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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 

24.08.2020. 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, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  ( " Сл. гласник РС " бр. 67/13 и 34/19), 

- 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. 

1/13, 11/14, 11/16 и 12/18), 

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

гласник " бр. 11/16 и 07/17 и 12/18), 

- 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, 09/17, 12/18 и 15/18), 

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

гласник " бр. 11/16, 3/18, 12/18 и 3/2020), 

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

гласник бр. 11/16, 12/18, 3/19, 12/19 и 3/20), 

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

бр. 11/16, 07/17 и 12/18), 
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- Правилник о календару образовно - васпитног рада за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за 

школску 2020/2021. годину 

- Закон о Основном образовању и васпитању (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), 

- Годишњи план и програм рада школе, 

- Школски развојни план 2019-2023, 

- Услови рада у школи, 

- Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице. 
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СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и 

успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

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

неговања и развоја физичких способности; 

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

добробити животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним 

сазнањима и образовној пракси; 

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

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, 

развојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене 

науке и технологије; 

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

рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег 

живота; 

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства; 

13) развијање позитивних људских вредности; 
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14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за 

живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

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

толеранције и уважавање различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и 

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

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

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

предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као 

државе засноване на знању. 

 

 

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да је способан да 

покаже, односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања. 

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

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 

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

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

3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од културног наслеђа и средине, 
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потреба и интересовања; 

4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу 

других и животној средини; 

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

6) зна како да учи; 

7) уме да разликује чињенице од интерпретација; 

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

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

10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 

11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска права и слободе, 

комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштава и решавању сукоба; 

12) покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и постизању успеха; 

13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној афирмацији и развоју, 

друштвеној или привредној активности; 

14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да нису изоловани; 

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

осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно- васпитним процесом на свим 

нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада. 
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Оперативни план организације и реализације наставе у школској 2020/2021. години   
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1. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА У СКЛАДУ СА  ПОСЕБНИМ ПРОГРАМОМ 

 

 

 
1.1. Организација наставе 

 

Настава се реализује за све ученике у једној смени за оба циклуса због начина организације превоза ученика путника као и 

адекватном школском простору који обезбеђује  безбедност и здравље ученика и запослених у складу са препорукама. 

Аутобус довози ученике путнике у  7:15 а одвози у 10:35. Школа ради од 7.30 до 13.00 часова. 

Родитељи доводе децу до капије школе. Дежурни наставници са свим мерама безбедности (обавезна маска) дочекују ученике 

на улазу у школу. На сваком улазу су постављене дезобаријере и средства за дезинфекцију руку. 

По доласку у школу ученици другог циклуса улазе на задњи улаз са свим мерама заштите и дезинфекције, а ученици првог 

циклуса улазе  на главни улаз. Током наставе ученици првог  и другог циклуса су физички одвојени-ученици првог циклуса 

су у приземљу, ученици  другог циклуса су на  спрату. Настава се организује и реализује тако да свако одељење и продужени 

боравак има своју учионицу. Школа има услова да се часови физичког васпитања реализују у фискултурној сали, теренима на 

школском дворишту кад временске прилике то дозвољавају уз поштовање прписаних мера заштите. 

Ученици првог циклуса имају до 4 часа, а ученици другог циклуса до 5 часова непосредног образовно-васпитног рада у 

школи. Ужина ученика се организује у учионицама уз све мере безбедности и хигијене.  

Дежурства наставника су одређена распоредом часова. Два наставника су дежурна на дневном нивоу уз помоћ дезурних 

ученика. На спрату, и приземљу. За испомоћ у дежурству, збрињавању болесне деце биће ангажовани стручни сарадници. 

Одређена је просторија за изолацију -Ковид учионица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.2. План наставе и учења 

 

Основна школа „Јован Јованович Змај”на својој листи предмета има предмете који су прописани на националном нивоу и 

активности  које је сама предложила. 

 

Облици образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни предмети: 

 

 

Предмети 

 

први разред 

 

други разред 

 

трећи разред 

 

четврти 

разред 

Српски језик 5-180٭180 - 5 ٭180 - 5 ٭180-5 ٭ 

Енглески језик 2 - 72٭72 - 2 ٭72 - 2 ٭72 - 2 ٭ 

Математика 5 - 180٭180 - 5 ٭180 - 5 ٭180 - 5 ٭ 

Свет око нас 2 - 72٭72 - 2 ٭ - - 

Природа и друштво - - 2 - 72* 2 - 72٭ 

Ликовна култура 1-36٭72 - 2 ٭72 - 2 ٭36-1 ٭ 

Музичка култура 2 - 72٭72 - 2 ٭72 - 2 ٭72 - 2 ٭ 

Физичко и здравствено 

васпитање 
 - ٭108-3 ٭108-3 ٭3-108

Физичко васпитање - - - 3-108٭ 

Дигитални свет 1-36٭ - - - 

Грађанско васпитање 1-36٭36-1 ٭36-1 ٭36-1 ٭ 

Верска настава 1-36٭36-1 ٭36-1 ٭36-1 ٭ 

Народна трдиција - - - 1-36٭ 

Пројектна настава - 36 36 - 
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Предмети пети разред шести разред седми разред осми разред 

Српски језик и 

књижевност 
 ٭136-4 ٭144-4 ٭144-4 ٭5-180

Енглески језик 2 - 72٭68 - 2 ٭72 - 2 ٭72 - 2 ٭ 

Ликовна култура 2 - 72٭34-1 ٭36-1 ٭36-1 ٭ 

Музичка култура 2 - 72٭34-1 ٭36-1 ٭36-1 ٭ 

Историја 1-36٭68-2 ٭72 - 2 ٭72 - 2 ٭ 

Географија 1-36٭68-2 ٭72 - 2 ٭72 - 2 ٭ 

Математика 4-144٭136-4 ٭144-4 ٭144-4 ٭ 

Биологија 2 - 72٭68 - 2 ٭72 - 2 ٭72 - 2 ٭ 

Техника и технологија 2 - 72٭68 - 2 ٭72 - 2 ٭72 - 2 ٭ 

Физичко и здравствено 

васпитање +ОФА 

 ٭2-72

+ 54 

 ٭72 - 2
+ 54 

 ٭108-3 ٭3-108

Физика - 2 - 72٭68 - 2 ٭72 - 2 ٭ 

Хемија - - 2 - 72٭68 - 2 ٭ 

Информатика и 

рачунарство 
 *34-1 ٭36-1 ٭36-1 ٭1-36

Грађанско васпитање/ 

Верска настава 
 ٭34-1 ٭36-1 ٭36-1 ٭1-36

Руски језик 2 - 72٭68 - 2 ٭72 - 2 ٭72 - 2 ٭ 

Слободне наставне 

активности-Цртање, 

сликање, вајање; 

Домаћинство 

 ٭34-1 ٭36-1 ٭36-1 ٭1-36
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2.ПРЕГЛЕД РАСПОЛОЖИВИХ РЕСУРСА 

2.1. Материјално-технички и просторни услови рада 

Основна школа “Јован Јовановић Змај” у Хајдучици је основана Одлуком Владе Републике Србије о оснивању бр. 022-

2959/95 објављена у “Службеном Гласнику РС” број 45/95 и по тој одлуци почиње са радом 01.01.1996. године. Школа је до 

доношења Oдлуке о оснивању радила као подручна школа Основне школе “Јован Стерија Поповић” у Великој Греди која се 

01.09.1995. године издвојила из Основне школе “Доситеј Обрадовић” у Пландишту. 

Основна школа “Јован Јовановић Змај” има седиште у Хајдучици, Валентова 3 и организована је у два пункта: осморазредна 

школа у Хајдучици која обухвата ученике од I до IV разреда из Хајдучице и ученике од V до VIII разреда из Хајдучице, 

Старог Леца и Дужина, други пункт је подручна школа у Старом Лецу која обухвата ученике од I до IV разреда из насељених 

места Стари Лец и Дужине. 

