 10 3 7 

8. Писмени задаци  8 0 0 

укупно: 144 53 83 



 

 

  ФИЗИКА 
 

Оперативни задаци 
Ученик треба да: 

 рaзликуje физичкe вeличинe кoje су oдрeђeнe сaмo брojнoм врeднoшћу oд oних кoje су 

дeфинисaнe интeнзитeтoм, прaвцeм и смeрoм (врeмe, мaсa, тeмпeрaтурa, рaд, брзинa, убрзaњe, 

силa...)

 кoристи, нa нивoу примeнe, oснoвнe зaкoнe мeхaникe - Њутнoвe зaкoнe

 стeкнe пojaм o грaвитaциjи и рaзликуje силу тeжe oд тeжинe тeлa (бeзтeжинскo стaњe)

 упoзнa силу трeњa

 рaзумe дa je рaд силe jeднaк прoмeни eнeргиje и нa нивoу примeнe кoристи

 трaнсфoрмaциjу eнeргиje у рaд и oбрнутo

 нa нивoу примeнe кoристи зaкoнe oдржaњa (мaсe, eнeргиje)

 прaви рaзлику измeђу тeмпeрaтурe и тoплoтe

 умe дa рукуje мeрним инструмeнтимa

 кoристи jeдиницe Meђунaрoднoг систeмa (SI) зa oдгoвaрajућe физичкe вeличинe.

 
 
 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сила и кретање 

ФИ.1.7.1 

ФИ.2.2.1 

ФИ. 3.2.1 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.2.2 

ФИ.3.4.1 

ФИ.2.4.1 

ФИ.3.7.1 

ФИ.2.4.3 

ФИ.3.7.2 

ФИ.2.1.4 

ФИ.2.6.1 

ФИ.2.6.2 

ФИ.2.6.3 

ФИ.2.7.1 

ФИ.2.7.2 

ФИ.2.7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

2. 

 
Кретање тела под дејством силе теже. 

Силе трења 

ФИ.2.2.1 
ФИ.2.1.2 

ФИ.2.4.3 

ФИ.3.4.1 

ФИ.1.7.1 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

8 



 

 

 
  ФИ.2.6.1 

ФИ.3.7.1 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.6.2 

ФИ.3.7.2 

ФИ.2.6.3 

ФИ.2.7.1 

ФИ.2.7.2 

ФИ.2.7.3 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равнотежа тела 

ФИ.1.7.1 
ФИ.2.1.1 

ФИ.3.1.1 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.1.2 

ФИ.3.1.2 

ФИ.2.1.3 

ФИ.3.4.1 

ФИ.2.4.3 

ФИ.3.7.1 

ФИ.2.6.1 

ФИ.3.7.2 

ФИ.2.6.2 

ФИ.2.6.3 

ФИ.2.7.1 

ФИ.2.7.2 

ФИ.2.7.3 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

 

 
Механички рад и енергија. Снага 

ФИ.2.4.1 
ФИ.3.5.1 

ФИ.1.7.1 

ФИ.2.4.3 

ФИ.3.7.1 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.6.1 

ФИ.3.7.2 

ФИ.2.6.2 

ФИ.2.6.3 

ФИ.2.5.1 

ФИ.2.5.3 

ФИ.2.7.1 

ФИ.2.7.2 

 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

5. 

 

 

 

Топлотне појаве 

ФИ.1.4.1 
ФИ.2.5.4 

ФИ.3.5.2 

ФИ.1.4.2 

ФИ.2.6.3 

ФИ.3.7.1 

ФИ.1.4.3 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

6 



 

 

 
  ФИ.2.4.3 

ФИ.3.7.2 

ФИ.1.4.6 

ФИ.2.5.5 

ФИ.1.5.1 

ФИ.2.6.1 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.6.2 

ФИ.1.7.1 

ФИ.2.7.1 

ФИ.1.5.2 

ФИ.2.7.2 

ФИ.2.7.3 

   

укупно: 72 27 45 

 
 

                     
 
 



 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и еволутивни 

положај човека данас

 стекну знања о грађи ћелија и ткива и повезаности органа и органских система у организам 

као целину

 упознају основну грађу и улогу коже

 упознају облик и грађу костију и мишића

 упознају грађу и функцију нервног система  и чула

 упознају грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са нервним 

системом

 упознају грађу и функцију система органа за варење

 упознају грађу и функцију система органа за дисање

 упознају грађу и функцију система органа за циркулацију

 упознају грађу и функцију система органа за излучивање и њихов значај за промет материја

 упознају грађу и функцију система органа за размножавање, фазе у полном сазревању човека и 

биолошку регулацију процеса везаних за пол

 упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека

 науче основна правила пружања прве помоћи

 развијају неопходне хигијенске навике

 схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља

 схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и 

последице њеног нарушавања.



 

 

 

Садржај програма 
 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 

осталих 

типова 

 

1. 
 

Порекло и развој људске врсте 

БИ.1.3.8 
БИ.2.3.5 

БИ.3.3.6 

 

4 

 

3 

 

1 

 

 

 
1. 

 

 

 
Грађа човечијег тела 

БИ.1.2.2 
БИ.1.2.6 

БИ.1.3.4 

БИ.1.3.7 

БИ.2.2.8 

БИ.3.2.7 

БИ.3.3.1 

БИ.3.3.3 

 

 

 
59 

 

 

 
34 

 

 

 
25 

 

 

 

2. 

 

 

 

Репродуктивно здравље 

БИ.1.5.10 
БИ.1.5.11 

БИ.1.5.12 

БИ.1.5.13 

БИ.2.5.5 

БИ.3.5.7 

БИ.3.5.8 

 

 

 

9 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

укупно: 72 42 30 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

ХЕМИЈА 
 

Оперативни задаци 
I Хемија и њен значај: ученик треба да: 

- разуме шта је предмет изучавања хемије и како се у хемији долази до сазнања (научни 

метод); 

- схвати да је хемија једна од природних наука која објашњава промене у природи; 

- оспособи се за коришћење уџбеника и радне свеске; 

- овлада основним операцијама лабораторијске технике, мерама опрезности, заштите и прве 

помоћи како би самостално изводио једноставне експерименте; 

- организује радно место, припрема и одлаже прибор и други материјал за рад. 

II Основни хемијски појмови: ученик треба да: 

- разуме разлику између суптанце и физичког тела, супстанце и физичког поља (разликује 

примере од непримера); 

- разуме разлику између физичких и хемијских својстава супстанце; 

- разуме разлику између физичке и хемијске промене супстанце; 

- препознаје примере физичких и хемијских промена у свакодневном окружењу 

- зна шта су чисте супстанце; 

- разуме разлику између елемената и једињења; 

 

- препознаје примере елемената и једињења у свакодневном окружењу; 

- разуме разлику између чистих супстанци и смеша; 

- препознаје примере смеша у свакодневном окружењу; 

- уме да изабере и примени поступак за раздвајање састојака смеше на основу физичких 

својстава супстанци у смеши. 

 
III Структура супстанце 

Атом и структура атома-ученик треба да: 

- зна да је атом најмања честица хемијског елемента; 

- разуме квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола; 

- зна структуру атома, да нуклеони (протони и неутрони) чине језгро, а електрони образују 

електронски омотач; 

- зна односе маса протона, неутрона и електрона; 

- зна релативна наелектрисања протона, неутрона и електрона; 

- зна да се електрони у атому разликују по енергији (енергетски нивои); 

- разуме како су својства елемента и његов положај у периодном систему условљени атомским 

бројем (број протона), односно бројем и распоредом електрона у омотачу; 

- разуме да је маса атома мала и да се из практичних разлога уместо стварне масе атома 

користи релативна атомска маса; 

- зна шта је атомска јединица масе и да је повеже са појмом релативна атомска маса; 

- уме да користи податке дате у таблици периодног система елемената. 
Атоми, молекули, јони-ученик треба да: 

- разуме да су основне честице које изграђују супстанце атоми, молекули и јони; 

- зна шта је јонска и ковалентна веза; 

- разуме како од атома настају јони, како од атома настају молекули, односно разуме разлику 



 

 

између атома, јона и молекула; 

- разуме сличности и разлике између атома и јона у броју и врсти субатомских честица; 

- разуме значај валентних електрона и промене на последњем енергетском нивоу при стварању 

хемијске везе; 

- зна шта је валенца елемента и уме да на основу формуле одреди валенцу елемената и 

обрнуто; 

- разуме да је стварна маса молекула мала и уме да на основу хемијске формуле израчуна 

релативну молекулску масу; 

- разуме да хемијска формула једињења са јонском везом представља најмањи бројчани однос 

јона у јонској кристалној решетки; 

- зна да се у хемији користе електронске, структурне и молекулске формуле и разуме њихово 

значење; 

- разуме да својства хемијских једињења зависе од типа хемијске везе; 

- разуме разлику између атомске, јонске и молекулске кристалне решетке. 

 
IV Хомогене смеше – раствори: ученик треба да: 

- разуме појам раствора и растворљивости; 

- разуме начин изражавања квантитативног састава раствора као незасићен, засићен и 

презасићен раствор; 

- разуме изражавање квантитативног састава раствора преко процентне концентрације; 

- уме да израчуна процентну концентрацију раствора; 

- уме да направи раствор одређене процентне концентрације; 



 

 

 

- разликује воду као једињење (чиста супстанца) од примера вода у природи које су смеше 

(изворска, морска, речна, језерска, подземна, минерална вода, атмосферска и отпадна 

вода); 

- разуме да је вода растварач за супстанце са јонском и поларном ковалентном везом и 

зна значај воде за живот; 

- зна да је вода за пиће драгоцена и да је чува од загађења. 

V Хемијске реакције и израчунавања: ученик треба да: 

- зна да се хемијским симболима и формулама представљају супстанце, а једначинама 

хемијске промене (реакције); 

- разуме квалитативно и квантитативно значење симбола, формула и једначина 

хемијских реакција; 

- примењује знање о Закону одржања масе при писању једначина хемијских реакција; 

- разуме Закон сталних масених односа; 

- разликује два најопштија типа хемијских промена: реакције анализе и синтезе; 

- разликује појам масе од појма количине супстанце као и њихове основне јединице; 

- разуме однос масе и количине супстанце; 

- зна на основу формуле да израчуна моларну масу супстанце; 

- зна да хемијским једначинама прикаже једноставне хемијске реакције; 

- зна да на основу хемијске једначине објасни Закон о одржању масе; 

- изводи једноставна израчунавања на основу једначине хемијске реакције-

стехиометријска израчунавања која не обухватају број честица; 

- зна да су све промене супстанци праћене променом енергије. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 

 

1. 

 

 

 

Хемија и њен значај 

ХЕ.1.1.8 
ХЕ.1.1.9 

ХЕ.1.1.10 

ХЕ.1.5.1 

ХЕ.2.6.1 

ХЕ.2.6.2 

ХЕ.2.6.3 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 
Основни хемијски појмови 

ХЕ.1.1.1 

ХЕ.1.1.3 

ХЕ.1.1.9 

ХЕ.1.1.10 

ХЕ.1.1.11 

ХЕ.1.1.12 

ХЕ.1.5.1 

ХЕ.2.1.2 

ХЕ.3.1.7 

ХЕ.3.1.8 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
8 



 

 

 
3. 

 
Структура супстанце 

ХЕ.1.1.6 
ХЕ.1.5.1 

ХЕ.2.1.8 

ХЕ.3.1.1 

 
29 

 
14 

 
15 

 

 

4. 

 

 

Хомогене смеше раствори 

ХЕ.1.5.1 
ХЕ.2.1.7 
ХЕ.2.1.10 
ХЕ.3.1.5 
ХЕ.3.1.8 
ХЕ.3.1.9 

 

 

9 

 

 

4 

 

 

5 
 

 

 

5. 

 

 

 

Хемијске реакције 

израчунавања 

ХЕ.1.1.6 
ХЕ.1.5.1 
ХЕ.2.2.2 
ХЕ.3.1.5 
ХЕ.3.1.8 
ХЕ.3.1.9 
ХЕ.3.1.3 

 

 

 

17 

 

 

 

7 

 

 

 

10 укупно: 72 32 40 



 

 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 кoмуницирajу нa jeзику тeхникe (кoристe стручну тeрминoлoгиjу и изрaђуjу тeхнички цртeж- 

oснoвним прибoрoм и рaчунaрoм)

 кoристe рaчунaр у прикупљaњу инфoрмaциja кao и у њихoвoj oбрaди и прeзeнтaциjи

 служe мeрним инструмeнтимa зa мeрeњe дужинe, углoвa, мaсe, силe;

 нa oснoву физичких, хeмиjских и тeхнoлoшких свojстaвa oдaбeру oдгoвaрajући мaтeриjaл 

(мeтaл, лeгуру, нeмeтaл и пoгoнски мaтeриjaл) зa мoдeл или упoтрeбнo срeдствo

 прeпoзнajу eлeмeнтe (кoмпoнeнтe) из oблaсти мaшинствa и дa их кoмпoнуjу у jeднoстaвниje 

функциoнaлнe цeлинe (грaфички и крoз мoдeлe или упoтрeбнe прeдмeтe)

 примeњуjу oдгoвaрajућe пoступкe oбрaдe мaтeриjaлa крoз aлгoритaм

 рaзумejу тeхнoлoшкe прoцeсe и прoизвoдe рaзличитих тeхнoлoгиja

 прaвилнo упoтрeбљaвajу стaндaрдни прибoр, aлaт и мaшинe при oбликoвaњу eлeмeнaтa зa 

мoдeлe и упoтрeбнa срeдствa

 oдрeђуjу aдeквaтнe вeзe измeђу eлeмeнaтa (зaвртaњ, зaкивaк, ...)

 прeпoзнajу прирoднe рeсурсe, њихoву oгрaничeнoст у кoришћeњу

 прилaгoдe динaмичкe кoнструкциje (мoдeлe) eнeргeтскoм прeтвaрaчу

 oдaбeру oптимaлни систeм упрaвљaњa зa динaмичкe кoнструкциje (мoдeлe)

 oдaбeру jeднoстaвниjи прoгрaм зa упрaвљaњe рaчунaрoм

 примeњуjу мeрe и срeдствa зa личну зaштиту при рaду

 знajу мeрe зaштитe и пoтрeбe зa oбнoву и унaпрeђивaњe живoтнoг oкружeњa



 нa oснoву знaњa o врстaмa дeлaтнoсти и сaглeдaвaњa свojих интeрeсoвaњa и знaњa, прaвилнo 

oдaбeру свojу будућу прoфeсиjу.



 

 

 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Увод у машинску технику  2 2 0 

2. Техничко цртање у машинству  8 2 6 

3. Информатичке технологије  14 5 9 

4. Материјали  2 2 0 

5. Мерење и контрола  2 2 0 

6. Технологија обраде материјала  4 3 1 

7. Машине и механизми  16 12 4 

8. Роботика  2 1 1 

9. Енергетика  6 6 0 

10. Конструкторско моделовање – модули  16 0 16 

укупно: 72 35 37 

 

 
 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Атлетика 
3.1.3. 
3.1.5. 

22 5 17 

2. Спортска гимнастика 
3.1.6. 
3.1.14. 

22 7 15 

3. Спортске игре – одбојка 
3.1.1. 
3.1.2. 

22 8 14 

4. Ритмичка гимнастика 
3.1.1. 
3.1.2. 

3 2 1 

5. Плес 3.1.17. 3 2 1 

укупно: 72 24 48 

  



 

 

 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
  

Оперативни задаци 
 разумевање значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт;
 схватање историјског развоја грађанских права и слобода;
 упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина;
 разумевање места и улоге детета као грађанина у друштву;
 разумевање односа између грађанских права, појединаца и општег добра;
 упознавање са начином развијања грађанске одговорности;
 разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција;
 подстицање ученика да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама;
 разумевање значаја иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници;
 разумевање неопходности постојања власти;
 упознавање са концептом ограничене власти;
 упознавање са институцијом Ђачког парламента.

 

Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме 

 

 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 
стандарди 

број 
часова 

по теми 

број часова 

 
обраде 

осталих 

типова 

1. Увод  2 1 1 

2. Ђачки парламент и иницијатива  5 5 0 

3. Грађанин  19 19 0 

4. Држава и власт  7 7 0 

5. Завршни део  3 0 3 

укупно: 36 32 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ВЕРСКА НАСТАВА 
 

 Православни катихизис-веронаука 
 

Циљ наставе Православног катихизиса (вероунауке) у седмом разреду је да се 
код ученика изгради свест о томе да је носилац постојања природе личност;да 
је личност израз заједнице слободе с другом личношћу и да је Црква у својој 
литургијској пројави икона начина постојања Св.Тројице, односно постојања 
човека као личности- као иконе Божије.Треба указати ученицима на то да се 
Св.Тројица пројављује преко људи и њихових служби које они пројављују у 
односу један према другом. Овим се показује да је човек икона Божија и да се 
Бог не среће другачије осим преко човека у литургијском догађају. 

 
Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
 

 зaпaзe дa прирoдa нe пoстojи бeз личнoсти;

 нaучe дa личнoст у Бoгу прeтхoди прирoди у oнтoлoшкoм смислу;

 уoчe дa у ствaрнoм свeту људскa прирoдa прeтхoди чoвeку кao личнoсти у oнтoлoшкoм 

смислу;

 зaпaзe дa сe кoд ствoрeних бићa, тj. кoд људи слoбoдa мoжe изрaзити и кao нeгaциja, штo ниje 

случaj у Бoгу;

 зaпaзe дa je слoбoдa Бoжиja oнтoлoшкa, тj, дa сe изрaжaвa сaмo кao љубaв прeмa другoj 

личнoсти;

 зaпaзe рaзлику измeђу икoнoгрaфскoг прикaзивaњa Св. Tрojицe у прaвoслaвнoj и 

римoкaтoличкoj трaдициjи.

 
Садржај програма 

Р. бр. 
наставне 

теме 

 

 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 
стандарди 

број 
часова 

по теми 

број часова 

 
обраде 

осталих 
типова 

1. Увод  1 0 1 

2. Света Тројица- Тријадологија  7 5 2 

3. Љубав  9 5 4 

4. Антропологија  8 3 5 

5. Практично исповедање вере  11 5 6 

укупно: 36 18 18 



 

 

 

 
 

ИЗБОРНИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК 
 

Ученици треба да разумеју и користе: 
1. Обележја сугласничког и самогласничког система руског језика: изговор гласова који се 

бележе словима ж, ш, ч, щ, л; писање самогласничких слова после сугласника к, г, х, ж, ш, ч, 

щ; изговор и бележење парних тврдих и меких, звучних и безвучних сугласника 

 
2. Слагање субјекта (именица, заменица) и сложеног глаголског предиката: Олег начинает 

рисовать. Я умею играть на гитаре. (рецептивно и продуктивно) 

3. Основни појмови о употреби глаголског вида: Мальчик всю ночь читал книгу, и наконец ее 

прочитал. (рецептивно) 

4. Употреба облика простог и сложеног будућег времена: Я напишу тебе. Что ты сегодня будешь 

делать? (рецептивно) 

5. Употреба садашњег и прошлог времена глагола петь, пить, мыть, у функцији предиката: Аня 

прекрасно поет. Миша пил сок. Ты моешь руки перед едой? (рецептивно и продуктивно) 

6. Слагање броја и именице: один дом, два (три, четыре) дома, пять домов; одна парта, две (три, 

четыре) парты, пять парт; один год, два (три, четыре) года, пять лет (рецептивно). 

7. Исказивање посесивности: мой (твой, наш, ваш) дом, моя (твоя, наша, ваша) мама (рецептивно и 

продуктивно); тетрадь Ани, мамина блузка (рецептивно); его (ее, их) дом (рецептивно). 

8. Исказивање временских односа: Который час? Ровно час; пять минут второго; половина 

второго; без пяти два. (рецептивно). 

9. Исказивање допадања и недопадања: я люблю... я не люблю...; мне нравится... мне не нравится... 

(рецептивно). 
10. Исказивање просторних односа: на столе, над столом, под столом, за столом. (рецептивно). 

11. Конструкције са основним глаголима кретања: Я иду домой. Вова каждый день ходит в школу. 

Мы едем на машине за город. Мы часто ездим на море. (рецептивно) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-ИЗАБРАНИ СПОРТ 
 

 

 

Садржај програма-одбојка 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Савладавање елемената технике  8 2 6 

2. Основна правила игре  2 1 1 

3. Колективна игра  10 2 8 

4. Игра са применом правила  10 2 8 

5. Такмичења  6 1 5 

укупно: 36 8 28 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
  

Оперативни задаци 

Ученици треба да се: 
 оспособе за примену рачунара у области информација и комуникација; 

 упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих; 

 упознају са основама програма за снимање и обраду звука; 

 упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа; 

 оспособе за израду  мултимедијалних презентација; 

 оспособе за писање једноставних програма; 

 упознају са основама програма за цртање и графички дизајн; 

 упознају са  образовним софтвером. 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Интернет  6 5 1 

2. Обрада звука  4 2 2 

3. Обрада видео записа  6 4 2 

4. Цртање и графички дизајн  10 5 5 

5. Израда презентација  10 4 6 

укупно: 36 20 16 

 

 



 

 

 

VIII РАЗРЕД 
 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
 

Оперативни задаци 

 Даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје књижевног 

језика, дијалектологије; 

 развијање позитивног односа према дијалектима (свом и другима), као и потребе да се усваја, 

негује и развија књижевни језик; 

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

 развијање критичког односа према језику и садржини текстова из свакодневног живота; 

развијање осетљивости на манипулацију језиком (нарочито у виду бирократског језика и 

језика реклама); 

 формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела 

приступачних овом узрасту; 

 систематизација знања о књижевнотеоријским појмовима; 

 овладавање расправом као обликом усменог и писаног изражавања; 

 обнављање  и систематизовање знања из свих подручја. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 
1. 

 

 
Књижевност - епика 

CJ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 

СЈ.3.4.3 

СЈ.3.4.4 
СЈ.3.4.6 

СЈ.3.4.7 

 

 
26 

 

 
15 

 

 
11 

 

 

 

2. 

 

 

 

Књижевност - лирика 

CJ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 

СЈ.3.4.3 

СЈ.3.4.4 

СЈ.3.4.5 

СЈ.3.4.6 

СЈ.3.4.7 

 

 

 

17 

 

 

 

10 

 

 

 

7 

 

 

3. 