Основна делатност школе је основно образовање и васпитање деце. Поред основне делатности школа је регистрована и за 

обављање предшколског васпитања и образовања, образовање одраслих и образовање деце са посебним потребама. Школа је 

добила верификацију за извођење програма функционалног основног образовања одраслих (ФООО). 

Школска зграда у Хајдучици лоцирана је на погодном терену у близини парка и базена што представља веома повољну 

локацију посебно са аспекта спортско-рекреативних услова рада јер ученици поред терена у школском дворишту могу 

користити и парк и фудбалско игралиште који су у непосредној близини. 

Простор са којим школа располаже је следећи: 

 

ШКОЛСКА ЗГРАДА У ХАЈДУЧИЦИ 

Укупна површина шк. дворишта 15.300 м2 

              Школска зграда: 1.393,15 м2 

                     12 учионица 636 м2 

                     фискултурна сала 198 м2 

                     2 ходника 180 м2 

                     Хол 59 м2 
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                    школска библиотека 20 м2 

                     Зборница 24 м2 

                   3 канцеларије 27 м2 

              Простор за предшколско: 249,15 м2 

                    радна соба 1 90 м2 

                    радна соба 2 60,6 м2 

                    Хол 6,4 м2 

                    кухињске просторије 28,89 м2 

                    Зборница 9 м2 

                    мокри чвор 14,56 м2 

                    Трпезарија 30,1 м2 

                    Ходник 9,6 м2 

            Школски терени асфалтирани 1.825 м2 

            Бетонске стазе и писта 1.100 м2 

 Зелена површина и травнати терени 10.981,85 м2 
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ШКОЛСКА ЗГРАДА У СТАРОМ ЛЕЦУ 

3 учионице 124 м2 

фискултурна сала 40 м2 

Зборница 18 м2 

Простор за предшколско: 74 м2 

радна соба 1 27,5 м2 

радна соба 2 25 м2 

чајна кухиња 4 м2 

Ходник 7 м2 

мокри чвор 10,5 м2 

 

Опремљеност школским инвентаром и намештајем, наставним средствима и дидактичким материјалом у целини узев је 

задовољавајућа и процентуално износи 70% у односу на захтеве из Норматива о простору и опреми за основне школе. 

Школски намештај је набављен пре тридесетак година и у солидном је стању. Школске клупе су обложене ултрапластом и у 

целини задовољавају очуваношћу, а уз то су сва оштећења отклоњена, плоче столова замењене, све клупе и столице 

прелакиране у боје учионице у којој се налазе.  

Ормани и витрине за смештај учила су 50% новијег датума набавке, а друга половина старијег датума набавке и углавном 

одговарају својој намени. Учила и намештај се набаљају у складу са материјалним могућностима. 

             Најважнија наставна средства којима школа располаже су: 

  - графоскоп    2 комада  

  - дијапројектор    2   “ 

  - епископ    1   “ 

  - епидијаскоп   1 комад  

  - ЦД плејери               4 комада 

  - рачунари – информатички кабинет  15   “ 

  - паметна табла                          2 комада 

  - пројектор за елемент филм      2    “ 

  - комплети дијафилмова (70% за све наставне области) 
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  - учила за природне науке (60%) 

  - музичка линија                          2 комада 

  - скенер и ласерски штампач,     1+4 комада 

                      - штампач                                    2 комада 

                      - лаптоп                                        4 комада 

  - телевозор    6 комад 

  - видео-рекордер   2     " 

  - видео-бим    2     " 

  - фотокопир                2     " 

                     - клавир                                         1     « 

                    - синтисајзер                                  1    « 

Школска зграда у Хајдучици је новијег датума изградње (1968. године) и одговара просторним условима за савремену школу.  

Грејање школске зграде је класично помоћу пећи на плин у свакој учионици и плинског калорифера у фискултурној сали. 

Грејање у Старом Лецу је такође класично помоћу пећи на плин. 

 

 
 
2.2 Бројно стање ученика и одељења 

 

На почетку школске 2020/2021. године бројно стање ученика је укупно 64 ученик, од чега у матичној школи 48, а у подручној 

школи 16 ученика. 

А) Хајдучица 

   Разред           Број ученика                         Свега         

    мушких      женских 

I                          5                      1                             6 

II      3                     5                             8  

III                        2                     3                             5 

IV      /                      2                             2 

V      1                5            6 

VI                       3                      1                              4 – 2 ИОП1 

VII      5      2             7 – 1 ИОП1, 

VIII            4      6            10 - 1 ИОП2, 2 ИОП1 

СВЕГА:           23                    25                        48 
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Б) Стари Лец 

   I      /     /                              / 

 II      2                   4                               6  

 III             2                   1                               3  

 IV      4                    3                               7- 2ИОП1   

СВЕГА:             8                     8                             16  

УКУПНО:         31                  33                              64 

   

Ученици су разврстани у 8 одељења, од чега: 

  - у матичној школи од I - VIII           6 одељења  

- у подручној школи од I - IV            2     " 

  УКУПНО:                                                    8 одељења 

Настава се изводи у једној смени и почиње у 7.30 часова, а завршава се у 10.30 часова. Након редовне наставе, за ученике 

првог и другог разреда ради група продуженог боравка до 13 часова. 

У оквиру школе радиће три одељења образовања одраслих и они ће имати наставу у поподневним сатима. Детаљне 

информације о раду овoг одељења налазе се у њeговом програму рада. 

 

Место становања- ђаци путници 

 
  Ове школске године има 9  ученика-путника старијих разреда. 

Место/разред V VI VII VIII 

Хајдучица-

Дужине 

/ / / 1 

Хајдучица-

Стари Лец 

1 2 2 3 

   У нижим разредима немамо ученике на релацији Дужине - Стари Лец. 
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2. МОДЕЛ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ 

 

 

Организацији и реализацији образовно- васпитног рада у основној школи  у шк.2020/2021. години  о начинима планирања, 

органозовања и остваривања образовно-васпитног рада основне школе зависно од актуелне епидемиолошке ситуациије као и 

резултата извршеног анкетирања родитеља  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе даје препоруку да се настава од 

01.09.2020. године  планира и организује  кроз моделе наставе: 

ПРВИ ЦИКЛУС- на основу сагласности родитеља свакодневно у школи кроз непосредан рад. 

ДРУГИ ЦИКЛУС - основни модел –непосредни образовно-васпитни рад. 

Изборни предмети и други облици образовно-васпитног рада реализују се путем  наставе на даљину- посебног облика 

образовно –васпитног рада. 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК- кроз непосредан рад са ученицима првог и другог разреда. 

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД У ШКОЛИ- активности се организују кроз непосредан рад са ученицима од трећег до осмог разреда 

од 10:45 до 12:00 према распореду активности поштујући све мере заштите (просторне, хигијенске) 

 

 
3. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

 

 

На основу упетника 1 ученица се није изјаснила за непосредан рад. За ту ученицу биће организована настава на даљину 

(комуникација ће бити првенствено са одељењским старешином) и пратиће РТС часове. 

Платформа која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу је Google Classroom (Гугл учионица)- први и 

други циклус, Вибер, као и Е-учионица. 
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5. РАСПОРЕД ЧАСОВА 

 

Први разред 

 

 ПОНЕДЕЉА

К 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

САТНИ

ЦА 

1. Српски језик 

 

Математика Српски језик Математика Српски језик 
07.30 – 

08.00 

2. Математика 

 

Српски језик Математика Српски језик Математика 
08.05 – 

08.35 

3. Свет око нас Енглески језик Свет око нас Енглески језик Физичко и 

здравствено 

в. 

 

08.50 – 

09.20 

4. Физичко и 

здравствено в. 

 

ЧОС Физичко и 

здравствено в. 

 

Ликовна 

култура 

Дигитални 

свет 09.25 – 

09.55 

5. 