 

 

Књижевност - драма 

CJ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 

СЈ.3.4.3 

СЈ.3.4.6 

СЈ.3.4.7 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

1 



 

 

 

 
4. 

 

Књижевност - научнопопуларни и 

информативни текстови; избор 

CJ.3.4.1 
СЈ.3.4.2 

СЈ.3.4.3 

СЈ.3.4.6 

 
4 

 
4 

 
0 

  СЈ.3.4.7    

 

 
5. 

 

 
Језик - граматика 

СЈ.3.3.1 
СЈ.3.3.2 

СЈ.3.3.4 

СЈ.3.3.5 

СЈ.3.3.6 

 

 
34 

 

 
16 

 

 
18 

6. Језик - правопис 
СЈ.3.2.5 

6 2 4 

7. Језик - ортоепија СЈ.3.3.5 4 1 3 

 

 

 
8. 

 

 

 

Језичка култура – писмено 

изражавање 

СЈ.3.1.1 
СЈ.3.1.2 

СЈ.3.1.3 

СЈ.3.2.1 

СЈ.3.2.2 

СЈ.3.2.3 

СЈ.3.2.4 

СЈ.3.1.4 

 

 

 
23 

 

 

 
3 

 

 

 
20 

9. Језичка култура – усмено изражавање  12 0 12 

 

10. 
 

Историја језика 

СЈ.1.3.19 
СЈ.1.3.20 

СЈ.1.3.21 

 

4 
 

3 
 

1 

укупно: 136 64 72 

 



 

 

 

 
 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора-на крају осмог разреда, ученик треба да: 

- препознаје интонације које исказују различита емотивна стања и имплицитне намере 

саговорника; 

- разуме, поред оних израза које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад, 

и једноставна објашњења непознатих речи помоћу познатог и већ активно усвојеног 

вокабулара; 
- разуме дијалоге и монолошка излагања до једног минута, исказане природним темпом од 

стране наставника, других ученика и преко звучног материјала, а који углавном садрже 
претходно обрађену језичку грађу; 

- разуме саговорника у телефонском разговору, у оквиру раније обрађених говорних чинова; 

- разуме песме везане за обрађену тематику и рефрене актуелних песама примерених 

учениковом узрасту и укусу. 

Усмено изражавање и интеракција-ученик треба да: 

- савлада изговор гласова; 

- правилно репродукује основне интонацијске схеме; 

- спонтано користи устаљене изразе учтивости и оне који се тичу најчешћих ситуација на часу; 

- спонтано ступа у разговор у оквиру обрађене тематике и говорних чинова; 

-  

- поставља питања предвиђена Програмом, а која се односе на садржај обрађеног дијалога или 

наративног текста, на свакодневне ситуације, на догађаје у прошлости, на намере 

саговорника или на предмет његовог интересовања; 

- ступи у једноставан разговор телефоном; 

- монолошки, без претходне припреме, у неколико реченица, искаже мишљење о низу питања; 

- у неколико реченица исприча лични доживљај у прошлости, уз давање појединости о 

ситуацији, месту и главним актерима; 

- у неколико реченица исприча садржај дијалога или наративног текста; 

- даје императивне исказе у комуникацији; 

- интерпретира тематски прилагођене песме, рецитације и скечеве. 
Разумевање писаног текста-ученик треба да: 

- савлада технике читања; 

- савлада правила читања, као и најзначајније неправилности; 

- разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 

- разуме елементе нечије биографије, односно curriculum vitae; 

- разуме, глобално и селективно, разноврсне садржаје неформалног писма; 

- разуме, глобално и селективно, садржај непознатог текста који се састоји од углавном 

познате језичке грађе; 

- разуме логичке односе између реченица и дужих целина; 

- разуме глобално садржај непознатог текста који садржи и известан број непознатих речи. 
Писмено изражавање-ученик треба да: 

- савлада основна правила ортографије и карактеристичне изузетке; 

- пише свој curriculum vitae (формуларског типа); 



 

 

 

- пише кратке саставе, посебно оне у којима се приповедају догађаји у прошлости, уз давање 

појединости о ситуацији, месту и главним актерима; 

- пише краће целине на основу датих елемената, визуелног или звучног подстицаја и искаже 

своје мишљење о теми; 

- пише електронске поруке и краћа неформална писма разноврсног садржаја; 

- преприча и преформулише садржај обрађеног дијалога или текста уз издвајање битних 

елемената и поштовање логичких односа између делова текста. 

 
Садржај програма 

Теме и ситуације 
 Живот младих у школи и ван ње: осамостаљивање младих; опасности и искушења са којима се 

сусрећу млади; омиљена састајалишта младих; афинитети и припрема за даље школовање, 
избор занимања; рекреативне и спортске активности; припремање прославе или забаве. 

 Породица и свакодневно окружење: породичне успомене; односи међу половима; 

телефонски разговор, дописивање путем интернета; оријентација 
простору (план града, географска карта итд.). 

 Медији и култура: научно популарне емисије и часописи по избору ученика и у складу са 

њиховим интересовањима. 

 Остало: одабрани одломци из омладинске литературе (примерене нивоу знања); приче из 

живота познатих људи (из земаља чији се језици изучавају). 

 

1. Комуникативне функције  28 14 14 

2. Граматички садржаји  28 14 14 

3. Писмено изражавање  6 0 6 

4. Систематизација  6 0 6 

укупно: 68 25 43 



 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Циљеви и задаци 

 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

ликовне културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна 

култура буду у пуној мери реализовани 

 развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената; 

 стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите 

технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

 развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелно мишљење; 

 развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу; 

 развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

 подстицање интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја, 

изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе 

и раде; 

 стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости 

и друштвене појаве; 

 омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у 

делима различитих подручја визуелних уметности; 

 развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и 

савремене уметности. 

 
Оперативни задаци 

Ученици треба да се: 
 оспособе да опажају и представљају: слободне композиције, визуелне метафорике, контраста, 

јединства и доминанте у простору, фантастике; 

 формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и 

слободног времена; 

 ликовно-визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и 

савремено укључивање у рад односно за различита занимања. 



 

 

 

 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 
1. 

 

Визуелна метафорика и 

споразумевање 

Л.К.3.2.2 
Л.К.3.2.4 

Л.К.3.3.2 

Л.К.3.3.4 

 
7 

 
3 

 
4 

 
2. 

 

Контраст, јединство и доминанта у 

простору 

Л.К.3.2.1 

Л.К.3.2.2 

Л.К.3.3.1 

Л.К.3.3.3 

 
12 

 
7 

 
5 

3. Слободно компоновање и фантастика 
Л.К.3.1.2 
Л.К.3.2.2 

7 3 4 

 

4. 
 

Слободно компоновање 

Л.К.3.2.2 
Л.К.3.2.3 

Л.К.3.2.4 

 

8 
 

4 
 

4 

укупно: 34 17 17 

 



 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 препознају теме из познатих композиција домаћих и страних композитора; 

 упознају музику различитих жанрова; 

 стечена стваралачка искуства и искуства у слушању музике користе за процену својих и 

других музичких дела; 

 се ангажују у свим музичким активностима и да сами стварају музику; 

 се активно баве припремањем програма за такмичења и јавне наступе. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

1. 
Музичко стилска раздобља и нова 

музичка дела 

МК.1.1.2 
МК.2.1.2 

МК.3.1.3 

 

10 
 

7 
 

3 

 

2. 
Извођење музике певањем и свирањем 

са елементима музичке писмености 

МК.2.1.1 
МК.1.3.2 

MK.3.3.1 

 

14 
 

8 
 

6 

 

3. 
Музичко сценски жанрови и нова 

музичка дела 

MK.1.1.2 
MK.2.1.2 

МК.3.1.3 

 

10 
 

6 
 

4 

укупно: 34 21 13 



 

 

 

 

ИСТОРИЈА 
 

Оперативни задаци 

 Стицање знања о најважнијим одликама периода од краја 19. века до краја 20. века 

 Стицање знања о најважнијим одликама периода од краја 19. века до краја 20. века на српском 

и југословенском простору 

 Разумевање најзначајнијих политичких идеја периода од краја 19. до краја 20. века 

 Стицање знања о знаменитим личностима у општој и националној историји 

 Упознавање са културним и нучнотехничким достигнућима 

 Разумевање да национална историја представља саставни део опште историје 

 Развијање истраживачког духа и критичког односа према прошлости и оспособљавање да се 

препознају различита тумачења истих историјских догађаја 

 Разумвање узрока и последица најважнијих историјских појава у периоду од краја 19. до краја 

20. века 

 Овладавање вештине коришћења историјских карата 

 Повезивање различитих садржаја са одговарајућим временским одредницама и историјским 

периодом 

 Поседовање свести о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 
теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 
по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 
типова 

 

 

 
 

1. 

 

 

 
Свет у другој половини 19. и почетком 20. 

века 

ИС.3.1.1 

ИС.3.1.2 

ИС.3.1.4 

ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 

ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 

ИС.3.2.5 

ИС.3.2.7 

 

 

 
 

6 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

2. 

 

 

 

Србија, Црна Гора и Срби у Хабсбуршком 

и Османском Царству од Берлинског 

конгреса до Првог светског рата 

ИС.3.1.1 

ИС.3.1.2 

ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 

ИС.3.1.6 

ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 

ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

 

 

 
 

13 

 

 

 
 

8 

 

 

 
 

5 

 

 
3. 

 
 

Први светски рат и револуције у Русији и 

Европи 

ИС.3.1.1 

ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 

ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 

 

 
8 

 

 
5 

 

 
3 



 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Србија и Црна Гора у првом светском рату 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Свет између Првог и Другог светског рата 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Југословенска краљевина 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Други светски рат – тотални рат 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Југославија у Другом светском рату 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

9. 

 

Свет после Другог светског рата 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

Југославија после Другог светског рата 

ИС.3.1.1 
ИС.3.1.2 
ИС.3.1.4 
ИС.3.1.5 
ИС.3.1.6 
ИС.3.2.1 
ИС.3.2.4 
ИС.3.2.5 
ИС.3.2.7 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

укупно: 68 40 28 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

ГЕОГРАФИЈА 
 

Оперативни задаци 
Учeници трeбa дa: 

 oдрeђуjу, пoвeзуjу и схвaтajу знaчaj гeoгрaфскoг пoлoжaja свoje зeмљe нa Бaлкaну, у Eврoпи и 

у свeту; 

 стeкну oснoвнa знaњa o прирoднo-гeoгрaфским и друштвeнo-eкoнoмским oдликaмa Србиje, 

њeним прирoдним лeпoтaмa и културнoм нaслeђу; 

 примeњуjу стeчeнa знaњa у свaкoднeвнoм живoту, кaкo би сa рaзумeвaњeм мoгли дa прaтe 

друштвeнo-гeoгрaфскe пojaвe, прoцeсe и oднoсe нa прoстoру нaшe зeмљe, нa Бaлкaну, у Eврoпи 

и у свeту; 

 пoзнajу свojствa гeoгрaфских oбjeкaтa, пojaвa и прoцeсa у крajу у кoмe живe и пoвeзуjу пojaвe 

и прoцeсe нa рeгиoнaлнoм и нaциoнaлнoм нивoу; 

 рaзвиjajу спoсoбнoсти пoвeзивaњa знaњa из гeoгрaфиje сa знaњимa из срoдних нaстaвних 

прeдмeтa; 

 схвaтajу пoтрeбу личнoг учeшћa у зaштити, oбнoви и унaпрeђивaњу квaлитeтa живoтнe 

срeдинe и знaчaj oчувaњa прирoдe и прирoдних рeсурсa; 

 пoсeдуjу oсeћaњa сoциjaлнe припaднoсти и привржeнoсти сoпствeнoj нaциjи и култури, тe 

aктивнo дoпринoсe oчувaњу и нeгoвaњу нaциoнaлнoг и културнoг идeнтитeтa; 

 рaзвиjajу мeђусoбнo увaжaвaњe, кao и сaрaдњу и сoлидaрнoст измeђу припaдникa рaзличитих 

сoциjaлних, eтничких и културних групa и дoпринoсe друштвeнoj кoхeзиjи; 

 пoдржaвajу прoцeсe мeђунaрoднe интeгрaциje нaшe зeмљe; 

 кoристe рaзличитe извoрe инфoрмaциja и уoчaвajу њихoву вaжнoст у гeoгрaфским сaзнaњимa; 

 буду oспoсoбљeни дa нa тeрeну oсмaтрajу, мeрe, aнaлизирajу, интeрвjуишу, скицирajу и 
прикупљajу пoдaткe и рaзвиjajу спoсoбнoст искaзивaњa гeoгрaфскoг знaњa рeчимa, сликoм, 

квaнтитaтивнo, тaбeлaрнo, грaфички и схeмaтски; 

 oвлaдajу тeхникaмa тимскoг/групнoг рaдa и групнoг oдлучивaњa; 



 

 

 

 

 буду oспoсoбљeни зa кoнтинуирaнo oбрaзoвaњe и сaмooбрaзoвaњe. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Увод  1 0 1 

 
2. 

 

Географски положај,границе и 

величина Србије 

ГЕ.1.4.1 
ГЕ.2.4.1 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.3.4.1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
3. 

 
Природно-географске одлике Србије 

ГЕ.1.4.1 
ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.4.2 

ГЕ.3.4.2 

 
28 

 
17 

 
11 

 

 

4. 

 

 

Становништво и насеља Србије 

ГЕ.1.3.1 
ГЕ.1.4.1 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.4.1 

ГЕ.3.3.2 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

5. 

 

 

Срби ван граница Србије 

ГЕ.1.3.1 
ГЕ.1.4.1 

ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.4.1 

ГЕ.3.3.2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

6. 

 

 

Привреда Републике Србије 

ГЕ.1.3.2 
ГЕ.1.4.1 

ГЕ.2.4.2 

ГЕ.3.3.1 

ГЕ.3.4.1 

 

 

18 

 

 

12 

 

 

6 

 

7. 
Србија и савремени интеграциони 

процеси 

ГЕ.1.3.1 
ГЕ.2.3.2 

ГЕ.3.3.1 

 

3 
 

2 
 

1 

 

 

8. 

 

 

Географија локалне средине 

ГЕ.1.1.3 
ГЕ.2.1.4 

ГЕ.2.4.1 

ГЕ.3.1.1 

ГЕ.3.3.2 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

 
9. 

 
Годишња систематизација градива 

ГЕ.1.1.2 
ГЕ.2.1.4 

ГЕ.3.1.1 

ГЕ.3.4.3 

 
1 

 
0 

 
1 

укупно: 68 42 26 



 

 

 

МАТЕМАТИКА 
Оперативни задаци 
Ученике треба оспособити да: 

 схвате основна својства једнакости и неједнакости; 

 умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с једном и 

две непознате на основу еквивалентних трансформација, као и да решења тумаче графички; 

 могу да изразе математичким језиком и реше одговарајуће текстуалне задатке (нарочито 

помоћу једначина); 

 могу да уоче функционалне зависности у разним областима и да их приказују на различите 

начине, а нарочито – да потпуније схвате појам функције и њеног графика; 

 прошире и продубе знање о функцијама упознавањем линеарне функције и њених својстава, 

тако да могу поуздано да цртају и читају разне графике у вези с том функцијом; 

 умеју да састављају разне таблице и цртају одговарајуће графиконе-дијаграме разних стања, 

појава и процеса; 

 схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 

 упознају најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 

 упознају геометријска тела (призму, пирамиду, ваљак, купу и лопту), њихове елементе и 

својства; умеју да цртају мреже и да израчунавају површину и запремину тела; 

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

области, па тако стичу одређену политехничку културу; 

 примењују елементе дедуктивног закључивања. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Сличност MA.3.3.6 10 2 8 

2. Тачка, права и раван 
MA.1.3.1 

MA.1.3.2 
12 5 7 

 

3. 
Линеарне једначине и неједначине са 

једном непознатом 

MA.3.2.1 

MA.3.2.3 

MA.3.2.5 

 

18 

 

6 

 

12 

 

4. 
 

Призма 

MA.1.2.4 
MA.1.5.3 

MA.3.5.1 

 

14 
 

5 
 

9 

5. Линеарна функција 
MA.1.3.2 
MA.3.3.4 

12 5 7 

6. 
Графичко представљање 

статистичких података 

MA.3.5.2 

MA.3.5.3 
7 3 4 

 

7. 
 

Пирамида 

MA.1.3.6 
MA.2.3.2 

MA.3.3.4 

 

14 
 

5 
 

9 

 

8. 
Систем линеарних једначина с две 

непознате 

MA.3.2.1 
MA.3.2.3 

MA.3.2.5 

 

13 
 

6 
 

7 



 

 

 

 

9. Ваљак 
MA.1.3.3 
MA.3.3.5 

8 3 5 

10. Купа 
MA.1.3.3 
MA.3.3.5 

11 3 8 

11. Лопта 
MA.1.3.3 
MA.3.3.5 

6 3 3 

12. Писмени задаци и тест  11 0 11 

укупно: 136 46 90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ФИЗИКА 
Оперативни задаци  
Ученик треба да: 

 рaзликуje физичкe вeличинe кoje су oдрeђeнe сaмo брojнoм врeднoшћу (врeмe, мaсa, 

тeмпeрaтурa, рaд, eнeргиja, кoличинa нaeлeктрисaњa, eлeктрични нaпoн и струja) oд oних кoje 

су дeфинисaнe интeнзитeтoм, прaвцeм и смeрoм (брзинa, убрзaњe, силa, jaчинa eлeктричнoг и 

мaгнeтнoг пoљa ...), 

 умe дa слaжe и рaзлaжe силу, jaчину eлeктричнoг пoљa... 

 рaзликуje рaзличитe врстe крeтaњa (трaнслaтoрнo, oсцилaтoрнo, тaлaснo) и дa знa њихoвe 

кaрaктeристикe, 

 знa oснoвнe кaрaктeристикe звукa и свeтлoсти, 

 знa дa je брзинa свeтлoсти у вaкууму нajвeћa пoстojeћa брзинa у прирoди, 

 рaзумe дa je рaд силe jeднaк прoмeни eнeргиje и нa нивoу примeнe кoристи трaнсфoрмaциjу 

eнeргиje у рaд и oбрнутo, 

 примeњуje зaкoнe oдржaњa (мaсe, eнeргиje, кoличинe нaeлeктрисaњa), 

 знa услoвe зa нaстaнaк струje и Oмoв зaкoн, 

 прaви рaзлику измeђу тeмпeрaтурe и тoплoтe, 

 умe дa рукуje мeрним инструмeнтимa, 

 кoристи jeдиницe Meђунaрoднoг систeмa (SI) зa oдгoвaрajућe физичкe вeличинe. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 
Осцилаторно и таласно кретање 

ФИ.1.2.1 

ФИ.2.2.3 

ФИ.3.2.2 

ФИ.1.7.1 

ФИ.3.2.3 

ФИ.1.7.2 

ФИ.3.2.4 

ФИ.3.2.5 

ФИ.3.7.1 

ФИ.3.7.2 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
4 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Светлосне појаве 

ФИ.1.7.1 
ФИ.2.7.1 

ФИ.3.2.5 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.7.2 

ФИ.3.2.6 

ФИ.2.7.3 

ФИ.3.7.1 

ФИ.3.7.2 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 
3. 

 

 
Електрично поље 

ФИ.1.1.2 
ФИ.2.6.1 

ФИ.3.4.1 

ФИ.1.7.1 

ФИ.2.6.2 

ФИ.1.7.2 

 

 
10 

 

 
5 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електрична струја 

ФИ.1.3.1 
ФИ.2.3.1 

ФИ.3.3.1 

ФИ.1.4.1 

ФИ.2.3.2 

ФИ.3.4.2 

ФИ.1.4.2 

ФИ.2.3.3 

ФИ.3.4.3 

ФИ.2.3.4 

ФИ.3.7.1 

ФИ.1.7.1 

ФИ.2.3.5 

ФИ.3.7.2 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.3.6 

ФИ.2.4.1 
ФИ.2.4.3 

ФИ.2.4.6 

ФИ.2.5.2 

ФИ.2.6.1 

ФИ.2.6.3 

ФИ.2.7.1 

ФИ.2.7.2 

ФИ.2.7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 
5. 

 

 
Магнетно поље 

ФИ.1.1.2 
ФИ.3.7.2 

ФИ.1.3.2 

ФИ.2.6.1 

ФИ.1.7.1 

ФИ.1.7.2 

 

 
6 

 

 
4 

 

 
2 

6. Елементи атомске и нуклеарне физике  8 5 3 



 

 

 

 

7. 

 
Физика и савремени свет 

  
2 

 
2 

 
- 

укупно: 68 355 33 



 

 

 

 
 
 
 

БИОЛОГИЈА 
 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

 Упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живота на 

Земљи 

 Науче и схвате нивое организације живог света у природи 

 Упознају предметистраживања екологије и њен значај 

 Упознају компоненте животне средине 

 Упознају еколошке фактореи њихов значај за живи свет 

 Схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у ланцима исхране 

 Схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамикуодноса материје и енергије 

 Схвате значај еколошке равнотеже за одржање екосистема, 

 Упознају основне типове екосистема и животне услове у њима 

 Стекну знања у вези са изворима и последицама загађивања животне средине 

 Упознају глобалне последице загађивања животне средине 

 Упознају појам и концепцију одрживог развоја 

 Разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине 

 Упознају природне ресурсе,њихову ограниченост и значај рационалног коришћења 

 Изграде ставове, развију знања и умења неопходна за заштиту животне средине и допринос 

одрживом развоју 

 Развију еколошку, здравствену и културу живљења 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 

осталих 

типова 

2. Увод 
БИ.1.3.9 
БИ.3.3.6 

6 5 1 

3. Екологија и  животна средина 
БИ.1.4.7 
БИ.3.6.4 

13 8 5 

4. 
Угроженост и заштита животне 

средине 
БИ.2.4.1 23 17 6 

5. 
Глобалне последице загађивања 

животне средине 

БИ.3.4.6 

БИ.3.4.8 
10 5 5 



 

 

 

 

6. Животна средина и одрживи развој БИ.3.4.7 8 5 3 

7. Животна средина и култура живљења БИ.3.4.7 8 5 3 

укупно: 68 45 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ХЕМИЈА 
 

Оперативни задаци 
I Неметали и њихова једињења: ученик треба да: 

- зна о заступљености неметала у природи у елементарном виду и у једињењима; 

- зна основна физичка и хемијска својства важнијих представника неметала (водоник, 

кисеоник, хлор, сумпор, азот, фосфор, угљеник); 

- повезује својства неметала са њиховим положајем у ПСЕ; 

- зна која својства неметала одређују њихову практичну примену; 

- зна да неметали реагују са кисеоником и граде оксиде; 

- зна да оксиди неметала, који реагују са водом, са њом граде киселине; 

- зна да се киселине могу доказати помоћу индикатора; 

- зна да директном синтезом неких неметала и водоника настају гасовити производи чијим 

растварањем у води настају одговарајуће киселине. 

II Метали и њихова једињења: ученик треба да: 

- зна о заступљености метала у природи у елементарном виду и у једињењима; 

- зна основна физичка и хемијска својства метала; 

- повезује својства метала са њиховим положајем у ПСЕ; 

- разликује својства хемијски изразитих метала од технички важних метала; 

- зна која својства метала одређују њихову практичну примену; 

- зна да метали реагују са кисеоником и граде оксиде; 

- зна да оксиди метала, који реагују са водом, са њом граде хидроксиде (базе); 

- зна да се хидроксиди могу доказати помоћу индикатора; 

- зна да у реакцији неких метала са киселинама настаје водоник. 
III Класе неорганских једињења: ученик треба да: 

- разликује својства оксида неметала и метала и повезује киселине и хидроксиде са 

одговарајућим анхидридима; 

- разуме како под утицајем поларних молекула воде дисосују киселине и неки хидроксиди и да 

се доказивање кисело-базних својстава помоћу индикатора заснива на постојању одређених 

јона у раствору (Н+ или ОН-); 

- зна шта су соли; 

- зна да се соли могу добити неутрализацијом, изменом, директном синтезом из елемената, у 

реакцији између киселих оксида и хидроксида и базних оксида и киселина; 

- уочава везу између оксида, киселина, хидроксида и соли; 

- на основу формуле соли одређује киселину и хидроксид од којих је настала та со; 

- разуме како под утицајем поларних молекула воде дисосују соли растворне у води; 

- зна практичну примену основних класа неорганских једињења. 
IV Увод у органску хемију: ученик треба да: 

- зна да су органска једињења – једињења угљеника изузев оксида, угљене киселине и њених 

соли (карбоната и хидрогенкарбоната); 



 

 

 

 

- зна да су угљеникови атоми четворовалентни у органским једињењима; 

- разуме да се угљеникови атоми у органским једињењима могу повезивати у отворене и 

затворене низове (прстенове) и да веза између њих може бити једнострука, двострука и 

трострука; 

- разуме да се угљеникови атоми у органским једињењима могу повезивати са другим атомима 

и, у зависности од њихове валенце, та веза може бити једнострука, двострука или трострука. 

V Угљоводоници: ученик треба да: 

- зна да су земни гас, деривати нафте, пластични материјали, парафин за свеће и многе друге 

супстанце у свакодневној употреби смеше угљоводоника или једињења која су хемијским 

променама добијена из њих; 

- разуме разлику између засићених, незасићених и ароматичних угљоводоника; 

- разликује алкане, алкене и алкине на основу молекулске и/или структурне формуле и на 

основу назива; 

- зна основна физичка и хемијска својства алкана, алкена и алкина и ароматичних 

угљоводоника; 

- разуме да су реакције супституције и адиције реакције којима се од угљоводоника могу 

добити једињења која садрже и атоме других неметала; 

- разуме структурну изомерију; 

- зна да су главни природни извори угљеникових једињења нафта, земни гас и разне врсте 

угљева; 

- зна важније деривате нафте (бензин, петролеум, дизел уље, уље за подмазивање и асфалт) и 

да они представљају смеше једињења сличних физичких и хемијских својстава. 

VI Органска једињења са кисеоником: ученик треба да: 

- зна функционалну групу алкохола и како се алкохоли именују; 

- разуме како хидроксилна група одређује физичка и хемијска својства алкохола; 

- зна о добијању етанола (алкохолно врење); 

- зна основна физичка и хемијска својства етанола и глицерола; 

- зна о практичној примени алкохола; 

- зна функционалну групу карбонилних једињења и како се карбонилна једињења именују; 

- зна да карбонилна једињења могу настати оксидацијом алкохола и да се алдехиди могу 

оксидовати до карбоксилних киселина са истим бројем угљеникових атома; 

- зна о практичној примени карбонилних једињења; 

- зна функционалну групу карбоксилних киселина и како се карбоксилне киселине именују; 

- разуме како карбоксилна група одређује физичка и хемијска својства карбоксилних киселина; 

- зна о практичној примени карбоксилних киселина; 

- зна генетску везу између алкохола и органских киселина (на пример, оксидација етанола до 

етанске киселине); 

- зна које се карбоксилне киселине називају масне киселине; 

- зна да у реакцији алкохола и карбоксилних киселина настају естри, њихова физичка својства 

и како се настали естри именују. 

VII Биолошки важна органска једињења: ученик треба да: 

- зна шта су масти и уља и њихова физичка својства; 

- препозна формуле триацилглицерола као главних састојака масти и уља; 

- разуме основна хемијска својстава масти и уља (реакције хидрогенизације и 

сапонификације); 

- зна да се детерџенти по хемијском саставу и својствима разликују од сапуна, али да је 

принцип уклањања прљавштине исти; 



 

 

 

 

- зна о улози масти и уља у живим системима; 

- зна шта су угљени хидрати и њихова физичка својства; 

- разликује моносахариде (глукоза и фруктоза), дисахариде (сахароза и лактоза) и 

полисахариде (скроб и целулоза); 

- зна разлику у структури глукозе и фруктозе; 

- на разлику између сахарозе и инвертног шећера; 

- зна сличности и разлике у структури скроба и целулозе; 

- зна о практичној примени угљених хидрата (на пример, да се хартија прави од целулозе и 

неких додатака); 

- зна да је памук целулоза; 

- зна улогу угљених хидрата у живим бићима; 

- зна да су аминокиселине карбоксилне киселине које поред карбоксилне групе садрже и амино 

групу; 

- зна да су протеини макромолекули изграђени од остатака молекула аминокиселина; 

- зна улогу протеина у живим бићима; 

- зна да наведе животне намирнице богате мастима и уљима, угљеним хидратима, 

аминокиселинама и протеинима; 

- зна да на Интернету пронађе информације о важности витамина и минерала, о намирницама у 

којима се налазе витамини и минерали и уме да постави критеријум претраживања. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 
стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 
обраде 

осталих 

типова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неметали, оксиди неметала и киселине 

ХЕ.1.1.8 
ХЕ.1.1.9 

ХЕ.1.1.12 

ХЕ.1.2.4 

ХЕ.1.2.5 

ХЕ.1.2.6 

ХЕ.1.2.7 
ХЕ.1.2.8 

ХЕ.1.2.9 
ХЕ.1.2.10 

ХЕ.1.5.1 

ХЕ.2.1.1 

ХЕ.2.1.4 
ХЕ.2.2.1 

ХЕ.2.2.2 

ХЕ.2.6.1 

ХЕ.2.6.2 

ХЕ.2.6.3 
ХЕ.3.1.2 

ХЕ.3.1.3 

ХЕ.3.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 
 

2. 

 

 

 

Метали, оксиди метала и хидроксиди (базе) 

ХЕ.1.2.5 
ХЕ.1.2.6 

ХЕ.1.2.7 

ХЕ.1.2.8 
ХЕ.1.2.10 

ХЕ.1.1.8 

ХЕ.1.1.9 

 

 
 

8 

 

 
 

4 

 

 
 

4 



 

 

 

 

  ХЕ.1.1.10 
ХЕ.1.1.11 

ХЕ.1.1.12 

ХЕ.1.5.1 
ХЕ.2.1.1 

ХЕ.2.1.4 

ХЕ.2.2.3 

ХЕ.3.1.2 
ХЕ.3.1.3 
ХЕ.3.1.5 

ХЕ.3.2.1 

ХЕ.3.2.2 

ХЕ.3.2.4 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Соли 

ХЕ.1.1.8 

ХЕ.1.1.9 

ХЕ.1.1.12 
ХЕ.1.2.4 

ХЕ.1.2.9 

ХЕ.1.2.10 

ХЕ.1.6.1 

ХЕ.1.6.2 

ХЕ.1.5.1 
ХЕ.2.1.1 

ХЕ.2.1.2 

ХЕ.2.1.4 

ХЕ.2.2.1 

ХЕ.2.6.1 

ХЕ.2.6.2 
ХЕ.2.6.3 

ХЕ.3.1.2 

ХЕ.3.1.3 

ХЕ.3.1.5 
ХЕ.3.2.5 
ХЕ.3.2.6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2 

 

 

 
 

4. 

 

 

 
Електролитичка дисоцијација киселина, 

хидроксида и соли 

ХЕ.2.2.1 

ХЕ.2.1.1 
ХЕ.2.1.2 

ХЕ.2.1.4 

ХЕ.2.6.1 

ХЕ.2.6.2 
ХЕ.2.6.3 

ХЕ.3.2.5 

ХЕ.3.2.6 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

2 

 

 

 
 

1 

 

 
 

 

 

 
5. 

 

 
 

 

 

 
Увод у органску хемију 

ХЕ.1.1.12 
ХЕ.1.6.1 

ХЕ.1.6.2 

ХЕ.1.1.9 
ХЕ.2.1.1 

ХЕ.2.1.4 
ХЕ.2.6.1 

ХЕ.2.6.2 

ХЕ.2.6.3 
ХЕ.3.3.1 

ХЕ.3.3.2 

ХЕ.3.1.2 

ХЕ.3.1.3 
ХЕ.3.1.5 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 
 

 

 

 
1 

 

 
 

 

 

 
1 



 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 
Угљоводоници 

ХЕ.1.3.1 
ХЕ.1.3.2 

ХЕ.1.3.3 
ХЕ.1.1.9 

ХЕ.1.1.12 

ХЕ.2.1.4 

ХЕ.2.6.1 
ХЕ.2.6.2 
ХЕ.2.6.3 

ХЕ.3.1.1 

ХЕ.3.1.2 

ХЕ.3.1.3 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
7. 

 

 

 

 

 

 
Органска једињења са кисеоником 

ХЕ.1.1.9 

ХЕ.1.1.12 

ХЕ.2.1.1 
ХЕ.2.1.4 

ХЕ.2.6.1 

ХЕ.2.6.2 

ХЕ.2.6.3 

ХЕ.3.3.1 
ХЕ.3.3.2 
ХЕ.3.3.3 

ХЕ.3.1.2 

ХЕ.3.1.3 

ХЕ.3.1.5 

ХЕ.3.1.6 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
 

 
8. 

 

 

 

 
 

 
Биолошки важна органска једињења 

ХЕ.1.1.9 
ХЕ.1.1.12 
ХЕ.2.4.1 

ХЕ.2.1.1 

ХЕ.2.1.4 

ХЕ.2.6.1 

ХЕ.2.6.2 
ХЕ.2.6.3 

ХЕ.3.4.1 

ХЕ.3.4.2 
ХЕ.3.1.2 

ХЕ.3.1.3 

ХЕ.3.1.5 
ХЕ.3.1.6 

 

 

 

 
 

 
12 

 

 

 

 
 

 
7 

 

 

 

 
 

 
5 

9. Хемија животне средине ХЕ.1.5.1 4 2 2 

укупно: 68 37 31 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Оперативни задаци 

 прoширe знaњa o oснoвним кoмaндaмa oпeрaтивнoг систeмa, 

 прoширe знaњa o кoришћeњу интeрнeтa и eлeктрoнскe пoштe, 

 прoширe знaњa o кoришћeњу oснoвних прoгрaмa зa oбрaду тeкстa, тaбeлa и сликe, 

 oбучe сe зa припрeму прeзeнтaциja, 

 упoзнajу пoдсистeмe eлeктрoeнeргeтскoг систeмa, 

 стeкну пojaм o дистрибуциjи eлeктричнe eнeргиje, 

 упoзнajу eлeктрoинстaлaциoни мaтeриjaл и eлeмeнтe прeмa стaндaрдимa нaвeдeних 

eлeктрoмaтeриjaлa, 

 упoзнajу oснoвнe eлeктрoтeхничкe симбoлe, 

 нaучe дa читajу eлeктрoтeхничкe шeмe, a jeднoстaвниje дa кoристe у прaктичнoм рaду, 

 стeкну oснoвнa прaктичнa знaњa и умeњa у сaстaвљaњу eлeктричних струjних кoлa, 

 упoзнajу oснoвнe дeлoвe eлeктрoтeрмичких и eлeктрoдинaмичких aпaрaтa и урeђaja у 

дoмaћинству, 

 нaучe дa прaвилнo кoристe eлeктричнe урeђaje и aпaрaтe, 

 упoзнajу oснoвнe eлeктрoнскe eлeмeнтe, 

 нaучe симбoлe и шeмe у eлeктрoници, 

 схвaтe принципe рaдa тeлeкoмуникaциoних и aудиoвизуeлних урeђaja у дoмaћинству, 

 рaзвиjajу кoнструктoрскe спoсoбнoсти изрaдoм и склaпaњeм мoдeлa eлeктрoтeхничких и 

eлeктрoнских урeђaja и aпaрaтa прeмa oдгoвaрajућим шeмaмa. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Информатичке технологије  16 6 10 

2. 
Електротехнички материјали и 

инсталације 

 
10 10 0 

3. Елекричне машине и уређаји  14 14 0 

4. Дигитална електроника  12 12 0 

5. Од идеје до реализације - Модули  16 0 16 

укупно: 68 42 26 



 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
  

Садржај програма 
Р. бр. 

наставне 
теме 

 

 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 
стандарди 

број 
часова 

по теми 

број часова 

 
обраде 

осталих 

типова 

1. Атлетика 
3.1.3. 
3.1.5. 

20 2 18 

2. Спортска гимнастика 
3.1.6. 
3.1.14. 

20 4 16 

3. Спортске игре - одбојка 
3.1.1. 
3.1.2. 

22 2 20 

4. Ритмичка гимнастика 
3.1.1. 
3.1.2. 

3 1 2 

5. Плес 3.1.17. 3 1 2 

укупно: 68 10 58 

 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
  
 

Оперативни задаци 

 Разумевање концепта универзалности права детета; 

 стицање знања о узроцима различитог степена остварености права детета у савременом свету; 

 подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета; 

 упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета; 

 познавање са местом, улогом и значајем међународних организација које се у свом раду баве 

унапређивањем положаја деце; 

 упознавање са местом, улогом и значајем институција и организација које се у свом раду баве 

унапређивањем положаја деце у Републици Србији; 

 упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита интереса деце; 

 разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и детета у унапређивању 

положаја деце у једном друштву; 

 идентификовање особина, знања и вештина код деце које су значајне за њихову активну улогу 

у унапређивању положаја деце у друштву; 

 разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 

 напређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко различитих 

медија; 

 упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву. 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 

осталих 

типова 

1. Увод  2 1 1 



 

 

 

2. Деца у савременом свету  18 18 0 

3. Медији у савременом друштву  11 11 0 

4. Завршни део  3 0 3 

укупно: 34 30 4 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 
 

Православни катихизис-веронаука 
 

Циљ наставе Православног катихизиса (веронауке) у осмом разреду јесте 
рекапитулација целокупног градива из претходних разреда с посебним 
истицањем следећих елемената:да је метафизичко начело постојања Бог, 
односно да истинско биће треба тражити у Богу који је Св.Тројица;да је 
онтолошко начело на основу православног учења о Богу као Св.Тројици 
личност, а не природа;да је личност заједница слободе са другом личношћу;да 
је човек створен као личност и да је позван да постоји на начин на који постоји 
Св.Тројица ако жели да превазиђе ограничења своје природе, што се остварује 
у Христу, односно у Литургији. 

 
Оперативни задаци 

Учeници трeбa дa: 
 стeкну свeст o тoмe дa je личнoст зajeдницa слoбoдe с другoм личнoшћу; 

 буду свeсни рaзликe измeђу прирoдe и личнoсти; 

 зaпaзe дa je личнoст нoсилaц пoстojaњa прирoдe; 

 уoчe дa у хришћaнскoj oнтoлoгиjи нeмa сукoбa и искључивoсти измeђу jeднoг и мнoгих. 

 



 

 

 

 

Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Увод  1 0 1 

2. 
Учење о личности на основу 

православне тријадологије 

 
5 3 2 

3. 
Разлика између природе и личности у 

Богу 

 
2 1 1 

4. Човек као личност  3 2 1 

5. 
Сједињење тварне и нетварне природе 

у једној личности Христовој 

 
5 2 3 

6. 
Обожење створене природе у 

Христовој личности 

 
5 3 2 

7. Црква као Тело Христово  7 3 4 

8. Будуће Царство као узрок Цркве  6 4 2 

укупно: 34 18 16 

 
КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК 

Циљ наставе вјеронаука је темељито обрадити апостолско вјеровање као 
утврђивање цјелокупног осмогодишњег вјеронаука. Наставне јединице слиједе 
вјерске истине унутарњом динамиком али потпуно другачијом методом која 

одговара овом критичком узрасту и динамичком животу младих. Макар се чини 
да је садржајно понављање, ипак је потпуна новост у томе што се пред сваком 
новом вјерском истином се настоји постићи заузимање става према ономе што 
се вјером исповиједа. 
Желимо бити у складу и са жупском катехезом која овом годином припрема 
ученике за сакрамент пунољетности. 
Дакле, мисао водиља наставе вјеронаука осмог разреда основне школе је 
утврдити вјеру над Апостолским вјеровањем и упутити сада већ младога 
човјека на пут вјере који сада прелази у средњу школу и већ се сам 
опредјељује. Жеља је да понесе у живот заокружену информацију о својој 
вјери али и темељна животна и морална начела која су итекако потребна 
младом човјеку. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Снагом 
духа 



 

 

 

Човјек 
вјере 
(Апостолско вјеровање) 
1. Увод 

Упознавање ученика са садржајима програма католичког вјеронаука за осми 
разред. 
2. Човјек који тражи истину 

Човјек који пита (Како је диван овај 
свијет) Човјек истраживач (Како је 
диван човјек) 
Одговор религија (Знам да сваки човјек тражи Бога) 
Одговор вјере (Радостан сам што вјера даје одговор на 
најважнија питања) У свјетлу Објаве (Вјерујем да се Бог 
очитује у Светом Писму) 
Јудаизам и Ислам у Објави 

светих Књига Понављање 
 

3. Исус Крист који објављује Бога и смисао човјека 

Утјеловљени Бог (Вјерујем у Исуса 
Криста) Божји и људски живот 
(Вјерујем у Бога-човјека) Исус који 
моли (Клањам се Богу) 
Исус који извршује вољу свога Оца (Слиједим Исуса) 
Исус оснива заједницу (Како је добро бити заједно с браћом) 
За истим столом с Исусом (Вјерујем у Исусову присутност у Еухаристији) 
„Послушан до смрти” (Захвалност за 
откупљење) Прослављени Исус (Вјерујем у 
ускрснуће и живот вјечни) Дух препородитељ 
(Вјерујем у Духа Светога) 

 



 

 

 
 

 ИЗБОРНИ СТРАНИ ЈЕЗИК.РУСКИ ЈЕЗИК 
 

Руски језик 
1) Изговор група ши, жи, ци.Функција меког знака. Систематизација знања о руском 

гласовном систему, правилима читања и писања. 

 
2) Типови предиката безличних реченица: Мне хочется спать. Ей нужно 

хорошо отдохнуть.(рецептивно) 

 
3) Исказивање узрока: Ученик ответил хорошо, потому что подготовился к уроку. 

(рецептивно) 

 
4) Исказивање намере: Я приехала сюда для того, чтобы отдыхать. (рецептивно) 

 
5) Основни појмови о значењу и употреби глаголског вида и система времена 

глагола брать- взять, говорить-сказать, класть-положить. 

 
6) Исказивање неодређености: Кто-то пришел. Саша что-то сказал. Позовите 

кого-нибудь! Расскажи нам что-нибудь! (рецептивно и продуктивно) 

 
7) Исказивање особине: Сестра красивее брата. Сестра более красива, чем брат. Брат 

старше сестры. Брат рисует лучше сестры. Аня самая красивая девушка в 

классе.(рецептивно и продуктивно) 

 
8) Исказивање временских односа: Я родилась десятого августа девяносто шестого года... 