Онлај

н 

настав

а 

Словачки језик Музичка 

култура 

Словачки 

језик 

Слободне 

активности 

Грађанско 

васпитање/В

ерска 

настава 15.00 – 

17.00 

 Подршка 

ученицима  

Подршка 

ученицима 

Мађарски- 

Македонски 

језик 

Подршка 

ученицима 

Подршка 

ученицима 
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Други разред 

 

 ПОНЕДЕЉА

К 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

САТНИ

ЦА 

1. Српски језик 

 

Математика Српски језик Математика Српски језик 
07.30 – 

08.00 

2. Математика 

 

Српски језик Математика Српски језик Математика 
08.05 – 

08.35 

3. Свет око нас ЧОС Свет око нас Физичко и 

здравствено в. 

 

Ликовна 

култура 08.50 – 

09.20 

4. Физичко и 

здравствено в. 

 

Енглески језик Физичко и 

здравствено в. 

 

Енглески језик Ликовна 

култура 09.25 – 

09.55 

5. 

Онлај

н 

настав

а 

Музичка 

култура 

Допунска 

настава 

Слободне 

активности 

Словачки језик Грађанско 

васпитање/В

ерска 

настава 15.00 – 

17.00 

 Словачки језик Подршка 

ученицима  

Мађарски- 

Македонски 

језик 

Подршка 

ученицима 

Подршка 

ученицима 
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Трећи разред 

 

 ПОНЕДЕЉА

К 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

САТНИ

ЦА 

1. Српски језик 

 

Математика Српски језик Математика Српски језик 
07.30 – 

08.00 

2. Математика 

 

Српски језик Математика Српски језик Математика 
08.05 – 

08.35 

3. Природа и 

друштво 

Енглески језик Природа и 

друштво 

Енглески језик Физичко и 

здравствено 

в. 

 

08.50 – 

09.20 

4. Физичко и 

здравствено в. 

 

ЧОС Физичко и 

здравствено в. 

 

Ликовна 

култура 

Ликовна 

култура 09.25 – 

09.55 

5. 

Онлај

н 

настав

а 

Словачки језик Музичка 

култура 

Словачки 

језик 

Допунска 

настава 

Грађанско 

васпитање/В

ерска 

настава 15.00 – 

17.00 

 Подршка 

ученицима 

Подршка 

ученицима 

Мађарски- 

Македонски 

језик 

Слободне 

активности 

Подршка 

ученицима 
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Четврти разред 

 

 ПОНЕДЕЉА

К 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

САТНИ

ЦА 

1. Српски језик 

 

Математика Српски језик Математика Српски језик 
07.30 – 

08.00 

2. Математика 

 

Српски језик Математика Српски језик Математика 
08.05 – 

08.35 

3. Природа и 

друштво 

ЧОС Природа  

идруштво 

Физичко и 

здравствено в. 

 

Ликовна 

култура 08.50 – 

09.20 

4. Физичко и 

здравствено в. 

 

Енглески језик Физичко и 

здравствено в. 

 

Енглески језик Ликовна 

култура 09.25 – 

09.55 

5. 

Онлај

н 

настав

а 

Музичка 

култура 

Народна 

традиција 

Слободне 

активности 

Словачки језик Грађанско 

васпитање/В

ерска 

настава 15.00 – 

17.00 

 Словачки језик Подршка 

ученицима  

Мађарски- 

Македонски 

језик 

Подршка 

ученицима 

Подршка 

ученицима 
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Пети разред 

 

 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

САТНИЦ

А 

Претчас 

Онлајн 

настава 

Словачки језик  ОФА 
Ликовна 

култура 

Грађанско 

васпитање/ 

Верска настава 

15.00 – 

17.00 

1. Руски језик Ликовна култура Географија Математика 
Техника и 

технологија 

07.30 – 

08.00 

2. 
Информатика и 

рачунарство 
Енглески језик 

Физичко и 

здравствено вас. 

Српски језик и 

књижевност 

Техника и 

технологија 

08.05 – 

08.35 

3. 
Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Физичко и 

здравствено вас. 
Биологија 

Српски језик и 

књижевност 

08.50 – 

09.20 

4. Енглески језик Биологија Историја ОФА Математика 
09.25 – 

09.55 

5. Математика Математика 
Српски језик и 

књижевност 

Музичка 

култура 
Руски језик 

10.00 – 

10.30 

6. 

Онлајн 

Настава 

Цртање, сликање, 

вајање 

Подршка 

ученицима/ 

допунска, додатна, 

секције 

Подршка 

ученицима/ 

допунска, додатна, 

секције 

Музичка 

култура 
ЧОС 

15.00 – 

17.00 

7.  

Онлајн 

настава 

  
Мађарски језик/ 

Македонски језик 
  

8. 

 Онлајн 

настава 

  
Мађарски језик/ 

Македонски језик 
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Шести разред 

 

 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

САТНИЦ

А 

Претчас 

Онлајн 

настава 

Словачки језик Ликовна култура ОФА 
Музичка 

култура 

Грађанско 

васпитање/ 

Верска настава 

15.00 – 

17.00 

1. Математика 
Српски језик и 

књижевност 
Историја 

Техника и 

технологија 
Физика 

07.30 – 

08.00 

2. Енглески језик Математика Физика 
Техника и 

технологија 
Математика 

08.05 – 

08.35 

3. Историја 
Физичко и 

здравствено вас. 
Математика Географија Руски језик 

08.50 – 

09.20 

4. 
Српски језик и 

књижевност 

Физичко и 

здравствено вас. 
Руски језик 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

09.25 – 

09.55 

5. 
Информатика и 

рачунарство 
Биологија Географија Биологија Енглески језик 

10.00 – 

10.30 

6. 

Онлајн 

Настава 

Цртање, сликање, 

вајање 

Подршка 

ученицима/ 

допунска, додатна, 

секције 

Подршка 

ученицима/ 

допунска, додатна, 

секције 

ОФА ЧОС 

15.00 – 

17.00 

7.  

Онлајн 

настава 

  
Мађарски језик/ 

Македонски језик 
  

8. 

 Онлајн 

настава 

  
Мађарски језик/ 

Македонски језик 
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Седми разред 

 

 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

САТНИЦ

А 

Претчас 

Онлајн 

настава 

Словачки језик  
Грађанско 

васпитање 

Физичко и 

здравствено вас 
Верска настава 

15.00 – 

17.00 

1. 
Информатика и 

рачунарство 

Физичко и 

здравствено вас. 
Математика Енглески језик 

Српски језик и 

књижевност 

07.30 – 

08.00 

2. 
Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 
Историја Географија Физика 

08.05 – 

08.35 

3. Математика Биологија Физика Руски језик Математика 
08.50 – 

09.20 

4. Историја Математика Географија Биологија 
Техника и 

технологија 

09.25 – 

09.55 

5. Енглески језик Руски језик Хемија 
Српски језик и 

књижевност 
Хемија 

10.00 – 

10.30 

6. 

Онлајн 

Настава 

Цртање, сликање, 

вајање/ подршка 

ученицима 

Физичко и 

здравствено вас. 
Ликовна култура 

Техника и 

технологија 
ЧОС 

15.00 – 

17.00 

7.  

Онлајн 

настава 

Подршка 

ученицима/ 

допунска, 

додатна, секције 

Подршка 

ученицима/ 

допунска, додатна, 

секције 

Мађарски језик/ 

Македонски језик 

Музичка 

култура 

Подршка 

ученицима/ 

допунска, 

додатна, секције 

8. 

 Онлајн 

настава 

  
Мађарски језик/ 

Македонски језик 
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Осми разред 

 

 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

САТНИЦ

А 

Претчас 

Онлајн 

настава 

Словачки језик 
Физичко и 

здравствено вас. 

Грађанско 

васпитање 
ЧОС Верска настава 

15.00 – 

17.00 

1. Енглески језик Енглески језик Физика Географија Математика 
07.30 – 

08.00 

2. Историја Биологија Математика Биологија 
Српски језик и 

књижевност 

08.05 – 

08.35 

3. 
Информатика и 

рачунарство 
Математика Географија 

Српски језик и 

књижевност 
Физика 

08.50 – 

09.20 

4. Математика 
Српски језик и 

књижевност 
Хемија 

Музичка 

култура 
Хемија 

09.25 – 

09.55 

5. 
Српски језик и 

књижевност 

Физичко и 

здравствено вас 
Историја Руски језик 

Техника и 

технологија 

10.00 – 

10.30 

6. 

Онлајн 

Настава 

Подршка 

ученицима/ 

допунска, 

додатна, секције 

 Ликовна култура 
Физичко и 

здравствено вас. 
Руски језик 

Техника и 

технологија 

15.00 – 

17.00 

7.  

Онлајн 

настава 

Подршка 

ученицима/ 

допунска, 

додатна, секције 

Подршка 

ученицима/ 

допунска, додатна, 

секције 

Мађарски језик/ 

Македонски језик 
Домаћинство 

Подршка 

ученицима/ 

допунска, 

додатна, 

секције 

8. 

 Онлајн 

настава 

  
Мађарски језик/ 

Македонски језик 
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Распоред часова за издвојено одељење у Старом Лецу 

Други разред 

 

 ПОНЕДЕЉА

К 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

САТНИ

ЦА 

1. Математика 

 

Српски језик Математика Српски језик Математика 
08.00 – 

08.30 

2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 08.35 – 

09.05 

3. Свет око нас Физичко и 

здравствено в. 

 

Енглески 

језик 

Ликовна 

култура 

Свет око нас 

09.20 – 

09.50 

4. Физичко и 

здравствено в. 

 

ЧОС Енглески 

језик 

Ликовна 

култура 

Физичко и 

здравствено 

в. 

 

09.55 – 

10.25 

5. 

Онлај

н 

настав

а 

Грађанско 

васпитање/ 

Верска настава 

Мађарски језик Слободне 

активности 

Мађарски језик Музичка 

култура 

15.00 – 

17.00 

 Подршка ученицима 
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Трећи разред 

 

 ПОНЕДЕЉА

К 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

САТНИ

ЦА 

1. Математика 

 

Српски језик Математика Српски језик Математика 
08.00 – 

08.30 

2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 08.35 – 

09.05 

3. Природа и 

друштво 

Физичко и 

здравствено в. 

 

Енглески 

језик 

Ликовна 

култура 

Природа и 

друштво 09.20 – 

09.50 

4. Физичко и 

здравствено в. 

 

ЧОС Енглески 

језик 

Ликовна 

култура 

Физичко и 

здравствено 

в. 

 

09.55 – 

10.25 

5. 

Онлај

н 

настав

а 

Грађанско 

васпитање/ 

Верска настава 

Мађарски језик Слободне 

активности 

Мађарски језик Музичка 

култура 

15.00 – 

17.00 

 Подршка ученицима 
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Четврти разред 

 

 ПОНЕДЕЉА

К 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

САТНИ

ЦА 

1. Математика 

 

Српски језик Енглески 

језик 

Српски језик Математика 
08.00 – 

08.30 

2. Српски језик Математика Енглески 

језик 

Математика Српски језик 08.35 – 

09.05 

3. Природа и 

друштво 

Физичко и 

здравствено в. 

 

Српски језик Ликовна 

култура 

Природа и 

друштво 09.20 – 

09.50 

4. Физичко и 

здравствено в. 

 

ЧОС Математика Ликовна 

култура 

Физичко и 

здравствено 

в. 

 

09.55 – 

10.25 

5. 

Онлај

н 

настав

а 

Грађанско 

васпитање/ 

Верска настава 

Мађарски језик Народна 

традиција 

Мађарски језик Музичка 

култура 

15.00 – 

17.00 

 Подршка ученицима 
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Распоред активности у једносменском раду 

 

Због отежаних услова рада током примене епидемиолошких мера и Посебног програма образовања и васпитања, све наведене 

активности у Пројекту обогаћеног једносменског рада биће усмерене на пружање подршке ученицима у учењу. Напосредни 

рад на активностима ће се спроводити уз поштовање свих епидемиолошким мера и препорука. 

Прва група (3. и 4. разред) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга група (5., 6., 7. и 8. разред) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САТНИЦ

А 

 

 

ПОНЕДЕЉА

К 

 

УТОРАК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

 

10:45-

12:00 

 

Весна 

Ерцеговић 

Митровић 

 

Слађана 

Царин 

Татиана 

Немет 

 

 

 

 

 

„Подршка 

развоју 

личности 

ученика“ 

 

„Математичке 

мозгалице, игре 

и приче“ 

 

„Слободне 

активности по 

избору 

ученика“ 

 

 

 

    

 

 

САТНИ

ЦА 

 

 

ПОНЕДЕЉА

К 

 

УТОРАК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

 

10:45-

12:00 

 

Слађана 

Царин 

Татиана 

Немет 

Весна 

Ерцеговић 

Митровић 

 

 

 

 

 

Математичке 

мозгалице, 

игре и приче“ 

 

„Слободне 

активности по 

избору 

ученика“ 

„Подршка 

развоју 

личности 

ученика“„ 
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6. НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

 

 Развој, напредовање и ангажовање ученика се прати у току непосредног образовно-васпитног рада као и током наставе 

на даљину; 

 Ученици се оцењују у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и 

васпитању; 

 Оцењивање ученика (бројчано) обављаће се у школи у току непосредног образовно-васпитног рада, а настава на 

даљину се оцењује формативно (активност ученика уписана у ес Дневник, педагошка свеска) 

 

7. НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ПЛАНА АКТИВНОСТИ 

 

 Праћење реализације оперативног плана врши се на период од две седмице (у септембру месецу), а касније једном 

месечно; 

 План реализације оперативног плана врши се увидом у документацију наставника, есДневник, дневник рада у 

продуженом боравку, непосредно током наставе у школи; 

 Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ онлајн часовима и другим облицима наставе на даљину; 

 Бележи се и прати укупан број ученика који су похађали наставу током месеца; 

 Бележи се и прати укупан број ученика који похађају продужени боравак; 

 Бележи се  ипрати укупан број ученика који похађају активности „Обогаћеног једносменског рада“; 

 Свакодневно праћење здравственог стања ученика и свих запослених у школи. 
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Школски програм за први циклус основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. 

годину 
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Обавезни и изборни наставни предмети I – IV 
I разред 

 
Обавезни наставни 

предмети 

Недељни 

фонд часова 

Годишњи 

фонд часова 

 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик  2 72 

3.  Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Дигитални свет 1 36 

6. Ликовна култура 1 36 

7. Музичка култура 1 36 

8. Физичко и 

здравствено 
васпитање 

3 108 

            Укупно 20 720 

 

 
Изборни наставни предмети Недељни фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 
 

1. Грађанско васпитање 1 36 

2. Верска настава – 
Православни катихизис  

1 36 

3.  Верска настава – словачко 

евангеличка  

1 36 

4. Матерњи језик са 
елементима националне 

културе (македонски, 

мађарски, словачки) 

2 72 
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II Разред 

 

 

Обавезни наставни 
предмети 

Недељни 
фонд часова 

Годишњи 
фонд часова 

 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик  2 72 

3.  Математика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

6. Ликовна култура 2 72 

7. Музичка култура 1 36 

8. Физичко и 
здравствено 

васпитање 

3 108 

            Укупно 20 720 

 

Облик 

образовно-васпитног 

рада 

 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи 

фонд 

часова 

1. Редовна настава 20 720 

2. Допунска настава 1 36 

3. Настава у природи 7 – 10 дана годишње 

Остали облици 

образовно-васпитног 

рада 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи 

фонд 

часова 

1. Час одељењског старешине 36  

2. Ваннаставне активности 
(слободне активности) 

1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 
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Изборни наставни предмети Недељни фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 
 

1. Грађанско васпитање 1 36 

2. Верска настава – 

Православни катихизис  

1 36 

3.  Верска настава – словачко 

евангеличка  

1 36 

4. Матерњи језик са 

елементима националне 
културе (словачки, 

мађарски, македонски) 