(рецептивно и продуктивно) 
 

9) Конструкције са глаголима кретања нести-носить, везти-возить: Вон идет бабушка 

и несет нам подарки. К нам едет бабушка и везет нам подарки... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-ИЗАБРАНИ СПОРТ 
 
 

 

Садржај програма-одбојка 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Савладавање елемената технике  8 1 7 

2. Основна правила игре  2 1 1 

3. Колективна игра  10 1 9 

4. Игра са применом правила  8 1 7 

5. Такмичења  6 1 5 

укупно: 34 5 29 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 
 

Оперативни задаци 

 Упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и израда 

графикона 

 Упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару 

 Упознавање ученика са основама језика за израду једноставнијих презентација на 

мрежи 

 Упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду 

презентације на мрежи 

 Оспособљавање за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија 

 
Садржај програма 

Р. бр. 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

 

 

стандарди 

број 

часова 

по теми 

број часова 

 

обраде 
осталих 

типова 

1. Презентације на мрежи  10 6 4 

2. Израда самосталног пројекта  14 2 12 

3. Табеларни прорачуни  10 5 5 

укупно: 34 13 21 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



5. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 
         Допунска настава се изводи за ученике I-VIII разреда који успореније савладавају 
предвиђене садржаје. у обиму 1 час недељно, 36 годишње по предмету. За ученике 
који брже савладавају предвиђене садржаје, показују интересовање за садржај 
предмета и припремају се за такмичења, одржава се додатна настава са 1 часом 
недељно, 36 часова годишње. 
        Ови облици наставе изводе се по следећим плановима: 
 

ПЛАНОВИ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
 

I разред 
Математика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Предмети у простору и однос међу њима 1 

2.  Предмети облика круга, правоугаоника и квадрата 1 

3.  Линија и област 1 

4.  Дуж 1 

5.  Скуп, члан скупа,приказивање 1 

6.  Цифре,писање и читање бројева 1 

7.  Упоређивање бројева „мање“, „веће“, „знак једнакости“ 1 

8.  Редни бројеви 1 

9.  Сабирање и одузимање у првој десетици (са прелазом десетице) 1 

10.  Сабирање и одузимање до 100 (без прелаза десетице) 1 

11.  Својства сабирања 1 

12.  0 као сабирак и резултат одузимања 1 

13.  Одређивање непознатог броја са сабирањем и одузимањем 
(погађањем ) 

1 

14.  Прости задаци са применом сабирања и одузимања 1 

15.  Задаци са сабирањем и одузимањем 1 

16.  Мерење и мере 1 

17.  Динар и пара 1 

18.  Метар 1 

Укупно часова: 18 

Српски језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Развијање љубави према матерњем језику 1 

2.  Глас-слово 1 

3.  Појединачно и групно усвајање слова 1 

4.  Правилно наглашавање речи и повезивање у реченици 1 

5.  Считавање 1 

6.  Богаћење речника 1 

7.  Моторичке вежбе 1 

8.  Развијање културе усменог изражавања 1 

9.  Увежбавање графичких правила писања 2 

10.  Савладавање технике читања 1 

11.  Упознавање језичких појмова 1 

12.  Увежбавање гласног читања и читање у себи 1 

13.  Разговор о прочитаном 1 

14.  Развијање појма реченице 1 

15.  Уочавање врсње књижевних дела 1 



 

 

16.  Причање и описивање 1 

17.  Употреба великог слова 1 

18.  Употрба интерпункцијских знакова 1 

Укупно часова 18 

 

II разред 
Математика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1. Сабирање и одузимање до 20 1 

2. Сабирање и одузимање до 100 1 

3. Сабирање и одузимање до 100- задаци 1 

4. Дужина дужи 1 

5. Јединице мере за дужину 1 

6. Текстуални задаци 1 

7. Одређивање непознатог броја 1 

8. Таблица множења 1 

9. Таблица множења 1 

10. Множење збира и разлике бројем 1 

11. Задаци са множењем 1 

12. Множење једноцифреног броја двоцифреним 1 

13. Задаци са две операције(множење и сабирање или множење и 
одузимање 

1 

14. Дужине изломњене линије 1 

15. Дељење 1 

16. Одређивање непознатог дељеника или делиоца 1 

17. Задаци са две операције 1 

18. Мерење времена 1 

Укупно часова: 18 

Српски језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1. Читање непознатог текста 1 

2. Врста и облик реченице 1 

3. Род и број реченица 1 

4. Речи које казују радњу 1 

5. Глаголи и глаголска времена 1 

6. Главни делови реченице 1 

7. Употреба великог слова 1 

8. Опис личности 1 

9. Читање непознатог текста 2 

10. Глас,самогласници и сугласници 1 

11. Писање штампаним словима латинице 1 

12. Читање латиничног текста 1 

13. Род и број именица 1 

14. Именице и глаголи 1 

15. Главни реченични чланови 1 

16. Велико слово (диктат латиницом) 1 

17. Глаголска времена 1 

18. Диктат допуњавањем (правопис) 1 

Укупно часова 18 

 



 

 

 
III разред 

Математика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Бројеви до 100 (сабирање, одузимање, множење и дељење) 1 

2.  Троцифрени бројеви 1 

3.  Одузимање једноцифреног броја од троцофреног 1 

4.  Римске цифре/Круг и кружница 1 

5.  Сабирање и одузимање 1 

6.  Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја 1 

7.  Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца 1 

8.  Једначине и неједначине 1 

9.  Јединице мере за дужину, масу и запремину 1 

10.  Дељење троцифреног броја једноцифреним 1 

11.  Множење и дељење 1 

12.  Цртање правоугаоника и квадрата троуглом и шестаром 1 

13.  Обим правоугаоника и квадрата 1 

14.  Цртање правоугаоника и квадрата/Обим правоугаоника и квадрата 1 

15.  Множење троцифреног броја једноцифреним 1 

16.  Задаци са две операције 1 

17.  Цртање и обим троугла 1 

18.  Разломци/ Редослед рачунских операција 1 

Укупно часова: 18 

Српски језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Реченице (облик и значење) 1 

2.  Проста реченица; Проширивање реченица 2 

3.  Употреба великог слова 1 

4.  Писање састава (о јесени, о пролећу, опис личности...) 1 

5.  Именице/Придеви 1 

6.  Глаголи и глаголска времена  1 

7.  Велико почетно слово 1 

8.  Управни говор 1 

9.  Велико почетно слово/ Управни говор 1 

10.  Писање речце ли и не  1 

11.  Глаголи (прошлост, садашњост, будућност; лице и број глагола 1 

12.  Присвојни и описни придеви/ Род придева 1 

13.  Врсте речи (именице, глаголи, придеви, бројеви) 2 

14.  Служба речи у реченици 2 

15.  Препричавање/ Описивање 1 

Укупно часова 18 

 
 

IV разред 
Математика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Читање и писање бројева до милион 1 

2.  Декадне јединице кроз задатке 1 

3.  Упоређивање бројева и бројевна полуправа 1 



 

 

4.  Јединице мере за површину 1 

5.  Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем 1 

6.  Површина правоугаоника и квадрата 1 

7.  Зависност разлике од промене умањеника или умањиоца 1 

8.  Сложене једначине 1 

9.  Множење и дељење вишецифреног броја једноцифреним 1 

10.  Особине коцке и квадра, мрежа за модел коцке и квадра 1 

11.  Основни и редни бројеви 1 

12.  Површина квадра и коцке  2 

13.  Множење вишецифрених бројева двоцифреним бројем 1 

14.  Писмено множење и дељење 1 

15.  Зависност количника од дељеника и делиоца 1 

17. Редослед рачунских операција 1 

18. Неједначине са множењем и дељењем 1 

Укупно часова: 18 

Српски језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Усмено препричавање 1 

2.  Врсте именица 1 

3.  Служба заменица у реченици 1 

4.  Личне заменице и њихова служба у реченици  1 

5.  Употреба великог слова 1 

6.  Придеви 1 

7.  Препричавање народне бајке 1 

8.  Врста и служба речи у реченици 1 

9.  Препричавање омиљене приче 1 

10.  Управни говор 1 

11.  Објекат 1 

12.  Врсте речи 1 

13.  Реченица и њени делови 1 

14.  Атрибут 1 

15.  Писање по диктату латиницом 1 

16.  Разумевање прочитаног текста 1 

17.  Анализа прочитаног текста 1 

18.  Писмено изражавање 1 

Укупно часова: 18 

 
 
 

V разред 
српски језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Падежи  5 

2.  Променљиве врсте речи  6 

3.  Глаголи по предмету и трајању радње 5 

4.  Глаголски облици  6 

5.  Непроменљиве речи  4 

6.  Служба речи у реченици  10 

Укупно часова: 36 



 

 

енглески језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Greetings – speaking practice 1 

2.  Spelling – writing practice 1 

3.  Present Simple – affirmative 1 

4.  Present Simple – negative, questions 1 

5.  Numbers – ordinal numbers 1 

6.  Dictation – writing practice 1 

7.  Intonation – speaking practice 1 

8.  Dates, months of the year 1 

9.  Present Continuous Tense – questions and short answers 1 

10.  Present Continuous vs. Present Simple 1 

11.  Animals – vocabulary work 1 

12.  Speaking practice – favourite animals 1 

13.  Past Simple – to be 1 

14.  Past Simple – regular verbs 1 

15.  Past Simple – irregular verbs 1 

16.  Speaking practice – use of Past Simple 1 

17.  Food – vocabulary, writing 1 

18.  Some/any, how much how many 1 

19.  Articles – a, an 1 

20.  Articles – the  1 

21.  Reading and speaking- Food around the world 1 

22.  Dictation – writing practice 1 

23.  Adjectives – comparisons 1 

24.  Comparative and superlative – practice 1 

25.  Comparing seasons, food, etc. 1 

26.  Speaking practice: In a shop 1 

27.  Going to – exercises 1 

28.  Revision of tenses 1 

29.  Speaking practice-Types of films                  1 

30.  Writing Practice-Dictation(Types of programmes) 1 

31.  Adjectives and adverbs-exercises 1 

32.  Reading- intonation and stress 1 

33.  Workbook Exercises-grammar 1 

34.  Workbook Exercises-vocabulary 1 

35.  Pronunciation-sentence stress 1 

36.  Speaking practice – Holidays 1 

Укупно часова: 36 

историја 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Рачунање времена  2 

1.  Стари Исток  1 

2.  Стара Грчка  3 

3.  Стари Рим  3 

4.  Градиво по потреби ученика  27 

Укупно часова: 36 

географија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Предмет проучавања географије – 1 час 1 

2.  Васиона и васионска тела – 3 часа 3 

3.  Сунчев систем – 3 часа 3 



 

 

4.  Облик и величина Земље – 3 часа 3 

5.  Ротација – 2 часа 2 

6.  Револуција – 3 часа 3 

7.  Топлотни појасеви на Земљи -3 часа 3 

8.  Појам географске карте 2 часа 2 

9.  Приказивање географске мреже на географској карти  3часа 3 

10.  Појам надморске и релативне висине – 1 час 1 

11.  Методе приказивања рељефа на карти – 2 часа 2 

12.  Основне карактеристике литосфере – 4  часа 4 

13.   Основне карактеристике атмосфере – 4 часа 4 

14.  Климатски елементи и фактори – 2 часа 2 

15.  Предмет проучавања географије – 1 час 1 

Укупно часова: 36 

биологија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Биологија као научна дисциплина                  1 

2.  Лабораторијски прибор и опрема    1 

3.  Грађа ћелије биљне и животињске       1 

4.  Грађа ћелије прокариота и еукариота     1 

5.  Разноврсност биљног света                   1 

6.  Грађа и особине вируса     1 

7.  Царство монера           1 

8.  Гљиве и њихова разноврсност    1 

9.  Грађа биљног организма     1 

10.  Биљни органи     3 

11.  Животни процеси биљака         4 

12.  Генеративни биљни органи      2 

13.  Грађа и клијање семена                       2 

14.  Вегетативно размножавање            2 

15.  Алге,одлике ,начин живота и еколоски значај      2 

16.  Разноврсност и грађа маховина                             2 

17.  Папрати, грађа,разноврсност и еколошки значај     2 

18.  Голосеменице, грађа, разноврсност и распрострањеност    2 

19.  Особоне, грађа,уначај и распрострањеност скривеносеменица      4 

20.  Угрожене биљне врсте и њихова заштита       2 

Укупно часова: 36 

 
математика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Скупови  4 

2.  Скупови тачака  3 

3.  Угао  5 

4.  Дељивост бројева  3 

5.  Разломци  15 

6.  Осна симетрија  6 

Укупно часова: 36 



 

 

 
 

VI разред 
српски језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Грађење речи 4 

2.  Гласовне промене 8 

3.  Служба речи у реченици 4 

4.  Заменице, именичке и придевске 8 

5.  Глаголски облици 8 

6.  Врсте речи 4 

Укупно часова: 36 

енглески језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  1. Present Simple – Present Continious                                                 2 

2.  1A “A new home”; Past Simple tense (to be)                                        2 

3.  1B “A surprise for Smart Alec”; Past Simple (to be) –Questions                                                                                               1 

4.  1C “My family”; Past Simple Tense: regular verbs                               1 

5.  1D kids “Trish’s new friends”; Past Simple: irregular verbs                 1 

6.  2A “A journey into space:; The Future Simple Tense                            2 

7.  2B “Detective of the year”; The Future Simple Tense                           1 

8.  2C “Your future”; Prepositions: in, on                                                   1 

9.  2D kids “Martin’s Party”; Useful expressions: offering help                 1 

10.  Revision 2                                                                                               1 

11.  3A “What was happening?”; The Past Continious Tense                      1 

12.  3B “A dangerous situation”; The Past Continious Tense and The Past 
Simple Tense                                                                     1 

13.  3C “Murder in the Library”; Houses                                                      1 

14.  3D kids “Virtual Soap”; Useful expressions: responses                         1 

15.  Revision 3                                                                                               1 

16.  4A “Sightseeing”; Articles                                                                     1 

17.  4B “It’s next to the police station”; Articles                                          1 

18.  4C “The tailor of Swaffham”; Compound pronouns: body; thing                                                                                                      1 

19.  4D kids “Lewis’s plan”; talking about future arrangements                  1 

20.  5A “They’ve been successful”; The Present Perfect Tense                   2 

21.  5B “Have you ever climbed a mountain?”; The Present  Perfect Tense  
(questions)                                                                      2 

22.  5C “Making people aware”; ever – never                                              1 

23.  5D kids “Trish’s news”; just + The Present Perfect Tense                    1 

24.  Revision 5                                                                                               1 

25.  6A “Lewis’s problem”; should/shouldn’t                                              1 

26.  6B “A happy ending?”; must/mustn’t; don’t have to                             1 

27.  6C “Ashley’s camera”; phrasal verbs; Wh question 2 

28.  6D kids “Pete”; useful expressions: turning down a suggestion            1 

29.  Revision 6                                                                                               2 

Укупно часова: 36 

 
 



 

 

 
историја 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Рани средњи век  2 

1.  Досељавање Словена  1 

2.  Ране српске државе  1 

3.  Развијени феудализам  2 

4.  Немањићи  5 

5.  Лазаревићи и Бранковићи  5 

6.  Градиво по потреби ученика  20 

Укупно часова: 36 

географија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Светско море и његова хоризонтална подела 1 

2.  Светско море и његова хоризонтална подела 1 

3.  Воде на копну 1 

4.  Воде на копну 1 

5.  Биљни и животињски свет на Земљи 1 

6.  Биљни и животињски свет на Земљи 1 

7.  Становништво екумена, миграције... 1 

8.  Структура светског становништва 1 

9.  Насеља – врсте и типови 1 

10.  Појам природне и географске средине и географске регије 1 

11.  Појам привреде, подела на привредне гране и делатности 1 

12.  Опште и физичко-географске одлике Европе 1 

13.  Друштвено-географске одлике Европе 1 

14.  Природна богатства и привреда Европе 1 

15.  Јужна Европа-физичко-географске одлике 1 

16.  Јужна Европа-друштвено-географске одлике 1 

17.  Балканско полуострво – Србија 1 

18.  Црна Гора и Босна и Херцеговина 1 

19.  Хрватска и Словенија 1 

20.  Македонија, Албанија, Бугарска и Грчка 1 

21.  Апенинско полуострво / Италија 1 

22.  Пиринејско полуострво / Шпанија, Португалија 1 

23.  Средња Европа: физичке и друштвено-географске одлике 1 

24.  Мађарска и Румунија 1 

25.  Чешка и Словачка 1 

26.  Швајцарска и Аустрија 1 

27.  Немачка и Пољска 1 

28.  Западна Европа: физичке и друштвено-географске одлике 1 

29.  Велика Британија и Северна Ирска, Француска 1 

30.  Северна Европа: физичке и друштвено-географске одлике 1 

31.  Шведска и Норвешка 1 

32.  Источна Европа: природне и друштвено-географске одлике 1 

33.  Руска федерација 1 

34.  Украјина 1 

35.  Природне одлике Европе 1 

36.  Друштвене одлике Европе 1 

Укупно часова: 36 



 

 

 
биологија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  праживотиње  3 

2.  сунђери  1 

3.  дупљари  2 

4.  црви (глисте) 5 

5.  мекушци  2 

6.  бодлљокошци  2 

7.  Зглавкари 6 

8.  хордати  1 

9.  рибе  2 

10.  водоземци  2 

11.  гмизавци  3 

12.  птице  3 

13.  Сисари 4 

Укупно часова: 36 

 
 
 

математика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Цели бројеви           6 

2.  Рационални бројеви  12 

3.  Троугао  8 

4.  Четвороугао                                                 5 

5.  Површина троугла и четвороугла  5 

Укупно часова: 36 

физика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Кретање 10 

2.  Сила    9 

3.  Мерење 5 

4.  Маса  и густина 6 

5.  Притисак 6 

Укупно часова: 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

VII разред 
српски језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Утврђивање градива из 5. и 6. разреда  10 

2.  Глаголски облици 8 

3.  Субјекат и објекат  5 

4.  Синтагма  5 

5.  Реченице  8 

Укупно часова: 36 

енглески језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Grammar revision - Present tenses 1 

2.  Reading and speaking – Interviews 1 

3.  Writing practice – Dictation; Holly’s interview 1 

4.  Future tense – revision 1 

5.  Grammar exercises – Past Simple/Continuous 1 

6.  Speaking: Describing clothes 1 

7.  Writing practice and spelling 1 

8.  Pronunciation – exercises 1 

9.  Present perfect – exercises 1 

10.  Present Perfect with since and for 1 

11.  Vocabulary:  words and phrases 1 

12.  Question tags – practice, intonation 1 

13.  Relative clauses – subject and object clauses 1 

14.  Exercises with clauses, should and might 1 

15.  Speaking about medical problems and treatments 1 

16.  Adjectives and adverbs – revision 1 

17.  Grammar – there’s someone/something+ing 1 

18.  Writing practice: Dictation 1 

19.  Grammar - Passive Voice, present and past 1 

20.  Exercises with Passive, different tenses 1 

21.  Reading and speaking: environment 1 

22.  Improve your writing – environmental problems 1 

23.  Indirect Speech – commands 1 

24.  Indirect Speech – questions and statements 1 

25.  Speaking practice – Climate change 1 

26.  Workbook exercises – revision 1 

27.  Conditional sentences – exercises 1 

28.  Vocabulary work – asking people, ordering a meal, etc. 1 

29.  Writing prractice – Dictation: Australia 1 

30.  Phrasal verbs – exercises 1 

31.  Reading practice – intonation and stress 1 

32.  Similar words – spelling 1 

33.  Writing practice – giving advice 1 

34.  Grammar – Revision of tenses 1 

35.  Listening and reading – Friends 1 

36.  Speaking practice: Friends and holidays 1 

Укупно часова: 36 



 

 

историја 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Успон Европе 5 

2.  Срби у новом веку 5 

3.  Доба револуција  5 

4.  Први српски устанак 5 

5.  Други српски устанак 5 

6.  Кнежавина Србија  6 

7.  Питања ученика 5 

Укупно часова: 36 

географија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Природне и привредне карактеристике регија Азије 1 

2.  Географска обележја Југоисточне Азије 1 

3.  Географска обележја  Југозападне Азије 1 

4.  Географска обележја  Јужне Азије 1 

5.  Становништво Азије 1 

6.  Вежбе на немим картама – Азије 1 

7.  Географски положај Африке 1 

8.  Регионална и политичка подела Африке 1 

9.  Природне и привредне карактеристике регија Африке 1 

10.  Становниство Африке 1 

11.  Политичка подела Африке 1 

12.  Географска обележја Северне Африке 1 

13.  Географска обележја Источне Африке 1 

14.  Географска обележја Заподне Африке 1 

15.  Географска обележја Јужне Африке 1 

16.  Вежбе на немим картама – Африка 1 

17.  Географски положај Северне Америке 1 

18.  Регионална и политичка подела Северне Америке 1 

19.  Привредне карактеристике земаља Северне Америке 1 

20.  САД 1 

21.  Канада 1 

22.  Географски положај Јужне и Средње Америке 1 

23.  Регионална и политичка  подела Јужне Америке 1 

24.  Привредне карактеристике земаља ЈужнеАмерике 1 

25.  Регионална и политичка  подела Средње Америке 1 

26.  Привредне карактеристике земаља Срдње Америке 1 

27.  Географска обележја Аустралије и Океаније 1 

28.  Привредне карактеристике Аустралије и Океаније 1 

29.  Открића и истраживања поларних области 1 

30.  Приподне карактеристике поларних области 1 

31.  Процес колонијализма у свету  1 

32.  Рад на немим картама  5 

Укупно часова: 36 

 
 

биологија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Грађа и хемијски саставћелије 1 



 

 

2.  Ћелијске органеле и њихова улога 1 

3.  Ћелијска деоба митоза 1 

4.  Ћелијска деоба мејоза 1 

5.  Ткиво – врсте и грађа 1 

6.  Грађа и улога коже 1 

7.  Болести и повреде коже 1 

8.  Посматрање микроскопског препарата коже 1 

9.  Грађа кости и коштане ћелије 1 

10.  Облици кости , пљоснате, кратке и дуге 1 

11.  Грађа и делови скелета 1 

12.  Повреде скелета и прва помоћ 1 

13.  Мишићне ћелије и мишићно ткиво, посматрање трајних препарата 1 

14.  Систем органа за кретање 1 

15.  
Нервне ћелије, нервно ткиво, посматрање трајних микроскопских 
препарата 

1 

16.  Централни и периферни нервни систен 1 

17.  Грађа и делови мозга 1 

18.  Препознавање делова мозга на моделу 1 

19.  Улога вегетативног нервног система 1 

20.  Деловање симпатичког и парасимпатичког нервног система 1 

21.  Испитивање чулних органа коже 1 

22.  Грађа чула вида 1 

23.  Грађа чула слуха и равнотеже 1 

24.  Жлезде са унутрашњим лучењем 1 

25.  Систем органа за варење грађа и улога 1 

26.  Болести органа за варење и исхрана 1 

27.  Телесне течности крв и линфа 1 

28.  Грађа срца и крвних судова 1 

29.  Велики и мали крвоток 1 

30.  Велики и мали крвоток 1 

31.  Органи за дисање – грађа и функција 1 

32.  Оживљавање и прва помоћ 1 

33.  Органи за излучивање – грађа и функција 1 

34.  Репродуктивни систем и наслеђивање 1 

35.  Еволуција људске врсте 1 

36.  Особине примата 1 

Укупно часова: 36 

математика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Реални бројеви  4 

2.  Питагорина теорема и њене примене  6 

3.  Рационални алгебарски изрази  11 

4.  Многоугао  4 

5.  Неке основне функције  5 

6.  Круг  4 

7.  Сличност   2 

Укупно часова: 36 

физика 

Р.бр. Наставна јединица 
Број 

часова 

1.  Сила и кретање 12 

2.  Кретање тела под  дејством силе теже. Силе трења    6 

3.  Равнотежа тела 7 

4.  Механички рад и енергија. Снага 9 



 

 

5.  Топлотне појаве 2 

Укупно часова: 36 

хемија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  основни хемијски појмови   7 

2.  Грађа атома,молекули,јони     8 

3.  Раствори и процентна концентрација       8 

4.  
Хемијске реакције ,једначине и израчунавања на основу хемијских 
једначина   

13 

Укупно часова: 36 

 



 

 

 

VIII разред 
српски језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Утврђивање градива из 5, 6. и 7. разреда   14 