2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облик 

образовно-васпитног 

рада 

 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи 

фонд 

часова 

1. Редовна настава 20 720 

2. Допунска настава 1 36 

3. Пројектна настава 1 36 

4. Настава у природи 7 - 10 дана годишње 

Остали облици 

образовно-васпитног 

рада 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи 

фонд 

часова 

1. Час одељењског старешине 36  

2. Ваннаставне активности 
(слободне активности) 

1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 
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III Разред 

 
Обавезни наставни 

предмети 

Недељни 

фонд часова 

Годишњи 

фонд часова 

 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик  2 72 

3.  Математика 5 180 

4. Природа и друштво 2 72 

6. Ликовна култура 2 72 

7. Музичка култура 1 36 

8. Физичко и 

здравствено 
васпитање 

3 108 

            Укупно 20 720 

 

 
Изборни наставни предмети Недељни фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 
 

1. Грађанско васпитање 1 36 

2. Верска настава – 

Православни катихизис  

1 36 

3.  Верска настава – словачко 

евангеличка  

1 36 

4. Матерњи језик са 

елементима националне 
културе (македонски, 

мађарски, словачки) 

2 72 
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IV Разред 

 
Обавезни наставни 

предмети 

Недељни 

фонд часова 

Годишњи 

фонд часова 

 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик  2 72 

3.  Математика 5 180 

4. Природа и друштво 2 72 

6. Ликовна култура 2 72 

7. Музичка култура 1 36 

8. Физичко васпитање 3 108 

            Укупно 20 720 

 

 

Облик 

образовно-васпитног 

рада 

 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи 

фонд 

часова 

1. Редовна настава 20 720 

2. Допунска настава 1 36 

3. Пројектна настава 1 36 

4. Настава у природи 7 - 10 дана годишње 

Остали облици 

образовно-васпитног 

рада 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи 

фонд 

часова 

1. Час одељењског старешине 36  

2. Ваннаставне активности 
(слободне активности) 

1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 
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Изборни наставни предмети Недељни фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 
 

1. Грађанско васпитање 1 36 

2. Верска настава - 

Православни катихизис  

1 36 

3.  Верска настава – словачко 

евангеличка  

1 36 

4. Матерњи језик са 

елементима националне 

културе (словачки, 
мађарски, македонски) 

2 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облик 

образовно-васпитног 

рада 

 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи 

фонд 

часова 

1. Редовна настава 20 720 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатна настава 1 36 

4. Настава у природи 7 - 10 дана годишње 

Остали облици 

образовно-васпитног 

рада 

Недељни 

фонд 

часова 

Годишњи 

фонд 

часова 

1. Час одељењског старешине 36  

2. Ваннаставне активности 
(слободне активности) 

1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 
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I разред 

 

 

 

 



39 
 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

 
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.  

Годишњи фонд часова 180 часова  

 

Р.БР. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

ИСХОДИ 

 
1. 

 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И 
ПИСАЊЕ 

Комуникативна 
компетенција, компетенција 

за учење, компетенција за рад 

са подацима, дигитална 
компетенција, компетенције 

за решавање проблема, 

компетенција за сарадњу, 

предузетничка компетенција, 
естетичка компетенција, 

компетенција за одговоран 

однос према здрављу, 
компетенције за одговорно 

учешће у демократском 

друштву, компетенције за 
одговоран однос према 

околини  

 

 Ученик ће бити у стању да:  
– разликујеизговорени 

глас и написано 

слово; изговорене 
и написанеречи и 

реченице; 

– владаосновном 

техникомчитања и 
писањаћириличког 

текста; 

– разумеоноштопрочита. 

 
2. 

 

КЊИЖЕВНОСТ Комуникативна 
компетенција, компетенција 

за учење, компетенција за рад 

са подацима, дигитална 

1.СЈ.1.5.1.  1.СЈ.1.5.2.  
1.СЈ.1.5.3.  1.СЈ.1.5.4. 

Ученик ће бити у стању да:  
– активнослуша и 

разумесадржај 

књижевноуметничког 
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компетенција, компетенције 

за решавање проблема, 
компетенција за сарадњу, 

предузетничка компетенција, 

естетичка компетенција, 

компетенција за одговоран 
однос према здрављу, 

компетенције за одговорно 

учешће у демократском 
друштву, компетенције за 

одговоран однос према 

околини  
 

текстакојимусечита; 

– препознапесму, 
причу и драмски 

текст; 

– одредиглавни 

догађај, време 
(редоследдогађаја) 

и местодешавања у 

везисапрочитаним 
текстом; 

– уочиликове и прави 

разликуизмеђу 
њиховихпозитивних 

и негативнихособина; 

– изразисвоје 

мишљење о 
понашањуликова у 

књижевномделу; 

– препозназагонетку 
и разумењено 

значење; 

- препознабасну 
и разумењенозначење. 

 

3. 

 

ЈЕЗИК  

ГРАМАТИКА, ПРАВОПИС, 

ОРТОЕПИЈА 

Комуникативна 

компетенција, компетенција 

за учење, компетенција за рад 
са подацима, дигитална 

компетенција, компетенције 

за решавање проблема, 
компетенција за сарадњу, 

предузетничка компетенција, 

естетичка компетенција, 

компетенција за одговоран 
однос према здрављу, 

компетенције за одговорно 

учешће у демократском 
друштву, компетенције за 

1.СЈ.1.3.1. 1.СЈ.1.3.2. 

1.СЈ.1.3.4. 1.СЈ.1.3.5. 

1.СЈ.1.3.6. 1.СЈ1.3.8. 
1.СЈ.1.3.9. 1.СЈ.1.3.10. 

1.СЈ.1.4.3. 

Ученик ће бити у стању да:  

– разликујеслово, реч и 

реченицу; 
– правилноизговори 

и напишекратку и 

потпунуреченицу 
једноставне 

структуреса 

одговарајућом 

интонацијомодносно 
интерпункцијским 

знакомнакрају; 

– 
правилноупотребивеликослово; 
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одговоран однос према 

околини  
 

 

 
 

 

 

 
4. 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Комуникативна 
компетенција, компетенција 

за учење, компетенција за рад 

са подацима, дигитална 
компетенција, компетенције 

за решавање проблема, 

компетенција за сарадњу, 

предузетничка компетенција, 
естетичка компетенција, 

компетенција за одговоран 

однос према здрављу, 
компетенције за одговорно 

учешће у демократском 

друштву, компетенције за 
одговоран однос према 

околини  

 

1.СЈ.0.1.1. 1.СЈ.0.1.2. 
1.СЈ.0.1.5. 1.СЈ.0.1.6. 

1.СЈ.0.1.7. 1.СЈ.0.1.8. 

1.СЈ.1.2.1. 1.СЈ.1.2.2.  
1.СЈ.1.2.3. 1.СЈ.1.2.4. 

1.СЈ.1.2.5. 1.СЈ.1.2.6. 

1.СЈ.1.2.7. 1.СЈ.1.2.8. 

1СЈ.1.3.5,1СЈ.1.3.6, 1СЈ.1.2.6.  
1СЈ.0.1.4.  

1СЈ.1.3.1,1СЈ.1.3.2, 1СЈ.1.3.4. 

 

СЛУШАЊЕ 
 

Ученик ће бити у стању да:  
– пажљиво и културно 

слушасаговорнике; 

– слуша, разуме и 
парафразирапоруку; 

– слуша 

интерпретативно 

читање и казивање 
књижевнихтекстова 

радиразумевања 

идоживљавања. 

ГОВОР 
 

Ученик ће бити у стању да:  
– учтивоучествује у 

вођеном и слободном 

разговору; 
– обликујеусмену 

порукуслужећи 

сеодговарајућим 
речима; 

– усменопричапрема 

слици/сликама и о 

доживљајима; 
– усменоописујествари 

изнепосредног 

окружења; 
– бира и користи 

одговарајућеречи у 

говору; направилан 
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начинкористинове 

речи у свакодневном 
говору; 

– напаметговорикраће 

књижевнетекстове; 

– учествује у сценском 
извођењутекста. 

ЧИТАЊЕ 

 

Ученик ће бити у стању да:  

– гласночита, правилно 
и саразумевањем; 

– тихочита (у себи) 

саразумевањем 

прочитаног; 
– пронађеинформације 

експлицитноизнете утексту. 

ПИСАЊЕ Ученик ће бити у стању да:  
– примењујеосновна 

правописнаправила; 

– пишечитко и уредно; 

– писменоодговарана 
постављенапитања; 

– спајавишереченица у 

краћуцелину; 
– пишереченицепо 

диктатупримењујући 

основнаправописна 
правила. 
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Енглески 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.  

Годишњи фонд часова: 72 

 

Редни бр. Наставна тема/област Исходи- На крају првог разреда ученик ће бити у 

стању да 

Активности ученика 

1. Friends Представи себе и свог друга, разуме питање, зна да 

одговори на постављено питање, зна да наброји 

активности које обавља са својим другом 

Посматра, црта, слуша, одговара, понавља, 

броји, боји, кратко се изражава, поставља 

питања,  

2. School Именује предмете у учионици и школски прибор, 

зна да наброји активности у школи, зна да именује 

боју предмета, разуме питање и зна да да кратак 

одговор, зна да употреби одговарајућу форму 

поздрављања, уме да се представи 

Посматра, црта, слуша, одговара, понавља, 

броји, боји, кратко се изражава, поставља 

питања, 

3. My house Зна да именују објекте становања, да наброји 

просторије у стану/кући, разуме питања наставника 

на ову тему, зна да једноставним придевима опише 

просторије у стану/кући 

Посматра, црта, слуша, одговара, понавља, 

броји, боји, кратко се изражава, поставља 

питања, 

4. My family Разуме питање, зна да кратко одговори, зна да 

представи своју ужу породицу, зна да тражи и да 

информације о себи и другима 

Посматра, црта, слуша, одговара, понавља, 

броји, боји, кратко се изражава, поставља 

питања, 

5. My body Зна да покаже делове тела, зна да именује делове 

тела, разуме питања и зна да кратко одговори на 

постављено питање 

Посматра, црта, слуша, одговара, понавља, 

броји, боји, кратко се изражава, поставља 

питања, 

6. Animals Зна да наброји животиње, зна да их опише 

једноставним придевима,  

Посматра, црта, слуша, одговара, понавља, 

броји, боји, кратко се изражава, поставља 

питања, 
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7. Food Зна да именује намирнице, да изрази допадање 

недопадање, зна да опише изглед намирница 

Посматра, црта, слуша, одговара, понавља, 

броји, боји, кратко се изражава, поставља 

питања, 

8. Places Руме питања, зна да кратко одговори, разуме 

једноставна обавештења о положају у простору и 

реагује на њих, тражи и пружа кратка и једноставна 

обавештења о положају у простору 

Посматра, црта, слуша, одговара, понавља, 

броји, боји, кратко се изражава, поставља 

питања, 

 Празници Зна да наброји основне празнике, зна да отпева 

песмице везане за празнике 

Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, пева, рецитује 
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Математика 

 

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

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

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

Ученик ће формирати основ за даљи развој математичких пјмова. 

Годишњи фонд: 180 

 

Р.БР. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 
 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА 

 

ИСХОДИ 

 
1. 

 

ГЕОМЕТРИЈА: 

ВЕЛИЧИНА, 
ПОЛОЖАЈ И 

ОБЛИК 

ПРЕДМЕТА:  

 Компетенција за 

целоживотно 
учење 

 Комуникација 

 Решавање 

проблема 

1.MAT.1.2.1. 

1.MAT.1.2.2. 

1.MAT.1.2.3. 
1.MAT.1.2.4. 

1.MAT.1.2.5. 

1.MAT.2.2.1. 
1.MAT.2.2.2. 

1.MAT.2.2.3. 

1.MAT.2.2.4. 

1.MAT.2.2.5. 
1.MAT.2.2.6. 

1.MAT.3.2.1. 

1.MAT.3.2.2. 
1.MAT.3.2.3. 

1.MAT.3.2.4. 

1.MAT.3.2.5. 

Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда: 

 одредимеђусобниположај 

 предмета и бића и њихов 

 положај у односунатло; 

 упоредипредмете и бићаповеличини; 

 уочи и 

именујегеометријскеобликепредметаизнепосреднеоколине; 

 именујегеометријскатела ифигуре; 

 групишепредмете и бићасазаједничкимсвојством; 

 сложи/разложифигурукојасесастојиодпознатихоблика.  

 
2. 

 

ГЕОМЕТРИЈА: 

ЛИНИЈА 

 Компетенција за 

целоживотно 
учење 

 Комуникација 

 Решавање 

проблема 

Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда: 

 разликујекриву, праву, изломљену, затворену и 

отворенулинију; 

 цртаправулинију и дужпомоћулењира. 

 
3. 

 

БРОЈЕВИ 

 Компетенција за 

целоживотно 
учење 

 Комуникација 

 Решавање 

проблема 

1.MAT.1.1.1. 
1.MAT.1.1.2. 

1.MAT.1.1.3. 

1.MAT.1.1.4. 

1.MAT.1.1.5. 
1.MAT.2.1.1. 

1.MAT.2.1.2. 

1.MAT.2.1.3. 

Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда: 

 бројиунапред и уназад и сапрескоком; 

 прочита, запише, упореди и уредибројевепрвестотине и 
прикажеихнабројевнојправој; 

 користиреднебројеве; 

 разликујепарне и непарне 

бројеве, одрединајвећи и 
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1.MAT.2.1.4. 

1.MAT.2.1.5. 
1.MAT.3.1.1. 

1.MAT.3.1.2. 

1.MAT.3.1.3. 

1.MAT.3.1.4. 
1.MAT.3.1.5. 

најмањиброј, претходника иследбеника; 

 користипојмовесабирак,збир, умањеник, умањилац, разлика; 

 сабира и 

одузимадваједноцифренабројанезаписујућипоступак; 

 сабира и одузимадо 100 безпрелазапрекодесетице; 

 раставибројнасабирке и применизаменуместа 
издруживањесабиракарадилакшеграчунања; 

 решитекстуалнизадатаксаједномоперацијом; 

 разликујеновчанеапоене 

до 100 динара и упоредињиховувредност; 

 правилоуочи и одредиследећичланзапочетогниза; 

 прочита и користиподатке 
саједноставнијегстубичноги сликовногдијаграмаилитабеле. 

 

4. 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 Компетенција за 

целоживотно 

учење 

 Комуникација 

 Решавање 
проблема 

1.MAT.1.4.1. 

1.MAT.1.4.2. 
1.MAT.1.4.3. 

1.MAT.1.4.4. 

1.MAT.2.4.1. 
1.MAT.2.4.2. 

1.MAT.2.4.3. 

1.MAT.2.4.4. 

1.MAT.2.4.5. 
1.MAT.3.4.1. 

1.MAT.3.4.2. 

1.MAT.3.4.3. 

Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда: 

 измеридужинузадатом, нестандардномјединицоммере; 

 пресликатачке и фигуре у 
квадратнојмрежинаосновузадатогупутства. 
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Свет око нас 

 

Циљ учења предмета свет око нас је упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 

одговоран живот у њему. 

Годишњи фонд часова:   72 

 
 

Р.БР. 
 

 

ОБЛАСТ / 
ТЕМА / 

МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ 
Ученик ће бити у стању да: 

 

 
1. 

 

 
Ја и други 

Комуникативна, за учење, за сарадњу, 
естетичка, за одговорно учешће у 

демократском друштву, за одговоран однос 

према околини,  компетенција за 
целоживотно учење, вештина комуникације, 

рад са подацима и информацијама, дигитална 

компетенција, решавање проблема, вештина 
сарадње, брига за здравље, еколошка 

компетенција, естетска компетенција.  