2.  Историја језика  5 

3.  Падежни облици  8 

4.  Синонимност глаголских облика  4 

5.  Акценат  3 

Укупно часова: 34 

енглески језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Unit 1 – Friends and parents. Present Tenses    2 

2.  Unit 1 – Back to school. Question forms      2 

3.  Unit 2 – A’cewalk (R.Swan). Articles; Modal V.    2 

4.  Unit 2 – B Beryl Mameham’s life 1 

5.  Unit 3 –  Famous First. Past Tenses  2 

6.  Unit 3 - Food, Fun and Love. Passive V. (Pres.)   2 

7.  Unit 4 – A robots. The passive V. (Past)                      2 

8.  Unit 4 – C Five famous inventors. Plurals       2 

9.  Unit 5 – A unusual neighbours. Repor. Speech (Com.)        2 

10.  Unit 5 – B Captive Animals Facts. Report. Speech (Statem.) 2 

11.  Unit 5 – C Amazing animals facts. Repor. Speech    2 

12.  Unit 6 – A Los Angeles. Repor. Speech (Questions)      2 

13.  Unit 6 – B Street musicians. Repor. Speech (Yes-No Q.)   2 

14.  Unit 6 – C A tale of two cities          1 

15.  Unit 7 – A The tower of London. Adverbs  2 

16.  Unit 7 – B Henry VIII and his wifes. Rel. Pronouns         2 

17.  Unit 8 - A Holiday romances. Modals 2 

18.  Unit 8 – B Summer sports. Modals    2 

Укупно часова: 34 

историја 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Обреновићи  3 

1.  Карађорђевићи  3 

2.  Балкански ратови  2 

3.  Први светски рад  3 

4.  Србија у великом рату  3 

5.  Фашизам и комунизам  3 

6.  Други светски рат  3 

7.  Срби у другом светском рату  3 

8.  Градиво по потреби ученика  11 

Укупно часова: 34 

географија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Република Србија границе,положај и величина 1 

2.  Геолошка прошлост Републике Србије 1 

3.   Родопски предео 1 

4.  Карпатско-балкански предео 1 



 

 

5.  Косовско-Метохијска котлина и Шарске планине 1 

6.  Динарски предео 1 

7.  Панонска област 1 

8.  Јужни обод Панонског басена 1 

9.  Климатски елементи и фактори 1 

10.  Климатске области и типови климе 1 

11.  Клима Републике Србије 1 

12.  Реке Црноморског слива 1 

13.  Реке Јадранског и Егејског слива 1 

14.  Језера 1 

15.  Термоминералне воде 1 

16.  Биљни и животињски свет 1 

17.  Становништво основне одлике 1 

18.  Структура становништва 1 

19.  Миграције становништва 1 

20.  Становништво Републике Србије 1 

21.  Насеља 1 

22.  Основне одлике и подела привреде 1 

23.  Пољопривреда наше земље 1 

24.  Енергетика Републике Србије 1 

25.  Појам и подела индустрије, рударство 1 

26.  Тешка индустрија 1 

27.  Електроиндустрија 1 

28.  Лака индустрија 1 

29.  Саобраћај 1 

30.  Трговина и туризам 1 

31.  Београд, географски положај и величина 1 

32.  Република Србија природне карактеристике 1 

33.  Република Србија привредне карактеристике 1 

34.  Република Србија природне и привредне карактеристике 1 

Укупно часова: 34 

биологија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  грађа ћелије  8 

2.  кожа  2 

3.  систем органа за кретање  4 

4.  нервни систем  3 

5.  чула  3 

6.  ендокрине жлезде  4 

7.  крвоток   2 

8.  дисање  1 

9.  варење  2 

10.  излучивање  1 

11.  репродукција  4 

Укупно часова: 34 

математика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Тачка, права, раван                                                             3 

2.  Линеарне једначине и неједначине  са једном непознатом    6 

3.  Призма                                                                                 5 

4.  Линеарна функција                                                              5 

5.  Пирамида                                                                          5 

6.  Системи линеарних једначина са две непознате                     5 



 

 

7.  Ваљак                                                            2 

8.  Купа            3 

Укупно часова: 36 

физика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Електростатика 6 

2.  Електрична  струја 8 

3.  Магнетно поље 4 

4.  Електромагнетна индукција 4 

5.  Светлосне појаве 7 

6.  Елементи атомске и нуклеарне физике 4 

7.  Физика и савремен свет 1 

Укупно часова: 34 

хемија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Основни појмови неметала  8 

1.  Основна својства метала  8 

2.  Киселине и базе  4 

3.  Соли и електролитичка дисоцијација  6 

4.  Алкани , алкени, алкини, суптитуција, адиција, полимеризација 8 

Укупно часова: 34 

 
 

ПЛАНОВИ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
IV разред 

Математика 
р.бр. наставна јединица број 

часова 

1.  Уводни час- задаци које ћемо решавати 1 

2.  Уводни задаци- градиво 3. разреда 1 

3.  Писање бројева у бројном низу 1 

4.  Задаци у оквиру бројног низа 1 

5.  Решавање логичких квадрата 1 

6.  Сабирање и одузимање 1 

7.  Нумерација бројева 2 

8.  Занимљиви задаци (премештања и пребројавања фигура) 1 

9.  Површина правоугаоника и квадрата 2 

10.  Занимљиви задаци-пресипања 1 

11.  Сабирање и одузимање 1 

12.  Сабирање и одузимање- занимљиви задаци 1 

13.  Сабирање и одузимање- логички задаци 1 

14.  Решавање сложених задатака 1 

15.  Логички задаци 1 

16.  Припрема за школско такмичење из математике 1 

17.  Анализа задатака са школског такмичења 1 

18.  Припрема за општинско такмичење 1 

19.  Решавање сложених задатака 2 

20.  Решавање задатака са прошлогодишњих такмичења 2 

21.  Припрема за такмичење 4 

22.  Задаци са такмичења 2 

23.  Занимљиви задаци 3 



 

 

24.  Математичке игре 3 

                                                                                                               Укупно 
часова: 

36 

 

V разред 
српски језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  

Говорне вежба - динамичне сцене из епског дела, филма, 

телевизијске емисије – према заједничком плану; причање о 

догађајима и доживљајима (ток радње према хронолошком реду 

казивања) – по самостално сачињеном плану.  

6 

2.  

Увежбавање технике у изради писменог састава (тежиште теме, 

избор и распоред грађе, основни елементи композиције и 

груписање грађе према композиционим етапама).  

4 

3.    Анализа књижевног дела по избору  5 

4.  Припрема ученика за такмичење из српског језика 21 

Укупно часова: 36 

енглески језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Introduction-Greetings 1 

2.  Verbs: be, can, have got-exercises 1 

3.  Pronunciation-spelling and sound 1 

4.  Speaking skills-rooms and possessions 1 

5.  Present Simple-affirmative, negative, questions 1 

6.  Speaking-important dates, birthdays 1 

7.  WH-questions-intonation, yes/no, short answers 1 

8.  Writing an essay: A year in my life 1 

9.  Adverbs of frequency-grammar 1 

10.  Present Simple/Continuous-uses, exercises 1 

11.  Pronunciation-stress and rhythm 1 

12.  Project work- Animals 1 

13.  Past Simple-regular and irregular verbs 1 

14.  Speaking using Past Tense: talking about holidays 1 

15.  Writing practice-ending of a story 1 

16.  British Holidays/our holidays-project work 1 

17.  Food-meal times, traditions, vocabulary work 1 

18.  Writing practice-writing a recipe 1 

19.  1. Articles - a, an, the – exercises 1 

20.  2. Acting out: At the restaurant 1 

21.  3. Writing practice-Dictation, written exercises 1 

22.  4. The UK – culture, project work 1 

23.  Comparison of adjectives- revision, exercises 1 

24.  Comparing seasons, food, your life 1 

25.  Project work – My country 1 

26.  The weather – useful phrases, speaking practice 1 

27.  Adjectives and adverbs – exercises 1 

28.  Pronunciation: sentence stress and rhythm 1 

29.  Going to – Speaking practice using going to 1 

30.  Communication skills: Arranging a meeting 1 

31.  Entertainment – theatre, cinema, music,vocabulary work 1 

32.  Writing an essay: My favourite film 1 

33.  Acting a story – group work 1 



 

 

34.  Reading and speaking – The British cinema 1 

35.  Project work: Holidays 1 

36.  Writing practice: a postcard, a letter, an e-mail 1 

Укупно часова: 36 

историја 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Стари Исток, државе и личности  4 

1.  Стара Грчка, државе и личности  5 

2.  Стари Рим, држава и личности 5 

3.  Митологија старог века  7 

4.  Припрема ученика за такмичење  15 

Укупно часова: 36 

географија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Васиона – дефиниција и настанак 1 

2.  Сунчев систем  2 

3.  Сунце као небеско тело 1 

4.  Земља 1 

5.  Месец – земљин сателит 1 

6.  Ротација 2 

7.  Револуција 1 

8.  Одлазак у градску Опсерваторију 4 

9.  Топлотни појасеви – карактеристике и простирање 1 

10.  Карактеристике климе и живота људи у жарком појасу 1 

11.  Карактеристике климе и живота људи у умереним и хладним 
појасевима 

1 

12.  Географска карта – настанак кроз векове 1 

13.  
Утицај великих географских открића на настанак  и          
формирање географске карте 

3 

14.  Методе приказивања рељефа на карти 1 

15.  Одређивање надморске и релативне висине на примерима 1 

16.  Литосфера – слојеви и простирање 2 

17.  Састав унутрашњости Земље 2 

18.  Процес вулканизма  2 

19.  Настанак великих облика земљине коре  1 

20.  Екстремне специфичне области на Земљи 2 

21.  Особине и састав атмосфере 1 

22.  Ветрови – формирање и врсте 2 

23.  Особине и састав озонског омотача 1 

24.  Значај и заштита озонског омотача 1 

Укупно часова: 36 

биологија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Значај биологије као природне науке                                            2 

2.  Лабораторијски прибор и опрема                                                  2 

3.  Грађа ћелоје прокариота и еукариота                                           1 

4.  Разлика између биљне и животињске ћелије                               1 

5.  Микроскопирање ћелија                                                   2 

6.  Царство монера                            1 

7.  Грађа гљива                 1 

8.  Микроскопирање квасца и буђи                            1 

9.  Лишај симбиоза гљиве и алге                            1 



 

 

10.  Ботаника као научна област                                         2 

11.  Грађа биљака                                                               2 

12.  Облици и грађа корена                         2 

13.  Грађа, улога и облици стабла            2 

14.  Грађа, улога и облици листа                      2 

15.  Животни процес транспирација                    1 

16.  Услови за транспирацију                     2 

17.  Дисање биљака                                          1 

18.  Гађа цвета и цвасти                                   1 

19.  Посматрање и препознабање делова цвета             1 

20.  Размножавање биљака полно и вегетативно                   2 

21.  Грађа и значај маховина                                                        1 

22.  Грађа и значај папрати                                              1 

23.  Разноврсност и грађа голосеменица               1 

24.  Разноврсност и значај скривеносеменица          1 

25.  Израда школског хербаријума 2 

Укупно часова: 36 

математика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Скупови. Геометријски објекти као скупови тачака  4 

2.  Задаци логичко комбинаторне природе  7 

3.  Дељивост бројева. Разломци  6 

4.  Дијаграми и њихова примена у решавању математичких 
проблема  

3 

5.  Осна симетрија  6 

6.  Права и кружница 4 

7.  Развој нумерације 2 

8.  Угао 4 

Укупно часова: 36 

 



 

 

 

VI разред 
српски језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Гласовне промене 4 

2.  Врста и служба речи у реченици 4 

3.  Анализа текстова по избору 4 

4.  Припреме за такмичење 16 

5.  Радионице по избору 8 

Укупно часова: 36 

енглески језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  The Present Simple + Present Continuous Tense  2 

2.  The Past Simple Tense  2 

3.  English across the curriculum – Biology: migrations/ the Pilgrims  2 

4.  My family – short essay writing  2 

5.  
Future action – planned future: to be going to…; The Present 
Continuous; The Future Simple Tense  

2 

6.  Prepositions: in, on, at  2 

7.  English across the curriculum – Science Geography: the solar system  2 

8.  The Past Continuous Tense (+ The Past Simple Tense)  2 

9.  Culture: Britain  2 

10.  English across the curriculum –  Geography: time zones  2 

11.  Articles: Definite and Indefinite; omission of articles  2 

12.  The USA (culture)  2 

13.  English across the curriculum – history: The Plague  2 

14.  Pronouns: Personal, Possessives, Compound   2 

15.  The Present Perfect Tense  2 

16.  Culture: Heroes and heroines in Britain  2 

17.  English across the curriculum – music: melody and rhythm  2 

18.  Grammar: Defective verbs (must, should)  2 

Укупно часова: 36 

историја 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Византија, држава и личности  3 

1.  Словени  3 

2.  Словенска митологија  3 

3.  Немањићи  10 

4.  Лазаревићи и Бранковићи  10 

5.  Припрема ученика за таскмичење  7 

Укупно часова: 36 

 



 

 

 

географија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  
Састав и структура атмосфере – присећање на градиво из 5. 
разреда 

1 

2.  Особине хидросфере (мора) 1 

3.  Особине хидросфере (реке) 1 

4.  Особине хидросфере ( језера, подземне воде) 1 

5.  Утицај егзогених сила на формирање рељефа Земље 1 

6.  Утицај егзогених сила на формирање рељефа Земље 1 

7.  Утицај егзогених сила на формирање рељефа Земље 1 

8.  Становништво и његов распоред на земљиној површини 1 

9.  Становништво и његов распоред на земљиној површини 1 

10.  Насеља – велики градови света и њихове карактеристике 1 

11.  Насеља – велики градови света и њихове карактеристике 1 

12.  Насеља – велики градови света и њихове карактеристике 1 

13.  Насеља – велики градови света и њихове карактеристике 1 

14.  
Картографија – елементи географске карте, географска мрежа, 
географска ширина и дужина, вежбе на географским и немим 
картама 

1 

15.  
Картографија – елементи географске карте,географска мрежа, 
географска ширина и дужина, вежбе на географским и немим 
картама 

1 

16.  
Картографија – елементи географске карте,географска мрежа, 
географска ширина и дужина, вежбе на географским и немим 
картама 

1 

17.  Европа – географска открића 1 

18.  Европа – географска открића 1 

19.  Природне карактеристике Европе 1 

20.  Природне карактеристике Европе 1 

21.  Природне карактеристике Европе 1 

22.  Друштвене карактеристике Европе 1 

23.  Друштвене карактеристике Европе 1 

24.  Друштвене карактеристике Европе 1 

25.  Јужна Европа – природне карактеристике 1 

26.  Јужна Европа – друштвене карактеристике 1 

27.  Земље Јужне Европе 1 

28.  Земље Јужне Европе 1 

29.  Западна Европа – природне и друштвене карактеристике 1 

30.  Земље западне Европе 1 

31.  Средња Европа – природне и друштвене карактеристике 1 

32.  Земље Средње Европе 1 

33.  Северна Европа – природне и друштвене карактеристике 1 

34.  Земље Северне Европе 1 

35.  Источна Европа – природне и друштвене карактеристике 1 

36.  Земље Источне Европе 1 

Укупно часова: 36 

 



 

 

 

биологија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Праживотиње 1 

2.  Сунђери 1 

3.  Дупљари 1 

4.  Црви – глисте 6 

5.  Мекушци 2 

6.  Бодљокошци 2 

7.  Зглавкари 8 

8.  Рибе 2 

9.  Водоземци 2 

10.  Гмизавци 3 

11.  Птице 4 

12.  Сисари 4 

Укупно часова: 36 

математика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Цели бројеви, рационални бројеви             6 

2.  Подударност троуглова                            3 

3.  Дијаграми и њихова примена (метод правоугаоника идр.)         6 

4.  Одабрани конструктивни задаци о троуглу и четвороуглу          6 

5.  
Конструкције при ограничењима (само шестаром, само лењиром, 
недостижне тачке)            

4 

6.  
Једнакост многоуглова (разложива и допунска); резање и 
састављање равних фигура         4 

7.  
Математика на квадратној мрежи (конструкције, површине фигура, 
аритметика и алгебра)                 

4 

8.  Задаци логичко комбинаторне природе (Дирихлеов принцип)    3 

Укупно часова: 36 

физика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Кретање 10 

2.  Сила    9 

3.  Мерење 5 

4.  Маса  и густина 6 

5.  Притисак 6 

Укупно часова: 36 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

VII разред 
српски језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Вежбе у говорништву. Кратко, садржајно и јасно излагање о 

одређеној теми за одређено време. Говорење пред 

аудиторијумом 

4 

2.  Вежбе у правилном акцентовању  2 

3.  Проучавање локалног говора. Састављање диференцијалног 

речника. Уочавање употребе позајмљеница у различитим 

ситуацијама и могућности њиховог замењивања речима и 

изразима домаћег порекла.  

4 

4.  Анализа савременог књижевног дела по слободном избору 

ученика. Коришћење основне литературе о делима и писцима. 

Формирање властитог мишљења о књижевном делу.  

4 

5.  Анализа домаћег филма са посебним акцентом на визуелним и 

акустичким ефектима.  
2 

6.  Припрема ученика за такмичење из српског језика  20 

Укупно часова: 36 

енглески језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Introduction - communication skills, speaking practice 1 

2.  Phonetic alphabet – revision, sentence stress 1 

3.  Writing an interview 1 

4.  Present tenses – revision 1 

5.  Culture page – The Story of England 1 

6.  Past Simple / Past Continuous – exercises 1 

7.  Past modals – uses in everyday English 1 

8.  Acting out – A dialogue in a shop 1 

9.  Pronunciation – same spelling, different vowels 1 

10.  Writing skills – Contrasting sentences 1 

11.  Project work  - Year 3000 1 

12.  Responding to news – expressions and phrases 1 

13.  Present Perfect – experiences and recent events 1 

14.  Question Tags nad useful expressions 1 

15.  Writng practice – A biography 1 

16.  Culture topic – Teenagers’ habits 1 

17.  Relative clauses – exercises 1 

18.  Group work – Teenage health, a project 1 

19.  Listening and reading – agreeing and disagreeing 1 

20.  Speaking practice – Giving advice: diets, treatments 1 

21.  Writing an essay: A legendary hero or heroine 1 

22.  Writing skills: punctuation, exercises 1 

23.  Grammar practice - Passive voice, different tenses 1 

24.  Everyday English – Global warming, useful expressions  1 

25.  Develop writing skills: organizing a text 1 

26.  Essay – Environmental problems 1 

27.  Indirect speech – commands, advice, asking 1 

28.  Indirect speech – different tenses 1 



 

 

29.  Culture page: volunteering 1 

30.  Speaking practice – The European Union 1 

31.  Conditional sentences – all types 1 

32.  Exercises with conditional sentences 1 

33.  Develop your writing – Describing a problem, giving advice 1 

34.  Pronunciation: similar words 1 

35.  Revision of grammar – time clauses 1 

36.  Songs in English – different types of music 1 

Укупно часова: 36 

историја 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Европа новог века 3 

2.  Срби у новом веку 3 

3.  Српска револуција 4 

4.  Србија и Црна Гора као државе у новом веку  6 

5.  Личности новог века 10 

6.  Припрема ученика за такмичење 10 

Укупно часова: 36 

географија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Азија – географска открића  1 

2.  Азија – природне  и друштвене карактеристике  1 

3.  ЈЗ. Азија – природне и друштвене карактеристике 1 

4.  Турска 1 

5.  Ј. Азија – природне идруштвене карактеристике 1 

6.  Индија 1 

7.  ЈИ. Азија – природне и друштвене карактеристике 1 

8.  Индонезија 1 

9.  Средња Азија – природне и друштвене карактеристике 1 

10.  Кина –2 часа 2 

11.  Источна Азија – природне и друштвене карактеристике 1 

12.  Јапан – 2 часа 2 

13.  Африка – географска открића  1 

14.  Арика – природне карактеристике  1 

15.  Африка– друштвене карактеристике  1 

16.  Северна Африка – природне и друштвене карактеристике 1 

17.  Египат 1 

18.  Источна Африка – природне и друштвене карактеристике 1 

19.  Кенија 1 

20.  Западна Африка – природне и друштвене карактеристике 1 

21.  Нигерија 1 

22.  Јужна Африка – природне и друштвене карактеристике 1 

23.  ЈАР 1 

24.  Откриће Америке 1 

25.  САД природне карактеристике 1 

26.  САД – становништво и привреда 1 

27.  Канада 1 

28.  Освајање Средње Америке 1 

29.  Мексико 1 

30.  Јужна Америка и освајања конквистадора 1 

31.  Бразил и Аргентина 1 

32.  Аустралија и Океанија – природне и друштвене карактеристике 1 

33.  Поларне области-открића 1 



 

 

34.  Савремени географски процеси у свету  1 

Укупно часова: 36 

биологија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Микроскопирање трајног препарата ћелије 1 

2.  Улога  ћелијских органела 1 

3.  Микроскопирање трајних препарата ткива 1 

4.  Микроскопирање трајних препарата ткива 1 

5.  
Посматрање дугих, кратких и пљоснатих костију на трајном 
препарату 

1 

6.  Разликовање делова скелета  1 

7.  Разликовање делова скелета 1 

8.  Везе међу костима- шав и згкоб 1 

9.  Доказивање органске и неорганске супстанце у кости 1 

10.  Посматрање препарата мишићног ткива 1 

11.  Болести органа за кретање 1 

12.  Болести органа за кретање  ПП презентација 1 

13.  Посматрање трајног препарата нервне ћелије и нервног ткива 1 

14.  Врсте нерава 1 

15.  Кичмена мождина и рефлексни лук – филм 1 

16.  Испитивање рефлекса колена 1 

17.  Разликовање делова мозга на моделу мозга 1 

18.  Мождане функције – говор, учење, памћење, фазе сна 1 

19.  Функционисање аутономног нервног система 1 

20.  Испитивање чулних органа коже 1 

21.  Посмареање грађе ока на моделу 1 

22.  
Мане ока – кратковидост, далековидост нсепособност 
разликовања боја 

1 

23.  Разликовање делова чула слуха и равнотеже 1 

24.  Преношење звучних таласа 1 

25.  Хемијско чуло мириса и укуас 1 

26.  Испитивање чула мириса и укуса 1 

27.  Телесне течности – посматрање трајног препарата крви 1 

28.  Разлика артерија и вена 1 

29.  Повезаност органа за крвоток и дисање 1 

30.  Доказивање угљен диоксида у издахнутом ваздуху 1 

31.  Варење хране и ензими 1 

32.  Доказивање деловања ензима - амилазе 1 

33.  Доказивање деловања ензима – панкреаса 1 

34.  Правилна исхрана и болести органа за варење 1 

35.  Органи за излучивање – дисекција бубрега 1 

36.  Приказ наслеђивања апликацијама и генетске промене 1 

Укупно часова: 36 

математика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Реални бројеви  4 

2.  Дељивост целих бројева , прости бројеви  4 

3.  Степен (сложени задаци)  2 

4.  Полиноми  4 

5.  Алгебарски разломци  2 

6.  Неке неједнакости  2 

7.  Питагорина теорема и њене примене  4 

8.  Многоугао (проблеми са површинама)  (2 часа) 2 



 

 

9.  Круг (конструктивни задаци)  2 

10.  Неке основне функције  2 

11.  Пропорционалне величине – проценат  2 

12.  Сличност – одабрани задаци  3 

13.  Комбинаторни задаци  3 

Укупно часова: 36 

физика 

Р.бр. Наставна јединица 
Број 

часова 

6.  Сила и кретање 12 

7.  Кретање тела под  дејством силе теже. Силе трења    6 

8.  Равнотежа тела 7 

9.  Механички рад и енергија. Снага 9 

10.  Топлотне појаве 2 

Укупно часова: 36 

 
хемија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Основни хемијски појмови                                                      5 

2.  Структура атома                                                                       10 

3.  Молекули и хемијска веза,јонска и ковалентна                      10 

4.  Раствори и растворљивост                                                        5 

5.  Хемијске једначине, мол,моларна маса                                  6 

Укупно часова:  

VIII разред 
српски језик 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Вежбе у говорништву – расправа, (циљ је постићи кратко, сажето 
и језгровито излагање о одређеној теми пред аудиторијумом). 
Часа 

2 

2.  Израда диференцијалне граматике. Проучавање локалних говора.  2 

3.  Казивање напамет научених текстова.  2 

4.  Основне карактеристике савременог песничког језика на 
самостално одабраним примерима.  

2 

5.  Драмско дело, позоришно, филм, уочавање сличности и разлика.  2 

6.  Целовита анализа филског и драмског дела ( стилске вежбе из 
самосталних припрема кратких сценарија и позоришних реклама).  

2 

7.  Припрема ученика за такмичење из српског језика 22 

Укупно часова: 34 

енглески језик 
р.бр. наставна јединица број часова 

1.  Present Tenses : Present Simple; Present Continious                                             2 

2.  Present Tenses : Future forms; question forms and preposition                            2 

3.  Pronouns : the Indefinite pronouns; (Lj. Popović, V. Mirić: gram. 
Eng. jezika sa vežbanjem – page 72)     

1 

4.  Word building                                                                                                        1 

5.  Modal verbs : Obligation (must, have to, ought, should)  
“Gram. Eng. jezika sa vežbanjima” – page 146; W. Standard 
Allen: “Living Eng. Structure”, page 36                                                                                   

2 

6.  Articles : Definite and Indefinite; omission; (Lj. Popović; V. Mirić: 
“Gram. Eng. jez. sa vežbanjima, page 32)  

2 

7.  The past Simple and Continious(“Living Eng. Structure”, pages 2 



 

 

93, 101)   

8.  First Conditional and Zero Conditional (“Gram. Eng. jez. sa 
vežbanjima”, pages 194, 195)                                                    

2 

9.  Expressing Future : The future simple tense; Going to; The 
Pressent Continious (“Gram. Eng. jez. sa vežbanjima”, pages 
138, 139, 140) 

2 

10.  Pronouns : Personal, Possesive, Reflexive, Relative (“Gram. 
Eng. jez. sa vežbanjima”, pages 58, 62, 85, 94)                                           

2 

11.  The Passive voice : Present and Past Simple                                                       2 

12.  The indirect speech : commands, statements an questions 
(“Gram. Eng. jez. sa vežbanjima”, page 167; “Living Eng. 
Structure, Page 252)                                                                                                                    

3 

13.  Gerund (“Gram. Eng. jez. sa vežbanjima”, page 222; “Living 
Eng. Structure”, page 186)                                                                                                  

2 

14.  Adverbs : of manner, place and time                                                                    2 

15.  Adjectives ending in –er or –ing                                                                          1 

16.  Comparison of adjectives (“Gram. Eng. jez. sa vežbanjima”, 
page 48)              

1 

17.  Comparison of adverbs                                                                                         1 

18.  Obrada tekstova: “San Francisco” and “The golden gate”, 
“William Shakespeare”, “Henry VIII”, “Elizabeth I”                                                                                                              

4 

Укупно часова 34 

историја 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Обреновићи  3 

1.  Карађорђевићи  3 

2.  Балкански ратови  3 

3.  Први светски рат  3 

4.  Србија у првом светском рату 5 

5.  Фашизам и комунизам  3 

6.  Други светски рат  5 

7.  Срби у другом светском рату  5 

8.  Припрема ученика за такмичење  4 

Укупно часова: 34 

географија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Геолошка преошлост Србије 1 

2.  Геолошка преошлост Србије 1 

3.  Израда паноа- Геолошка прошлост Србије 1 

4.  Израда паноа- Геолошка прошлост Србије  1 

5.  Рељеф Србије опште одлике 1 

6.  Рељеф Србије опште одлике 1 

7.  Карпатско балкански предео природне одлике 1 

8.  Родопски предео природне одлике 1 

9.  Карпатско балкански  и Родопски предео рад на немим картама 1 

10.  Динарски предео природне одлике 1 

11.  Динарски предео рад на немим картама 1 

12.  Косово и Метохија природне одлике 1 

13.  Косово и Метохија рад на немим картама 1 

14.  Панонска област природне одлике 1 

15.  Панонска област рад на немим картама 1 

16.  Јужни обод Панонске низије природне одлике 1 

17.  Јужни обод Панонске низије рад на немим картама 1 

18.  Рељеф Србије израда паноа 1 



 

 

19.  Рељеф Србије израда паноа 1 

20.  Клима Републике Србије - врсте 1 

21.  Клима Републике Србије - климатски елементи и фактори 1 

22.  
Праћење временских промена у току две недеље на територији 
наше земље 

1 

23.  
Праћење временских промена у току две недеље на територији 
наше земље 

1 

24.  Реке Србије 1 

25.  Реке Србије- праћење водостаја 1 

26.  Језера Србије 1 

27.  Становништво и његова кретања на теритирији Србије 1 

28.  
Становништво и његова кретања на теритирији Србије (неме 
карте) 

1 

29.  Привреда Републике Србије 1 

30.  Привреда Републике Србије 1 

31.  Београд- историјски развој 1 

32.  Београд- природне одлике 1 

33.  Београд- административни центар Србије 1 

34.  Београд- административни центар Србије 1 

Укупно часова: 34 

биологија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Ћелија 4 

2.  Повреде коже и прва помоћ 2 

3.  Повреде скелета и прва помоћ 2 

4.  Повреде мишића и прва помоћ 1 

5.  Превенција обољења нервног система 2 

6.  Прва помоћ код повреде ока, увета, носа и усне дупље 2 

7.  Повреде крвних судова и прва помоћ 2 

8.  Трансфузија и крвне групе 1 

9.  Имунолошки одговор 1 

10.  Оживљавање - реанимација 2 

11.  Прва помоћ код тровања храном 1 

12.  Штетни додаци у исхрани 2 

13.  Обољења орана за излучивање 1 

14.  Пубертет и промене 2 

15.  Развиће људског ембриона 3 

16.  Трудноћа и порођај 2 

17.  Припрема за такмичење 5 

Укупно часова: 34 

математика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Диофантове једначине                                 4 

2.  Функције и читање графика                                     3 

3.  Решавање система линеарних једначина          2 

4.  Једначине, неједначине и функције са апсолутним вредностима 4 

5.  
Елементи вероватноће и статистике. Графичко приказивање 
статистичких података      

3 

6.  
Геометријска тела, правилни полиедри (пројекције, равни 
пресеци, површина и запремина)                

6 

7.  Неки елементарни проблеми екстремних вредности       3 

8.  Задаци логичко комбинаторне природе                 7 

9.  Декарт (координатна геометрија)                2 

Укупно часова: 34 



 

 

физика 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Електростатика 6 

2.  Електрична  струја 8 

3.  Магнетно поље 4 

4.  Електромагнетна индукција 4 

5.  Светлосне појаве 7 

6.  Елементи атомске и нуклеарне физике 4 

7.  Физика и савремен свет 1 

Укупно часова: 34 

хемија 

р.бр. наставна јединица 
број 

часова 

1.  Неметали, метали и једињења , стехиометријски задаци  12 

1.  Неорганака једињења   15 

2.  Органска хемија, угљоводоници  7 

Укупно часова: 34 

 
 
 
 
 
   

6. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 
              У оквиру остваривања функције школе и њеног деловање у средини у којој 
живи и ради, школа планира организовање културних манифестација и пригодних 
приредби: 
  - пригодан програм поводом пријема првака у Дечји савез. Реализатори:  
Дечји савез, наст. разредне наставе. Време: октобар . 
                     - ликовна колонија „ Јесен  „, Реализатор: наст. ликовне културе, 
наставници,  директор школе. Време: октобар . 
                      - школска приредба поводом Нове године или забавни квиз знања.  
Реализатор: наст. музичке културе, наст. разредне наставе и наст. српског језика. 
Време: децембар . 
  - "Светитељу Сави", приредба за школску славу. Реализатори:наст. 
српског језика, наст. музичке културе, наст. информатике. Време: 27. 01. 
  - "Мами с љубављу", приредба поводом 8. марта. Реализатори: наст. 
разредне наставе. Време: 08.03. 
  - Културно-уметнички програм за Дан школе. Реализатори: наст. разредне 
наставе,  наст. српског језика,  наст. музичке културе, наст. информатике.Време: .мај . 
  - школска приредба за крај школске године или такмичење у певању 
караока. Реализатори:  наст. музичке културе,ученици. Време: јун . 
  Поред културно-уметничких програма школа ће и кроз друге видове јавних 
делатности, изложбе, спортска и друга такмичења обављати своју културну и јавну 
делатност.  

 



 

 

7. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ 
АКТИВНОСТИ 

 
 
        Оријентациони програм школског спорта и спортских активности: 
1.Учешће на такмичењима у организацији Министарства просвете  (током шк. године) 
2.Недеља школског спорта (у октобру и мају) за ученике од петог до осмог разреда, 
такмичење у одбојци, кошарци, фудбалу, стоном тенису и полигону), а ученици од 
првог до четвртог разреда у штафетним играма, између две ватре и малом фудбалу. 
3.Фер-плеј турнир (мај-трећа недеља) 
4.Турнир поводом Дана школе 
5.Учешће у манифестацијама у организацији локалне самоуправе ( током школске 
године). 
          Ученицима који су се определили за неке спортске активности треба указати на 
оне способности које долазе до изражаја у тој активности и на занимања у којима су те 
способности пожељне. Посебно треба ученике усмеравати према спортовима и 
физичким активностима за које су талентовани, а не показују интересовање. 

 
 
 
8. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 
ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 
 
 
ПРИМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И  УЧЕНИКА 
ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО - 
ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА 
 
                У Школски програм смо убацили оријентационе активности које 
ћемо и школске године спроводити у нижим и вишим  разредима.  
Српски језик, енглески језик, словачки језик са елементима националне 
културе: Обрада различитих текстова и књижевних дела предвиђених 
програмима за поједине разреде који могу послужити као примери, поводи 
за разговор, анализу узрока и последица разних видова насиља, истицање 
ненасилне комуникације, развијање толеранције, јачање личности, 
развијање самопоштовања, самосталности у доношењу одлука, развијању 
моралних вредности и позитивног става. Препорука: У месечним 
плановима рада нагласити који садржаји могу бити искоришћени у сврху 
примене Посебног програма. 
Свет око нас: Кроз теме о породици, локалној заједници, школи, ширем 
окружењу, нашој земљи, итд. усмеравати ученике ка ненасилном 
решавању сукоба, истицање позитивних примера, стварање топлих, 
позитивних осећања према себи, другима, својој земљи и свим људима 



 

 

који у њој живе без обзира на разлике. Препорука: У месечним плановима 
рада нагласити који садржаји могу бити искоришћени у сврху примене 
Посебног програма. 
Физичко васпитање и спортске активности: уважавање разлика у физичким 
способностима и изгледу, јачање самопоуздања, развијање тимског духа, 
развијање спортског понашања, фер - плеја, преузимање одговорности и 
стицање знања о могућностима повређивања и пружања прве помоћи ( 
развој емпатичности, саосећања ). Препорука: У месечним плановима 
рада нагласити који садржаји могу бити искоришћени у сврху примене 
Посебног програма. 
Грађанско васпитање, верска настава: Јачање личности, развој 
толеранције, ненасилне комуникације, тимски рад, упознавање и 
поштовање разлика, развој свести о заједништву, итд. Препорука: У 
месечним плановима рада нагласити који садржаји могу бити искоришћени 
у сврху примене Посебног програма. 
Слободне и ваннаставне активности : Рад секција приказати кроз 
активности у оквиру Дечје недеље, новогодишње приредбе, активности 
поводом школске славе, прославе 8. марта, Дана школе, на изложбеним 
паноима испред сваке учионице. Као и до сада посебну пажњу посветити 
часовима одељенског старешине и одељенске заједнице и у садржаје који 
се обрађују унети још више тема које се тичу насиља: уочавања, 
превенције, решавања сукоба и сл.  
Остале активности : Кутија пријатељства - користиће и ове школске године 
за све позитивне поруке, поруке подршке, охрабрења, пријатељства па и 
љубави; јесењи и пролећни крос - као и сваке године учествоваће и 
ученици нижих разреда; хуманитарна акција - прикупљање одеће, обуће и 
школског прибора; ликовни конкурс поводом Дана школе; Недеља 
различитих култура - новембар; Месец лепих речи - фебруар. 

 
 
 

9. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 

                     У склопу организације васпитно-образовног деловања школе организују се 
слободне активности ученика. Организују се ради задовољавања и развијања 
постојећих и стварања нових интереса ученика. У њима се негују способности, 
склоности, стваралаштво, развијају се радне навике, проширују и продубљују знања 
ученика. 
                    У слободне активности ученици се укључују према својим афинитетима, 
без обзира на оцену из одговарајућег предмета. Оптерећење ученика због ангажовања 
у слободним активностима мора увек бити примерено њиховом узрасту и 
индивидуалним способностима. По правилу ученици могу бити ангажовани у највише 
две секције слободних активности. 
                    У изради програма рада и избору садржаја рада за поједине секције 
слободних активности учествоваће наставници - руководиоци секција и ученици који 
учествују у раду тих секција. 



 

 

                   У разредној настави, наставници разредне наставе доносе своје планове и 
програме у којима обједињују елементе језичког, музичког, ликовног стваралаштва и сл. 
 
 
                   У овој школској години планиран је рад следећих секција слободних 
активности: 
 
 
 
 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ РУКОВОДИОЦИ СЕКЦИЈА 
Драмско-рецитаторска секција                 наст. српског језика 
Новинарска секција наст. српског језика 
Фолклор    наст. музичке културе 
Биолошко - еколошка секција  наст. биологије 
Спортске секције     
                   - одбојка 
                   - кошарка 
                  - мали фудбал  
         

 проф. физичког васпитања 
 

 

 
 
 
 

10. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
              
 
 
           Професионална оријентација ученика је веома значајан друштвени задатак 
постављен школи. Да би овај задатак и улога били задовољени неопходно је у 
образовном процесу обезбедити перманентно  праћење и упознавање личности 
ученика,његових предиспозиција, склоности и ставова. Због тога је неопходно стварати 
позитиван однос према раду, према различитим врстама занимања и превазилажење 
предрасуда у односу на одређена занимања. 
           Професионална оријентација имплицира две битне компоненте: 

- професионално информисање и  
- професионално саветовање. 

 
 

 
 
 
 
ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ  
 
. Тим за професионалну оријентацију чине:  
                  1. координатор Тима – стручни сарадник педагог 

2.  раз. стрешина 8. разреда 
3.  раз. старешина 7. разреда 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
Задаци 
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Планира
ње рада 

и 
имплеме
нтације 

програма 
ПО 

Школски тим 
за ПО 
креира 

акциони 
план у 

сарадњи са 
разредним 
већима 7. и 
8. разреда 

Школск
и тим 
за ПО 

План 
акције 

Акциони 
план 

програм
а ПО, 

записни
ци са 

састанак
а тима 

Школск
и тим 

креирао 
акциони 
план у 
складу 

са 
могућно
стима 
школе 

Информи
сање и 

усвајање 
акционог 
плана ПО 

Тим за ПО 
информише 
наставничко 

веће о 
акционом 
плану ПО 

Школск
и тим 

за ПО , 
Настав
ничко 
веће 

Излагањ
е 

Записни
к са 

седнице 
наставн

ичког 
већа 

 

Колекти
в школе 
упознат 

је са 
програм
ом ПО и 
сагласа

н са 
акциони

м 
планом 
имплем
ентациј

е 
програм

а ПО 

Измене и 
допуне 

школских 
докумена

та 

Допуна 
Школског 

програма и 
Годишњег 

плана рада 
школе 

акционим 
планом 

имплемента
ције 

програма 
ПО 

Школск
и тим 
ПО, 

директо
р 

педагог 

Ревидир
ање 

докумен
ата 

ШП, 
ГПРШ, 

Акциони 
план ПО 

Унете 
измене 

и 
допуне 
које се 
односе 

на 
пројекат 

ПО и 
акциони 

план 
имплем
ентациј

е 
програм

а 

Обезбеђ
ивање 

услова за 
реализац

ију 
радиониц

а са 
ученицим

а/цама 

Креирање 
распореда 

реализација 
радионица 

са 
ученицима/ц

ама 
Прављење 
портфолија 
Информиса

ње 
одељенских 

Школск
и тим 
за ПО 

Радиони
це 

 
 
 
 
 

Презент
ацијија 

Распоре
д 

реализа
ције 

радиони
ца, 

записни
ци са 

родитељ
ских 

састанак
а 

Родите
љи 

ученика 
информ
исани о 
програм
у ПО и 
начину 

реализа
ције 



 

 

заједница 7. 
и 8. разреда 
Информиса

ње 
родитеља 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имплеме
нтација 

програма 
ПО 

Реализација 
радионица 

са 
ученицима/ц
ама 7. и 8. 
разреда 

Школск
и тим 
за ПО, 
предме

тни 
наставн

ици 
 

Радиони
це 

Списак 
ученика, 
продукти 

са 
радиони

ца, 
портфол

ио 
ученика/

ца 

Ученици
/це 7. и 

8. 
разреда 
прошли 
су кроз 

радиони
це 

програм
а ПО 

Реализација 
радионица 

са 
родитељима 
ученика/ца 

7. и 8. 
разреда 

Школск
и тим 
ПО 

Радиони
це 

Списак 
учесника

, 
продукти 

са 
радиони

ца 

Родите
љи 

ученика
/ца 7. и 

8. 
разреда 
укључе
ни су у 

реализа
цију 

програм
а ПО и 
стичу 

знања и 
вештин

е за 
подршк
у деци у 
избору 
занима

ња и 
школе 

Организова
ње акција из 
области ПО: 

излагање 
промо 

материјала 
са сајма 

образовања 
у ПО кутку, 
експерти у 
школи, ПО 

на сајту 
школе, 
посете 

средњим 
школама и 

Школск
и тим 
за ПО 

Посете, 
манифес

тације 

Списак 
учесника

, 
продукти

, 
сценари

о, 
позивни

це, 
плакати, 
извештај

, 
фотогра

фије 

Промоц
ија 

школе у 
области 

ПО 
Изград

ња 
мреже 

партнер
а у 

реализа
цији 

програм
а 
 



 

 

представник
а средњих 

школа у 
склопу 

промоције, 
индивидуал

ни 
разговори са 

стручном 
сарадницом 
за ученике 

којима треба 
додатна 

помоћ око 
избора 

занимања 

 Реализација 
реалних 

сусрета кроз 
распитивањ

е у 
предузећу/ш

коли и 
испробавањ

е праксе 
 

Школск
и тим 
за ПО, 

директо
р 
 

Контакти 
са 

предузећ
има, 

посета и 
распитив

ање 
 

Списак 
учесника

, 
продукти

, 
портфол

ио, 
записни

ци са 
разговор

а, 
сценари

о, 
извештај

, 
фотогра

фије 
 

Промоц
ија 

школе у 
области 
реалних 
сусрета 
Изград

ња 
мреже 

партнер
а у 

реализа
цији 

програм
а 

Успоста
вљање 
механиз

ама и 
процеду

ра за 
реалне 
сусрете 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Успостав
љање 
мреже 
школа 

ПО 

Сарадња са 
другим ОШ у 
реализацији 
активности 

из пројекта и 
менторским 

школама 
Сарадња са 
Школском 
управом у 

реализацији 
активности 
програма 

Школск
и тим 
за ПО 

 

Комуник
ација 
путем 

састанак
а и 

електрон
ским 

путем, 
мини 

конфере
нције 

Списак 
учесника

, 
продукти

, 
извештај

и, 
фотогра

фије 
 

Промоц
ија 

школе и 
постигн
ућа кроз 
сарадњ

у са 
другим 
ОШ из 

пројекта 
у 

региону 
и 

Школск



 

 

ом 
управом 

 

Сарадња са 
Школском 
управом у 

реализацији 
активности 
програма 

Школск
и тим 
за ПО 

 

Обука, 
презента

ција, 
излагањ

е 
 

Списак 
учесника

, 
продукти
, агенда, 
записни

ци, 
сценари

о, 
извештај

, 
фотогра

фије 
 

 

 
 
 
 
 
 

Подршка 
у 

имплеме
нтацији 

програма 
 

Сарадња са 
водитељем/
ментором 

 

Школск
и тим 
за ПО 

 

Sastanak
, poseta 

Записни
ци о 

посетам
а и 

састанц
има 

 

Школск
и тим 

сарађуј
е са 

водите
њом/ме
нтором 

и 
заједни

чки 
успоста
вљају 

систем 
квалите

та 
реализа

ције 
програм

а ПО 
 

Girl's day – 
реални 
сусрети 

GIZ 
BOSS 
канцел
арија, 

ментор
и, ПО 

тимови 
 

Манифе
стација у 

више 
градова 
Србије 

 

Записни
ци са 

састанак
а 

припрем
е, 

спискови
, 

фотогра
фије и 
снимци 

са 
манифе
стација 

 

Девојчи
це из 
школа 

које 
спровод

е 
програм 

ПО 
смањил

е или 
неутрал
исале 

стереот
ипе и 

предрас
уде о 

типично 



 

 

женски
м 

занима
њима 
кроз 

реалне 
сусрете 

 

Сарадња 
са 

стручним 
органима 

школе 
 

Подршка 
програму на 
седницама 
стручних 
органа: 

наставничко 
веће, 

стручна 
већа, 

разредна 
већа 7. и 8. 