− 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; 
− понаша се 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. 

 

2. 

 

Здравље и 

безбедност 

Компетенција за целоживотно учење, 

вештина комуникације, рад са подацима и 

информацијама, дигитална компетенција, 
решавање проблема, вештина сарадње, брига 

за здравље, еколошка компетенција, естетска 

компетенција. 

Ученик ће бити у стању да: 

− понаша се 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 
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школе приликом кретања улицом са тротоаром и без тротоара и 

преласка улице; 
− снађе се у простору помоћу просторних одредница: напред-

назад, лево-десно, горе-доле и карактеристичних објеката. 

 

3. 
 

Оријентација у 

простору и 
времену 

Компетенција за целоживотно учење, 

вештина комуникације, рад са подацима и 
информацијама, дигитална компетенција, 

решавање проблема, вештина сарадње, брига 

за здравље, еколошка компетенција, естетска 
компетенција. 

Ученик ће бити у стању да: 

- одреди време својих активности помоћу временских 
одредница: 

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

јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра; 
- разликује природу од производа људског рада на примерима из 

непосредног окружења; 

- учествује у извођењу једноставних огледа којима испитује 

природне феномене; 
- повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. 

 

4. 
 

Разноврсност 

природе 

Компетенција за целоживотно учење, 

вештина комуникације, рад са подацима и 
информацијама, дигитална компетенција, 

решавање проблема, вештина сарадње, брига 

за здравље, еколошка компетенција, естетска 

компетенција. 

Ученик ће бити у стању да: 

− учествује у извођењу једноставних огледа којима испитује 
природне феномене; 

− разликује природу од производа људског рада на примерима 

из непосредног окружења; 

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

− повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. 

 
5. 

 

Живи свет Компетенција за целоживотно учење, 
вештина комуникације, рад са подацима и 

информацијама, дигитална компетенција, 

решавање проблема, вештина сарадње, брига 

за здравље, еколошка компетенција, естетска 
компетенција. 

Ученик ће бити у стању да: 
− идентификује биљке и животиње из непосредног окружења на 

основу њиховог спољашњег изгледа; 

− уочава разноврсност биљака и животиња на основу 

спољашњег изгледа; 
− понаша се тако да не угрожава биљке и животиње у 

непосредном окружењу; 

− повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. 
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6. 
 

Човек ствара Компетенција за целоживотно учење, 

вештина комуникације, рад са подацима и 
информацијама, дигитална компетенција, 

решавање проблема, вештина сарадње, брига 

за здравље, еколошка компетенција, естетска 

компетенција. 

Ученик ће бити у стању да: 

− посматрањем и опипавањем предмета одреди својства 
материјала: тврдо-меко, провидно-непровидно, храпаво-глатко; 

− учествује у извођењу једноставних огледа којима испитује 

природне феномене; 

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

− повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. 

− 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; 
− понаша се 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. 
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Ликовна култура 

 

Циљ учења предмета ликовна култура је подстицање учениковог стваралачког мишљења у складу са демократским 

опредељењем друштва и карактером овог предмета. Као и позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и 

других народа, 

Годишњи фонд:    36 
Редни бр. Наставна тема/област Исходи- На крају првог разреда ученик ће бити у 

стању да 

Активности ученика 

1. Ликовна култура и 

окружење 

Опишевизуелне 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;  

користи материјал и прибор у складу са 

инструкцијама;  

изрази, материјалом и техником по избору, 

своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и 

опажања;  

преведе једноставне појмове и информације у 

ликовни рад.  

повеже одабрану установу културе са њеном 

наменом;  

поштује договоре и правила понашања и 

облачења приликом посете установама 

културе. 

Посматра, уочава, открива, разликује, 

упоређује,препознаје, црта, одговара, 

понавља,  боји,,описује 

2. Облици у свету око 

мене 

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, 

Посматра, уочава, открива, разликује, 

упоређује,препознаје, црта, одговара, 

понавља,  боји, описује 
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положај облика у простору и у равни;  

користи материјал и прибор у складу са 

инструкцијама; изрази, материјалом и 

техником по избору, своје замисли, доживљаје, 

утиске, сећања и опажања; црта на различитим 

подлогама и форматима папира;  

преведе једноставне појмове и информације 

у ликовни рад;  

преобликује, сам или у сарадњи са 

другима,употребне предмете мењајући им 

намену. 
 

3. Обликовање 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; 

 црта на различитим подлогама и форматима 

папира;  

 користи материјал и прибор у складу са 

инструкцијама;  

 преведе једноставне појмове и информације у 

ликовни рад;  

 доживљаје, утиске, сећања и опажања.  

преведе једноставне појмове и информације у 

ликовни рад;  

изрази, материјалом и техником по избору, 

своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и 

опажања.  

одабере, самостално, начин спајања најмање 

два материјала; преобликује, сам или у 

сарадњи са другима, употребне предмете 

мењајући им намену.  

Посматра, црта, слуша, одговара, понавља, 

броји, боји, кратко се изражава, поставља 

питања, 
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4. Споразумевање 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;  

преведе једноставне појмове и информације у 

ликовни рад;  

изрази, материјалом и техником по избору, 

своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и 

опажања  

обликује једноставне фигуре од меког 

материјала;  

одабере, самостално, начин спајања најмање 

два материјала;  

преведе једноставне појмове и информације у 

ликовни рад;  

 

 
 

Посматра, црта, слуша, одговара, понавља, 

броји, боји, кратко се изражава, поставља 

питања, 
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Музичка култура 

 

Циљ учења премета 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 свог и других народа.  

Годишњи фонд часова: 36 

 
Редни 

бр. 

Област/тема Активности ученика  Исходи  

1. Слушање музике Слуша, доживљава, игра, црта, 

препознаје 

Зна да изрази ликовним путем и покретом слушану музику, 

зна да препозна песму на основу карактеристичног одломка 
мелодије  

2. Извођење музике Слуша,пева, понавља, игра, 

свира, препознаје, прави 

инструменте 

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

бројалице, дечје песме, игре са певањем, разликује дубоке и 

високе тонове, дуже и краће, гласну и тиху музику, брзо – 
споро, користи ритмичке инструменте, прати певање 

одговарајућим покретима тела 

3. Музичко стваралаштво Опонаша, импровизује, креира, 
пева, прави 

Зна да креира једноставне пратње за бројалице, песме, 
музичке игре, зна да осмисли малу ритмичку целину помоћу 

различитих извора звука, зна да осмисли малу музичку игру 

уз покрет 
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Физичко и здравствено васпитање 

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

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

савременим условима живота и рада. 

Годишњи фонд часова:   108 
Редни 

бр. 

Област/тема Активности ученика  Исходи  

1. Физичке способности Игра, трчи, скаче, стоји право, 

опонаша, посматра, 
- примени једноставне двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања);  

- примењује правилну технику дисања приликом 

вежбања 
2. Моторичке вештине Игра, трчи, скаче, стоји право, 

опонаша, посматра,  
- правилно изведе вежбе, разноврсна природна и 

изведена кретања;комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у различитим кретањима; 

- разликује правилно од неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

 - изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку 

пратњу;игра дечји и народни плес; 

 

3. Физичка и здравствена  

култура 

Игра, трчи, скаче, стоји право, 
опонаша, посматра, 

- користи основну терминологију 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; 

- уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; 

- наведе делове свога тела и препозна њихову улогу; 

- уочи промене у расту код себе и други; 

- уочи разлику између здравог и болесног стања; 

- примењује здравстено -  хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања; 

- одржава личну хигијену;учествује у одржавању 

простора у коме живи и борави; 
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Дигитални свет 

 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталнe компетенције ученика ради њиховог оспособљавања 

за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина 

размишљања. 