разреда 
 

Школск
и тим 
за ПО 

Предсе
дници 
већа 

Директ
ор 

 

Састана
к, 

презента
ција, 

излагањ
е, 

размена 
мишље

ња 
 

Записни
ци са 

седница 
већа 

Школск
и тим 

сарађуј
е са 

стручни
м 

органим
а школе 

и 
заједни

чки 
успоста
вљају 

систем 
и 

критериј
ум 

квалите
та 

реализа
ције 

програм
а ПО 

 

Евиденци
ја 
 

-креирање 
модела за 
евиденцију 

-Формирање 
фолдера 

евиденције 
о 

реализацији 
програма 

-
попуњавање 

фолдера 
различитим 
евиденцион

им 
материјалим

а 
- свеска 

тима за ПО 

Тим за 
ПО 

Breinstor
ming, 

прикупљ
ање 

продукат
а, 

попуњав
ање 

фолдера
, РР 

презента
ција 

постигну
ћа 

учесниц
има и 

партнер
има 

 

Списак, 
продукти

, 
извештај

и, 
фотогра

фије, 
видео 

записи, 
итд. 

 

Формир
ан 

фолдер 
евиденц

ије и 
свеска 
тима за 

ПО, 
учесниц

и, 
актери, 
партнер

и 
информ
исани о 
могућно
стима 

увида у 
евиденц

ију о 
постигн
ућима и 



 

 

установ
љен 

начин 
евиденц

ије о 
реализо
ваним 

активно
стима 

 

Извешта
вање 

Креирање и 
достављање 
извештаја: 
стручним и 
управним 
органима 

школе, 
менторкама, 

Школској 
управи, GIZ 

BOSS 

Тим за 
ПО 

Попуњав
ање 

извештај
а, РР 

презента
ција 

постигну
ћа 

 

Извешта
ји, 

фотогра
фије, 

записни
ци, 

видео 
записи 

 

Учесниц
и, 

актери, 
партнер

и 
информ
исани о 
постигн
ућима и 
установ

љен 
начин 

извешта
вања 

 

Евалуаци
ја 

програма 
ПО 

Упоређивањ
е резултата 
почетног и 
завршног 
упитника 

 

Тим за 
ПО 

Попуњав
ање 

упитника 

Упитник 
и 

извештај 
о упису 

 

Да ли је 
програм 
помогао 
ученици

ма у 
правом 
избору 
средње 
школе 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

11. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
               
 
          Здравствена заштита је обавеза школе, родитеља, здравствене 

службе. Носиоци активности су просветни радници, здравствени радници и 
родитељи. Остварује се кроз целокупан васпитно-образовни рад с циљем 
бриге и превенције о здрављу деце. 
  Здравствена заштита се остварује кроз: 
  - систематске прегледе, 
  - контролне прегледе, 
  - комисијске прегледе, 
  - стоматолошке прегледе, 
  - вакцинација ученика. 
   
   
 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 
  - Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са 
здрављем и здравим начином живота. 
  - Унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање 
штетних утицаја. 
  - Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и 
заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља ученика. 
  Програм едукације ученика у области "Здрава школа" реализоваће се кроз 
часове разредног старешинства, одељенске заједнице и свеукупни рад школе 
ученицима од I - VIII разреда (редовна настава, ваннаставне активности, ваншколске 
активности). 
 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 
 
  1. Изграђивање и самопоштовање 
  - Сазнавање о себи, 
  - Проналажење начина за превазилажење психолошких проблема. 
  2. Здрава исхрана 
  - Разноврсна исхрана, 
  - Формирање ставова у погледу исхране. 
  3. Брига о телу 
  - Стицање основних хигијенских навика, 
  - Развијање стечених навика. 
  4. Физичка активност и здравље 
  - Налажење задовољства у физичким активностима, 
  - Избор активности, спортова, 
  5. Бити здрав 
  - Научити како да се спречи болест, 
  - Природне одбране организма. 
  6. Безбедно понашање 
  - Безбедно кретање у саобраћају. 
  7. Однос са другима 
  - Развијати пријатељства са другом децом. 
  8. Хуманизација односа међу половима 
  - Перципирање индивидуалних разлика међу половима, 



 

 

  - Стицање позитивних ставова и позитивно вредновање супротног 
                          пола. 
  9. Правилно коришћење здравствених служби 
  - Упознавање са одговарајућим службама, 
  - Пружање помоћи. 
  10. Улога за здравље заједнице 
  - Чувати животну средину 
 
  МЕТОДЕ: 
                       - Индивидуалне,  
  - Групне методе (планирани разоговори, рад у малим групама, 
здравствено предавање, креативне радионице, играње туђих улога, организовани 
прикази, изложбе). 
  Дефинисани циљеви оствариће се реализацијом следећих мера и 
поступака: 
  - Организовањем едукативних семинара, 
  - Иновирањем здравствено-васпитних садржаја, 
  - Подстицање ваннаставних активности, 
  - Развијање мотивације ученика у односу на здравље и здраве ставове 
живота, 
  - Едукација и сарадња са родитељима, 
  - Сарадња са медијима, широм друштвеном средином. 
 

 
12. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
                  Програм социјалне заштите ученика односиће на интензивну сарадњу са 
Центром за социјални рад како на нивоу места тако и на нивоу општине Пландиште у 
проналажењу могућности материјалне, безбедносне и решавање породичне 
проблематике. Циљ је да се ученицима омогући да што лакше преброде постојеће 
проблеме и да се омогући да равноправно укључе у образовно - васпитни процес. 
Школа ће и у наредном периоду имати  пословну сарадњу са одређеним институцијама 
за социјалну заштиту ученика. Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, 
школа ће као и претходних година, обезбедити неопходну помоћ у виду бесплатне 
исхране (ужина, ручак..) као и неопходног ђачког прибора и уџбеника, као и омогућити 
бесплатно путовање на наставу у природи, екскурзије, представе, посете... 
 

13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
  ЦИЉ:Омогућавање и подстицање еколошких и хигијенских опажања, 
разумевања и поступања у процесу стваралачког живљења. 
  ЗАДАЦИ: 
  - Стварање услова за реализацију естетских, еколошких, хигијенских и 
културних потреба ученика у школи,  
  - Развијање сензибилитета код ученика, 
  - Развијање критеријума за вредновање естетских, еколошких и 
хигијенских вредности, 
  - Развијање свести код ученика о значају естетике, екологије и хигијене у 
свакодневном животу, 
  - Развијање одговорности, навика, индивидуално деловање код ученика. 
  САДРЖАЈ ПРОГРАМА: 



 

 

  1. Унапређивање и одржавање ширег простора школе: 
  - Простор испред школе, 
  - Подизање и нега зелених површина, 
  - Уређење школског дворишта, 
  - Уређење зелених површина, 

- Засађивање нових садница - дрво генерације. 
  2. Уређење и одржавање унутрашњег простора школе: 
  - Простора школе у целини, 
  - Простора за излагање радова, изложбе, 
  - Учионица и радионице, 
  - Сале, зборнице, канцеларија, 
  - Одржавање хигијене радног места, 
  - Ликовно стваралаштво, 
  3. Хуманитарне акције: 
  - Акција солидарности у оквиру Црвеног крста и Дечјег савеза. 
  4. Хигијена и здравствена заштита: 
  - Хигијена простора, школске средине, 
  - Хигијена ученика,  
  - Адекватна исхрана. 
   

Предлог тема и садржаја за ученике: 
  1. Заштита и унапређење животне средине, 
  2. Човек у природи, 
  3. Ликовно стваралаштво и животна средина, 
  4. Саобраћај као загађивач, 
  8. Еколошка правила, 
  9. Очување планете Земље. 

 
14. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 
          
 
 
              Окружење школе и организације и институције у њему, уколико се оствари 
успешна сарадња, представља значајан елемент у животу и раду школе. Планира се 
сарадња са следећим организацијама и институцијама: 
  - са Скупштином општине Пландиште по питањима финансирања, превоза 
ученика, ужине, набавке материјала  и осталим питањима из надлежности Скупштине 
општине, 
  - са Домом здравља Пландиште у области превенције и здравствене 
заштите,  
  - са Црвеним крстом Пландиште у области здравствене едукације и 
превенције болести зависности, 
  - са Центром за социјални рад у вези решавања социјалних питања и 
проблема ученика и родитеља, 
  - са радном организацијом ПДП "Хајдучица" - обрада школске економије, 
друштвено користан рад, помоћ у одржавању, 
  - Дом за душевно оболела лица "1. Октобар" Стари Лец и "Полет" Дужине 
као спонзора за разна ученичка такмичења, 
  - са месном заједницом Хајдучица, Стари Лец и Дужине и радним 
организацијама из тих месних заједница око решавања питања из живота и рада 
школе, 



 

 

  - са суседним основним школама из Пландишта, Велике Греде, Вршца, 
Јаношока, Селенче,  Падине и Гудурице - размена искустава у раду, такмичења, 
узајамне посете ученика, итд. 
  Предмет сарадње са организацијама и институцијама у окружењу су 
заједнички интереси у остваривању друштвене функције школе као установе од 
посебног друштвеног значаја. 
 

 
15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 
Обзиром да су родитељи, дечји дом и породица значајан фактор у образовно-
васпитном раду са ученицима, школа планира активну сарадњу са родитељима у циљу 
заједничког деловања у процесу васпитно-образовног рада са ученицима. 
  Сарадња са родитељима одвијаће се у следећим видовима: 
  - родитељски састанци, 
  - Савет родитеља, 
  - индивидуални контакти са родитељима, 
  - обиласци ученичких домова, 
  - заједничка дружења. 
  На родитељским састанцима разматраће се општа питања васпитно-
образовног рада у одељењу, општи успех ученика, владање, резултати одељења у 
наставним и ваннаставним активностима и сва друга питања која су везана за живот и 
рад ученика у одељењу и школи. 
  Планира се у сваком одељењу најмање четири родитељска састанка, што 
укупно чини 44 одељенских родитељских састанака у школи. Општи родитељски 
састанци као форма сарадње планирају се (1 до 2 састанка у току године) само код 
општих акција.  
  Савет родитеља школе користиће се као форма сарадње у складу са 
Законом као саветодавно тело и разматраће следећа питања: 
  - школски календар, 
  - успех ученика и план рада школе,   
  - екскурзије ученика, настава у природи, 
  - услови рада школе и друга питања. 
  Индивидуални контакти родитељ - разредни старешина, педагог,  
директор ће се остваривати доласком родитеља у школу ради остваривања конкретне 
сарадње, добијања информација о свом детету, преузимање својих конкретно 
договорених обавеза помоћи ученику у раду и учењу. 
  Разредне старешине у својим плановима разрађују сарадњу са 
родитељима и планирају контакте са родитељима, а посебно остваривање сарадње са 
родитељима оних ученика који имају проблема у учењу и владању. 
  Обиласке ученичких домова планирају разредне старешине I и V разреда 
ради упознавања родитеља и услова под којима ученици живе и раде у родитељском 
дому. Остале разредне старешине планирају обиласке домова ученика чији се 
родитељи не одазивају на сарадњу и долазак у школу. 
   

 
 
 
 
 



 

 

16. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА  

 
                       Екскурзије ученика су облици наставних и ваннаставних активности ван 
учионица, чији је циљ да теоријски одрађен наставни садржај појединих наставних 
предмета буде повезан са праксом, односно са стварношћу у природи. Оно што су 
ученици сазнали, запазили, научили и доживели на екскурзији, требало би да буде 
сублимирано у сазнању, у непосредном сусрету, обогаћено у доживљају. Зато на 
екскурзији мора да се обезбеди усклађивање степена и нивоа информација, 
одговарајући квалитет непосредних сусрета и визуелних доживљаја. 
                    У овој школској години се планира извођење две екскурзије. Обзиром на 
број ученика екскурзије се планирају на следећи начин: 
  - од I до VI разреда заједно, једнодневна екскурзија са васпитно-
образовним циљем "Упознајмо свој шири завичај" (Војводина), 
                      - VIII разред у трајању од три дана, матурска екскурзија. 
  Ученичке екскурзије ће се припремати и реализовати у складу са 
Правилником о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног 
образовања и васпитања (Сл. Гласник – Просветни гласник бр. 07/10 )  и Упутством за 
реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи (Министарство просвете 
предмет бр. 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године). 
  Избор извођача и уговарање екскурзија - за ниже разреде пролеће., а за 
више разреде јесен. 

 
 

17.ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 
 
СЕПТЕМБАР 
      - Израђивање Годишњег плана рада 

- Планирање набавке књига ( лектире, уџбеника, стручне литературе, стручних 
часописа, публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике ) 

- Испитивање потреба за књижевном грађом 
ТОКОМ ГОДИНЕ- 

      -  Упознавање ученика са радом школске библиотеке 
- Уписивање ученика и увођење у чланство школске библиотеке 
- Упознавање ученика са коришћењем књижне грађе ( речника, енциклопедија, 

атласа ) 
- Развијање навика за чување и руковођење књижном грађом 
- Пружање помоћи ученицима у коришћењу књижне грађе 
- Рад са наставницима и стручним сарадницима 
- Систематско информисање корисника о новој књижној грађи 
- Вођење библиотечког дневника пословања ( завођење књига у евиденцију, 

завођење узетих и враћених књига, инвентарисање ) 
- Сарадња са издавачима књижне грађе, Градском библиотеком у Пландишту и 

осталим библиотекама 
- Праћење стручне литературе  и семинара из области библиотекарства 

ПО ПОТРЕБИ- Учествовање и праћење седница стручних и других органа школе 

 

 
 



 

 

18. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ 
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ КОЈИ УТИЧУ НА 

ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ РАД 
 
 

АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА   
Област АКТИВНОСТ ВРЕМЕНСКИ 

ПЕРИОД 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

1. 
Настава 
и учење 

 
 

1. Избор 
акредитованих 
семинара 
 
2. Избор стручне 
литературе 
 
3. Планирање и 
реализација  
огледних часова  
4. Планирање и 
реализација часова у 
којима ће се 
користити активне 
методе, 
примењивати ММ 
технологије и АВ 
средства у раду 
5. Реализација 
часова уз 
коришћење рачунара 

1. При прављењу 
плана стручног 
усавршавања 
 
2. На почетку, током 
године 
 
 
3. Септембар, током 
године 
 
4. Септембар, током 
године 
 
 
 
 
 
5. Током школске 
године 

1. Чланови стручних 
актива, стручни 
сарадник 
 
2. Чланови стручних 
актива, стручни 
сарадник, 
библиотекари 
3. Наставници 
разредне и 
предметне наставе 
4. Наставници 
разредне и 
предметне наставе 
 
 
 
 
5. Наставници 
разредне и 
предметне наставе 
 

2. Етос 1. Организовање 
друштвено корисних, 
хуманитарних, 
културних и 
спортских 
активности и њихова 
реализација 
2. Укључивање 
родитеља у 
активности око 
организације и 
реализације 
школских 
манифестација, 
пројеката, акција 
чишћења и уређења 
школског простора, 
посета часовима уз 
сарадњу на 
реализацији неких 
тема, итд.  

1. Током године 
 
 
 
 
2. Током школске 
године 

1. Директор школе, 
Тим за ШРП, 
Чланови Школског 
одбора, Савета 
родитеља, 
ученичког 
парламента 
 
2. Директор школе, 
Тим за ШРП, 
координатори 
секција, разредне 
старешине 

3. 1. Разрадити 1. При изради плана 1. наст. биологије, 



 

 

Ваннаст
авне 

активнос
ти 

програм рада секције 
и укључити 
активности Посебних 
програма рада 
 
2. Проширити понуду 
ваннаставних 
активности према 
интересовањима 
ученика 

рада, допуњавати 
током године 
 
 
 
2. Мај - јун . 

координатор 
биолошко - 
еколошке секције, 
чланови секције 
2. Анкете - стручни 
сарадник, разговор 
са ученицима - 
разредне 
старешине 

 

До краја децембра 2017. године извршити евалуацију Школског развојног плана и 
одредити све потребне садржаје и активности за израду новог Школског развојног 
плана који треба да буде завршен до краја фебруара 2018. године.Он ће по изради 
чинити Анекс овог Програма. 

 
19. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 

 
           На основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања 
Педагошки колегијум ОШ,,Јован Јовановић Змај“ ће и надаље доносити одлуке на 
предлог Стручног тима за инклузивно образовање, Индивидуалне образовне 
планове ( ИОП ) за ученике којима је услед сметњи у развоју, потребна додатна 
подршка у образовању и васпитању.    Индивидуални образовни план (ИОП) је 
педагошки документ којим се обезбеђује прилагођавање образовног процеса 
могућностима детета за што успешнију реализацију. Овим документом се утврђују 

сви битни елементи тренутног развојног статуса детета (интелектуални, емоционални, 
социјални, здравствени, образовни, васпитни), на основу којих се дефинишу прецизни 
и проверљиви циљеви за одређени временски период. Остваривање постављених 
циљева утврђује се краткорочно(недељно, месечно, квартално) и дугорочно(за једно 
полугодиште). ИОП се ради тимски, а тим чине учитељили предметни наставник, 
одељенски старешина, педагог, родитељ, а по потреби(која је све неопходнија) и 
стручњак ван установе(лекар, дефектолог, психолог, социјални радник...). 
        Крајњи циљ сваког ИОП-а је: подстицање развоја детета на очуваним 

потенцијалима; обезбеђивање његовог образовног постигнућа у границама очуваних 
способности и стварање атмосфере у одељењу у којој ће дете бити прихваћено и 
задовољно. 
        Активности које спроводимо у раду са децом која припадају горе поменутим 
категоријама, су унапред осмишљене, испланиране и конципиране, са унапред 
дефинисаним начинима рада, начинима праћења ефеката реализације, временском 
динамиком, ревизијом. Суштина је у квалитетној процени који ће се садржаји 
презентовати а да буду примерени објективним могућностима ученика за успешну 

реализацију. 
            Иде се на индивидуализацију наставних садржаја, на постављање циљева на 
краће временске рокове, на усмерене технике учења и на редовно 
праћење(евалуацију). 
            Сарадња између наставника и родитеља, школе и локалне средине и 
стручних институција мора бити уско повезана, синхронизована, заједнички 
испланирана и конципирана а исто тако и пропраћена уз неопходне корекције.           
         Подршка коју школа пружа ученицима са тешкоћама у развоју је путем 

индивидуалног рада, допунске наставе, саветодавног рада са родитељима и 
упућивањем на стручне службе. 
        У нашој школи су евидентиране и документоване следеће сметње: 
 -   Говорне и језичке 



 

 

 -     Граничне интелектуалне способности 
 -   Специфичне тешкоће у учењу 
 -    Дефицит пажње 
 -    Вишеструке сметње 
 -   Девијантно понашање 

   
      За део ученика ће се радити индивидуални начин рада за поједине предмете, а за 
део индивидуални образовни планови потврђени од стране Интерресорне комисије 
општине Пландиште. 

 
ПЛАН АКЦИЈЕ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: 

 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ИСХОД 

- идентификовање 
деце која имају 
потешкоћа у 
старијим разредима 

 
 

континуирано 

 
 

Разредне старешине, 
одељенско веће 

Увид у тачан број 
деце са 
потешкоћама у 
старијим 
разредима 

- идентификовање 
деце која имају 
потешкоћа у 
млађим разредима 

 
 

континуирано 

 
Разредне старешине, 

одељенско веће 

Увид у тачан број 
деце са 
потешкоћама у 
млађим 
разредима 

- анализа добијених 
резултата о деци  
којима је потребна 
подршка 
 
- припрема 
родитеља 
- формирање мини 
тимова за ИО 

 
 
 
 
 

квартално 

 
 
 
 
 

Стручни тим за ИО 

- тачан број деце 
којима је 
потребамн 
различит ниво 
подршке 
- боља сарадња 
са родитељима 
- пружање 
адекватне 
подршке 

 
- израда ИОП-а 

 
квартално 

полугодишње 

 
мини тимови 

- пружање 
адекватне 
подршке 

- презентација 
ИОП-а педагошком 
колегијуму 

 
 
 

квартално 

 
 
 

Стручни тим за ИО 

- информисаност 
и тачан увид 
чланова 
педагошког 
колегијума и 
активности 
Стручног тима за 
ИО 

- евлуација рада 
мини тимова за ИО 

квартално 
полугодишње 

Стручни тим за ИО 
педагошки колегијум 

- унапређење 
рада мини 
тимова за ИО 

- сарадња са 
институцијама ван 
школе 

 
континуирано 

 
Стручни тим за ИО 

- обезбеђивање 
додатне подршке 
мини тимова за 
ИО 



 

 

- подршка  мини 
тимова за ИО 

 
по потреби 

 
Стручни тим за ИО 

- обезбеђивање 
што адекватније 
подршке детету 

- активности на 
нивоу школе и ван 
ње  

         
       
континуирано 

 
ученички парламент 

- укључивање 
деце у активност 
школе 

Анализа Акционог 
плана 
- израда Акционог 
плана за Ио за 
наредну годину 

 
 

На крају године 

 
 

Стручни тим за ИО 

- увид у 
активности 
Стручног тима за 
ИО 
- унапређивање 
рада Стручног 
тима за ИО 
 

 

 

 

 
20. ПРОГРАМ ФАКУЛТАТИВНИХ ПРЕДМЕТА ПО 

РАЗРЕДИМА 

 
 

Одељенских заједница од I - VIII разреда  
 
                    Одељенски старешина, као педагошки руководилац одељења, обавезан је 
да стално и систематски прати и усмерава индивидуални развој ученика и ученичког 
колектива на часовима Одељенске заједнице и Одељенског старешине. 
                    Одељенски старешина ствара услове и одговоран је за реализацију 
програма образовно-васпитног рада у одељењу, а нарочито на усмеравању идејног и 
моралног развоја ученика, као и за развијање његовог стваралаштва на принципима 
самоактивности. на основу познавања способности и потреба ученика, уз помоћ свих 
субјеката образовно -васпитног рада, одељенски старешина ствара педагошке 
ситуације које омогућавају оптималан развој сваког ученика. Један од задатака 
одељенског старешине је да континуирано оспособљава одељенску заједницу за 
самосталан рад. 
                         Да би се омогућила реализација задатака организује се по један час 
недељно( једне недеље час одељенског старешине, а једне недеље час одељенске 
заједнице ). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЧАСОВИ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  I-III 
ДАТУМ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

               НАЗИВ ТЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

 1. Да се упознамо  
( представљање )- познавање 
са календаром рада школе  
 

 

 2. Моје тело – растем и 
развијам се – здрвствено 
васпитање 
 

 

 3. Кад порастем бићу ... 
 

 

 4.  Како се понашамо у школи 
 

 

 5. Музика коју волим 
 

 

 6. Активности у Дечјој недељи 
    Пријем у Дечји савез 
 

 

 7. Решавамо проблеме  
 

 

 8. Маштаоница  
 

 

 9. Лична хигијена 
 

 

 10. Хуманизација односа међу 
половима: Дечаци-девојчице 
 

 

 11. Један мој дан – организација 
дана – здравствено васпитање 
 

 

 12. Толеранција 
 

 

 13. Шта највише желим да ми се 
деси 
 

 

 14. Поруке пријатељу 
 

 

 15. Прелиставање штампе за 
децу 
 

 

 16. Стижу празници - бонтон 
 

 

 17. Ко је био Свети Сава? 
 

 

 18. Како је најбоље учити 
 

 

 19. Хигијена простора: радно 
место у школи, мој кутак/моја 
соба – здравствено васпитање 

 



 

 

 

 20. Дечје игре – које игре волиш 
21. Волим да... 
 

 

 22. Другарство  
 

 

 23. Стиже нам пролеће 
 

 

 24. Како се стичу пријатељи 
 

 

 25. Обрадујмо маме, баке,...- 
припреме за приредбу 
 

 

 26. Дечја права 
 

 

 27. Учимо да учимо 
 

 

 28. Како се постаје добар друг, а 
како добар ђак 
 

 

 29. Филм и телевизија 
 
 

 

 30. Правилна исхрана – животне 
намирнице – здрав.  васпитање 
 

 

 31. Како се стичу пријатељи 
 
 

 

 32. Разговор о екскурзији 
 

 

 33. Уређење учионице 
 

 

 34. Уживајмо у природи-шетња 
 

 

 35. Какви смо били ове школске 
године 
 

 

 36. Свечаност за крај школске 
године 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  II - IV 
ДАТУМ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

               НАЗИВ ТЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

 1. Упознавање са календаром 
рада  

 

 2. Певам, глумим, сликам 
 

 

 3. Поштујмо правила кућног 
реда 

 

 4. Музика коју волим 
 

 

 5. Активности у Дечјој недељи 
 

 

 6. Стварање позитивне 
учионице- дефинишите 
насилништво 
 

 

 7. Безбедно кретање у 
саобраћају  
 

 

 8. Маштаоница 
 

 

 9. У нашој учионици  
 

 

 10. Оно што највише волим 
 

 

 11. Моји проблеми и ја – 
решавајмо проблеме заједно 

 

 12. Како поправити успех 
 

 

 13. Толеранција 
 

 

 14. Како да учимо 
 

 

 15. Како проводимо слободно 
време 
 

 

 16. Лична хигијена 
 

 

 17. Утисци са распуста  
 

 

 18. Здрава исхрана 
 

 

 19. Припреме за прославу 
школске славе- Светог Саве 

 

 20. Игре на снегу  
 

 

 21. Љубав- најлепше осећање 
 

 

 22. Покажи шта знаш 
 

 

 23. Прелиставање дечје штампе  

 24. Однос дечаци - девојчице  



 

 

 

 25. Конфликти- радионица 
 

 

 26. Обрадујмо маме, баке – 
припреме за приредбу 
 

 

 27. Филм и телевизија 
 

 

 28.  Поново је пролеће  
 

 

 29. Кад порастем бићу... 
 
 

 

 30. Уживајмо у природи- шетња 
 

 

 31. Како се стичу пријатељи 
 

 

 32. Спорт који волим 
 

 

 33.  Мој кућни љубимац 
 

 

 34. Разговор о екскурзији 
 

 

 35. Какви смо били ове школске 
године 

 

 36. Свечаност за крај школске 
године 

 

 
 

 
 

 
 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  V 
ДАТУМ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

               НАЗИВ ТЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

 1. Упознавање са календаром 
рада  

 

 2. Чиме се бавим у слободно 
време 

 

 3. Поштујмо правила кућног 
реда 

 

 4. Учење учења 
 

 

 5. Активности у Дечјој недељи 
 

 

 6. Постери за добро 
расположење 

 

 7. Технике успешног учења  
 

 

 8. Токсикоманија и млади 
 

 



 

 

 9. Којим позивом би желео да се 
бавим 

 

 10. Музика коју волим 
 

 

 11. Различити смо, а опет исти 
 

 

 12. Лична хигијена 
 

 

 13. Kако поправити успех 
ученика 

 

 14. Ја волим спорт 
 

 

 15. Како да учимо 
 

 

 16. Поштовање права и 
осећања других 
 

 

 17. Припреме за прославу 
школске славе-Светог Саве 
 

 

 18. Успех и дисциплина у нашем 
разреду 

 

 19. Желим да знам али се 
стидим да питам 
 

 

 20. Болести зависности- 
радионица 
 

 

 21. Лепа реч и гвоздена врата 
отвара 
 

 

 22. Хуманизација односа међу 
половима: Дечаци- девојчице  

 

 23. Конфликти - радионица 
 

 

 24. Мој кућни љубимац  
 

 

 25. Како испланирати слободно 
време  
 

 

 26. Испитивање ставова о 
неприхватљивим облицима 
понашања 
 

 

 27. Како побољшати успех у 
учењу 

 

 28.  Емоције - радионица 
 

 

 29. Љубав- најлепше осећање 
 

 

 30. Ја сам личност- радионица 
 

 

 31. Толеранција  



 

 

 

 32. Уређење школског дворишта  

 33.  Здрава исхрана 
 

 

 34. Шта замерам себи и другима  

 35. Какви смо били ове школске 
године 

 

 36. Свечаност за крај школске 
године 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  VI 
ДАТУМ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

               НАЗИВ ТЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

 1. Упознавање са календаром 
рада  

 

 2. Болести зависности 
 

 

 3. Поштујмо правила кућног 
реда 

 

 4. Колико познајем себе 
 

 

 5. Активности у Дечјој недељи 
 

 

 6. Наше понашање је одраз 
наше личности  

 

 7. Технике успешног учења  
 

 

 8. Екологија-заштита животне 
средине 

 

 9. Којим позивом би желео да се 
бавим 

 

 10. Психофизичке одлике 
пубертета 

 

 11. Различити смо, а опет исти 
 

 

 12. Здрава храна 
 

 

 13. Kако поправити успех  



 

 

ученика 

 14. Лична и општа хигијена 
 

 

 15. Како учити- планирање 
 

 

 16. Новогодишњи програм  
 

 

 17. Припреме за прославу 
школске славе-Светог Саве 

 

 18. Пушење и алкохолизам су 
штетни по здравље 

 

 19. Лепа реч и гвоздена врата 
отвара 

 

 20. Успех и дисциплина у нашем 
разреду  

 

 21. Бонтон – понашање на 
јавном месту 
 

 

 22. Свет занимања 
 

 

 23. Прослава 8. марта 
 

 

 24. Шта ми прија у школи, а шта 
бих мењао 

 

 25. Мој план рада и одмора  
 

 

 26. Друг, пријатељ, симпатија  
 

 

 27. Учење учења 
 

 

 28.  Како да искористимо 
слободно време 

 

 29. Уређење учионице 
 

 

 30. Мотивација- фактор 
успешног учења 

 

 31. Уживајмо у природи- шетња  

 32. Породично васпитање – 
одраз моје личности и мог 
понашања 

 

 33.  Читам, слушам, гледам 
 

 

 34. Успех и дисциплина у нашем 
разреду 

 

 35. Какви смо били ове школске 
године 

 

 36. Свечаност за крај школске 
године 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  VII 
ДАТУМ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

               НАЗИВ ТЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

 1. Упознавање са календаром 
рада  

 

 2. Пубертет- Какав сам ја са 13 
година 

 

 3. Поштујмо правила кућног 
реда 

 

 4. ПО- представљање програма 
и портфолија за 7. разред 

 

 5. Активности у Дечјој недељи 
 

 

 6. У свету интересовања 
 

 

 7. Екологија-заштита животне 
средине 

 

 8. У свету вештина и 
способности 

 

 9. Анализа успеха – појединца и 
одељења 

 

 10. Какав/каква сам у тиму 
 

 

 11. Разговор о међувршњачком 
насиљу 

 

 12. Мој тип учења 
 

 

 13. Лична хигијена 
 

 

 14. Слика савременог света 
рада 

 

 15. Како учити- планирање 
 

 

 16. У очима других 
 

 

 17. Разговор о заштити животне 
средине 

 

 18. Болести зависности – 
израда паноа 

 

 19. Живот и рад Светог Саве 
 

 

 20. Зависност успеха од рада и 
залагања 

 

 21. Разговор на тему: "Шта бих 
променио у школи" 

 

 22. Разговор на тему омиљене 
књиге: "Колико читамо" 

 

 23. Како да искористимо 
слободно време – ТВ, спорт, 
хоби 

 

 24. Односи деце са родитељима  

 25. Дисциплина у нашем  



 

 

разреду 

 26. Хуманизација односа међу 
половима- мушко-женски свет 

 

 27. Безбедност у саобраћају 
 

 

 28. Припрема сусрета са 
представницима/цама 
занимања у нашој школи  

 

 29. Представници/це занимања 
у нашој школи - разговор и 
анализа 

 

 30. Брига о здрављу 
 

 

 31. Учење и дисциплина 
 

 

 32. Како да решимо конфликте - 
толеранција 

 

 33.  Разговор о екскурзији 
 

 

 34. Успех и дисциплина у нашем 
разреду 

 

 35. Какви смо били ове школске 
године 

 

 36. Свечаност за крај школске 
године 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  VIII 
ДАТУМ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

               НАЗИВ ТЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

 1. Упознавање са календаром 
рада  

 

 2. Разговор о екскурзији  
 

 

 3. Поштујмо правила кућног 
реда 

 

 4. Представљање програма ПО 
и портфолија за 8. разред 

 

 5. Графикон интересовања - ПО  

 6. У свету врлина и вредности 
 

 

 7. Самоспознаја - то сам ја 
 

 

 8. Анкета - Моје будуће  



 

 

занимање 

 9. Какав/каква сам на први 
поглед 

 

 10. Моја очекивања 
 

 

 11. Слика савреманог света 
рада и кључне компетенције за 
занимања 

 

 12. Образовни профили у 
средњим школама 

 

 13. Како поправити успех 
 

 

 14. Анализа понашања ученика  

 15. 1. децембар- дан борбе 
против сиде  

 

 16. Мрежа средњих школа 
 

 

 17. Захтеви занимања - 
одговарајуће способности и 
контраиндикације 

 

 18. Припреме за прославу 
школске славе- Светог Саве 

 

 19. Сазнајем преко интернета 
куда после основне школе 

 

 20. Путеви образовања и 
каријере  

 

 21. Здрави стилови живота 
 

 

 22. Страх и суочавање са 
неуспехом 

 

 23. Грешке при избору 
занимања 

 

 24. Избор занимања и приходи  

 25. Токсикоманије и млади 
 

 

 26. Испитивање ставова - радни 
учинак и доходак 

 

 27. Шта сам пропустио/ла да мој 
успех буде бољи 

 

 28. Припрема за реалне сусрете   

 29. Учење путем реалних 
сусрета 

 

 30. Рефлексија о учењу у оквиру 
реалних сусрета 

 

 31. Жеље и могућности- 
професионална оријентација 

 

 32. Моја одлука о школи и 
занимању 

 

 33.  Услови уписа у средње 
школе - како изгледа завршни 
испит ове године 

 

 34. Свечаност за крај 
 

 



 

 

 
 
 

21. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

                Општи циљ програма је унапређивање квалитета живота ученика применом: 
- Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика; 
- Мера интервенције у ситуацујама када се детектује насиље. 

         Превенција је скуп мера и активности које имају за циљ стварање сигурног и 
подстицајног окружења, неговање атмосфере уважавања, толеранције и конструктивне 
комуникације. 

Здраво и подстицајно окружење је саставни део професионалне и личне 

одговорности свих запослених, родитеља, деце и локалне заједнице. 
 
  Конкретне активности из области превенције које школа реализује: 

                -   Идентификовање и рад са децом који имају проблеме у понашању; 
                - Индивидуални и групни саветодавни рад са циљем конструктивног  
решавања сукоба; 
                -   Реализација посебних васпитних програма; 
                -   Стално подсећање ученика, наставника и родитеља на њихова права али и 
на обавезе прописане Правилником понашања у школи и Правилником о безбедности; 
                -   Ликовни конкурси и хуманитарне акције; 
                -   Стручно усавршавање запослених; 
                -   Спортске активности; 
                -   Слободне и ваннаставне активности. 
 
        У свим горе наведеним активностима циљ је неговање здравог и квалитетног 
начина живота, неговање колективног духа, заједништва, фер-плеја, поверања, 
поштовања правила, узајамног поштовања, указивање на етичке и естетске вредности 
и прихватљиве животне стилове.  
 
                     Посебну важност у превенцији насиља има дефинисање правила 
понашања и обезбеђивање механизама за њихово поштовање. Школа има свој 
Правилник понашања као и Правилник о мерама, начину, поступку заштите и 
безбедности у школи. 
Пожељно је осмислити правила у свим ситуацијама повећаног ризика 
(излети,екскурзије, 
спортске манифестације, почетак и крај школске године и сл.). 
        Активно учешће деце је пожељно у свим фазама превенције. 
        Сарадња са локалном заједницом и стручним институцијама подразумева 

размену информација и планирање заједничких активности. 
        Физичке и друге мере превенције се односе на: добро организовано и доследно 

дежурство запослених, адекватно осветљење у згради и дворишту, ограђено и 
безбедно двориште, физичко-техничко обезбеђење,видео надзор. 
        Интервентне активности имају за циљ да се заустави насиље,да се обезбеди 
сигурност, смањи ризик од понављања и ублаже последице. Посебни протокол 
прописује редослед корака у интервенцији. За ефикасну интервенцију у оквиру саме 
установе, неопходно је успоставити тзв.заштитну мрежу.То подразумева дефинисање 
улога и одговорности(ко,када,како и на који начин интервенише и делује у ситуацијама 
насиља). 
        Кораци у интервенцији:  1. Откривање, 



 

 

                                                      2.  Прекидање,заустављање насиља, 
                                                      3.  Смиривање ситуације, 
                                                      4.  Консултације, 
                                                      5.  Укључивање надлежних служби, 
                                                      6.  Праћење ефеката предузетих мера. 
        Документовање и евидентирање је од велике важности. Евиденцију води 
одељенски старешина,наставник,педагог или директор. 
        Комуникација са медијима мора бити добро осмишљена, јер може бити 
отежавајући фактор у кризној ситуацији. 
        Програм садржи акциони план који има за циљ подизање сигурности и 
безбедности ученика на виши ниво,редовним праћењем,реаговањем и анализирањем. 
Овај план је сачињен у односу на обавезе наставника, ученика и родитеља. Садржи 
циљеве, активности, носиоце, начин праћења и временску динамику. 
        Циљеви акционог плана су: 

 Добро осмишљене процедуре за реаговање у случају насилног и 
неприхватљивог понашања; 

 Редовна анализа сигурности и безбедности ученика у школи; 
 Едукација и информисање о емоционалним, телесним, здравственим, и 

социјалним потребама деце школског узраста; 
 Детаљно упознавање запослених и родитеља са процедурама за безбедност и 

са начинима реаговања; 
 Прецизно и јасно дефинисање обавеза запослених, деце и родитеља: 
 Благовремено реаговање на приговоре ученика и родитеља, и информисање о 

предузетим мерама; 
 

 
22. ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 

 
                         Основно образовање одраслих, оних који то нису стекли у школском 
узрасту од 7 до 15 година, је по карактеру опште образовање.При одабирању планова 
и садржаја рада води се рачуна да то буде складна комбинација која одговара 
потребама одраслих који већ поседују нека знања и животна искуства, а и своју струку. 
                       Образовање одраслих јесте део јединственог система образовања 
Републике Србије, који обезбеђује одраслима током целог живота стицање 
компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој,рад и 
запошљавање, као и друштвено одговорно понашање. 
                   Циљ  образовања одраслих је стицање опште културе и оног фонда знања 
из области општег образовања које ће му користити у свакодневном животу и раду. 
Настоји се надокнадити пропуштени ниво знања из школског периода и добити 
диплома којом ће се обезбедити даље напредовање у делатности којом се кандидати 
већ баве.  
                 Образовањем одраслих обезбеђује се: 

1.) побољшање образовне и квалификационе структуре и утврђивање могућности 
запошљавања становништва; 

2.) стварање основе за одрживи друштвено - економски развој Републике Србије; 
3.) повећање професионалне мобилности и флексибилности радно активног 

становништва; 
4.) смањење сиромаштва, остваривање једнакости, социјалне укључености и 

међугенерацијске солидарности; 
5.) унапређивање квалитета живота - личног, породичног, природног и социјалног 

окружења; 
6.) развој демократије, интеркултуралности и толеранције; 



 

 

7.) интеграција у европски друштвени и економски простор уважавањем европских 
оквира образовања. 

 

        Полазници су распоређени у три циклуса, а настава траје од октобра до маја 
месеца. Полазници трећег циклуса полажу завршни испит у јуну месецу. 
                 

 
 

23. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ДЕЦУ СА 
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

 

                Данашњи систем социјалне заштите, васпитања и образовања деце са 
посебним потребама подразумева хоризонтални модел са три основна паралелна 
система са идејом преласка једног система у други, а то су: 

- инклузивни систем, који подразумева укључивање деце у вршњачке групе, где се 
ради по редовним програмима, уз додатну помоћ и подршку овој деци; 

- интегративни систем, који подразумева посебне васпитно-образовне групе у 
систему редовних група, где са децом ради дефектолог по посебним програмима 
и средствима прилагођеним деци, а интеграција се остварује кроз неке 
заједничке активности и 

- систем специјалног васпитања и образовања који се практикује при специјалним 
школама, а намењен је деци која су тешко ометене у развоју. 

 
                 Деца у нашем одељењу су   деца са лакшим менталним сметњама и имају 
мишљење Интерресорне комисије општине Пландиште да им је потребан рад у 
специјалном одељењу,  па је систем рада у том одељењу интегративни. Суштина 
интеграције деце са развојним сметњама је пружање могућности овој деци за 
васпитање, образовање и укључивање у живот друштвене заједнице и њихово 
признавање на основу сопствених заслуга, без обзира на њихова ограничења и 
тешкоће. 
           Ученици у овом одељењу раде по редовном програму са изменама програма у 
односу на могућности сваког ученика. 
 
 

24.ПРОГРАМ ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ 

Од марта месеца школске 2016/17. године, у све основне школе у Републици 

Србији уведен је програм „ Покренимо нашу децу“ који је покренула компанија 

„Књаз Милош“ у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја. 

У оквиру програма предвиђено је да ученици од првог до четвртог разреда 

свакодневно инају додатно физичко вежбање које се реализује кроз три 

модела: 



 

 

 

 

 

Циљ програма је: 

1.) Промоција здравља и физичких активности у циљу смањења деформитета 

код деце; 

2.) Развијање компетенција наставника разредне наставе да применом 

програма утичу на правилан психофизички развој деце; 

3.) Унапређивање дидактичко-методичке компетенције наставника разредне 

наставе за програмирање и планирање програма вежби превенције код 

ученика 1. До 4. Разреда основне школе. 

Наставници разредне наставе ће реализовати овај програм кроз свакодневно 

15минутно вежбање са ученицима и у наредним школским годинама. 

Координатор активности: Вјерочка Златковић, наставница разредне наставе. 

 

 
 

 



 

 

25. ПРОГРАМ ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ 
 
Програм ће се спроводити у току школске године, у свим одељењима четвртог и шестог 
разреда основних школа и обухвата осам наставних јединица: 

- Безбедност деце у саобраћају 
- Полиција у служби грађана 
- Насиље као негативна друштвена појава 
- Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 
- Превенција и заштита деце од трговине људима 
- Заштита од пожара 
- Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода. 

 
У сарадњи са представницима школе, службеници ће на првом Савету родитеља 
представити програм и упознати родитеље са циљевима програма и начином 
реализације. 
Активности ће се реализовати на посебним часовима које ће задужени службеници 
договарати са разредним старешинама и директором школе. 

 
 
 

26. ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

У току школске године пратићемо напредовање ученика кроз праћење постигнућа 
ученика, остварен школски успех и задовољство ученика процесом 
наставе.Остваривање Школског програма пратићемо преко увида у остварене 
циљеве, усклађености постигнутих циљева са садржајима, наставним методама и 
активностима наставника и ученика, разменом искустава са другим колегама и 
школама.  
         Праћење ће обављати наставници разредне и предметне наставе, стручни 
сарадник, директор школе, ученици, родитељи, просветне власти. 
        Начин праћења: оцењивање, мерење задовољства ученика у раду, израда 
тестова, скала процене, анкета, посете часовима и анализа часова, интервјуи са 
родитељима и ученицима, мерење постигнућа ученика. 
         Инструменти за праћење: тестови, анкете, скале процене, радови ученика, 
извештаји наставника и стручних сарадника, припреме наставника, планови и 
програми рада, дневници рада, записници, свеске праћења, итд. 
        Временски рок: квалификациони периоди и континуирано током године. 

     Праћење остваривања Школског програма може послужити као вид 
самовредновања и спроводиће се са циљем увиђања недостатака и спровођења 
активности за њихово превазилажење 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

  Школски одбор је на својој седници од 12.09.2018. године размотрио и 
усвојио Школски програм за 2018/19. годину. 
 
 
      Председник Школског одбора 
 
       Вјерочка Марчек 
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