Годишњи фонд часова:  36 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању 

да: 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Изучавањем предмета развијају се: 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

– препозна дигиталне уређаје из окружења и 

именује неке од њих; 

– наведе неке од животних ситуација у којима 

дигитални уређаји олакшавају обављање 

послова; 

– упореди начине рада и живота људи пре и после 

појаве дигиталних уређаја; 

– упореди начине креативног изражавања са 

дигиталним уређајима и без њих; 

– користи дигиталне уџбенике за учење 

(самостално и/или уз помоћ наставника); 

– упореди дигитални и папирни уџбеник; 

– упореди традиционалне видове комуникације са 

комуникацијом посредством дигиталних уређаја; 

– наведе неке од карактеристика „паметног“ 

дигиталног уређаја; 

– наведе на који начин дигитални уређаји могу да 

допринесу упознавању културне баштине; 

Компетенција за целоживотно учење  

Ученик уме да планира време за учење и да 

организује процес учења и управља њим.  

Ефикасно користи различите стратегије учења, 

прилагођава их природи градива и циљевима 

учења.  

Уме да процени сопствену успешност у учењу; 

идентификује тешкоће у учењу и зна како да их 

превазиђе.  

 

Рад с подацима и информацијама  

Разликује јавне и приватне податке, упознат је са 

основним правилима чувања приватности 

података.  

Дигитална компетенција  

Приликом решавања проблема бира одговарајућа 

ИКТ средства 

Решавање проблема  

Ученик проналази/осмишљава могућа решења 

проблемске ситуације.  

Ученик упоређује различита могућа решења 

проблемске ситуације сходно релевантним 

критеријумима, објашњава шта су предности и 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

– наведе основна правила за коришћење 

дигиталних уређаја како не би угрозио здравље;  

– наведе неке од здравствених ризика везаних за 

прекомерно или неправилно коришћење 

дигиталних уређаја; 

– доведе у везу начин одлагања електронског 



56 
 

отпада са загађењем животне средине; 

– наброји основне податке о личности; 

– објасни зашто саопштавање података о личности 

представља ризично понашање при 

комуникацији помоћу дигиталних уређаја; 

– именује особе или институције којима се треба 

обратити за помоћ у случају контакта са 

непримереним дигиталним садржајем, 

непознатим, злонамерним особама или особама 

које комуницирају на неприхватљив начин; 

– наведе основне препоруке за руковање 

дигиталним уређајем на одговоран начин 

(примена мера физичке заштите) и објасни зашто 

је важно примењивати их; 

слабе стране различитих решења.  

Ученик припрема примену изабраног решења, 

прати његову примену усклађујући се са новим 

сазнањима које стиче током примене датог 

решења и успева да реши проблемску ситуацију.  

Ученик вреднује примену датог решења, 

идентификује његове добре и слабе стране и 

формулише препоруке за наредно искуство са 

истим или сличним проблемским ситуацијама.  

Сарадња  

Конструктивно, аргументовано и креативно 

доприноси раду групе, усаглашавању и 

остварењу заједничких циљева. Активно слуша и 

поставља релевантна питања поштујући 

саговорнике и сараднике, а дискусију заснива на 

аргументима. Конструктивно доприноси 

решавању разлика у мишљењу и ставовима и при 

томе поштује друге као равноправне чланове 

групе. Ангажује се у реализацији преузетих 

обавеза у оквиру групног рада на одговоран, 

истрајан и креативан начин. Учествује у 

критичком, аргументованом и конструктивном 

преиспитивању рада групе и доприноси 

унапређењу рада групе.  

Естетичка компетенција  

Анализира и критички вреднује дигитални 

производ у контексту естетике и корисничког 

доживљаја. Предузимљивост и предузетничка 

компетенција Исказује и заступа своје идеје, 

утиче на друге кроз развој вештине јавног 

говора, преговарања и решавања конфликата.  

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

– анализира једноставан познати 

поступак/активност и предлаже кораке за његово 

спровођење; 

– протумачи симболе познатог/договореног 

значења и спроведе поступак описан њима; 

– уочи и исправи грешку у симболима израженом 

упутству (алгоритму), провери ваљаност свог 

решења и по потреби га поправи (самостално 

или сараднички); 

– доведе у везу алгоритам и понашање дигиталног 

уређаја. 
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ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 
 

Грађанско васпитање 

 

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

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

процедуре и вредности демократског дрруштва. 

Годишњи фонд часова:     36 

 

 

Редни 

бр. 

Област/тема Активности ученика  Исходи  

1. ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу 

Разговара, слуша, закључује, 

осећа, сарађује, црта. 

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; 

 

2. ДЕМОКРАТСКО  

ДРУШТВО 

Одељење/група као 

заједница 

Разговара, слуша, закључује, 

осећа, сарађује, црта. 

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 
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одељенских правила и да се понаша у складу са њима; 

3. ПРОЦЕСИ У  

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Комуникација и 

сарадња 

Разговара, слуша, закључује, 

осећа, сарађује, црта. 

својим речима образложи неопходност правила која 

регулишу живот у заједници; 

препозна добре стране свог одељења и оно што би 

требало 

4 ГРАЂАНСКИ  

АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/групе 

Разговара, слуша, закључује, 

сарађује, договара се, црта 

учествује у изради плана једноставне акције; 

са другим ученицима изводи и документује једноставну 

акцију; 

доприносипромоцијиакције; 

на једноставан начин вреднује изведену акцију. 
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Верска настава (православни катихизис) 

 

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

ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовогживота. 

Годишњи фонд часова:    36 

 

 

 

Редни 

бр. 

Област/тема Активности ученика  Исходи  

1. Заједница као основ 

живота 

посматрање, описивање, 

препознавање, цртање, 

именовање 

Когнитивни аспект: 
моћи да опише и објасни значење појма заједнице 

као и његов однос према њему блиским 

особама(породици) 

моћи да препозна да не можемо једни бездругих 

знати да нас љубав повезује садругима 

прихватати друге личности и њиховеособине 

знати да се правилно осени крснимзнаком 

знати да је Бог Света Тројица(Заједница) 

знати да крштењем постајемо чланови Божје породице 

(Цркве) 

2. Заједница љубави 

бога, 

човека иприроде 

посматрање, описивање, 

препознавање, цртање, 

именовање 

Когнитивни аспект: 
ученик ће знати да заједница са Богом почива 

наслободи 

знати да је послушност изразљубави 

моћи да препозна да је даривање плодљубави 

моћи да сазна да је молитва разговор саБогом 

моћи да се упозна са молитвом Оченаш 

знати да је Бог Отац створио свет изљубави 

моћи да препозна да је наш живот Божјидар 

моћи да зна да Бог жели да живимо у заједници сањим 

моћи да опише појединости библијске 

повести о стварањусвета 
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моћи да разликује оно што је Бог створио од онога 

што је човек направио на примерима из 

непосредногокружења 

знати зашто за Бога кажемо да јеТворац 

моћи да на елементарном нивоу објасни 

повезаностљуди иприроде 

Афективни аспект: 

код ученика ће се развити жеља да љубав 

показујена конкретанначин 

ученик ће бити мотивисан да љубав према 

Богуизражава молитвом 

3. Неизмерна љубав божја 

- Христос се роди! 

посматрање, описивање, 

препознавање, цртање, 

именовање 

моћи да препозна основедогађајебиблијске приповести 

о Христовом рођењу,моћи да препозна и именује 

главне личности из библијске приче о Христовом 

рођењу,моћи да препозна да је прослава празника 

догађајцеле породице кроз који се остварује 

заједницаљубавимоћи да препозна да је Витлејемска 

пећина слика Цркве • усвоји текст (садржај) и мелодију 

песме( Божић, Божић ),моћи да препозна да је Свети 

Сава посветио својживот Богу због љубави премаЊему 

4 Црква - заједница са 

богом 

посматрање, описивање, 

препознавање, цртање, 

именовање 

Когнитивни аспект: 
• моћи да уочи да се у Цркви остварује јединство 

људии природе саБогом 

• знати да у заједници са Богом учествујемо 

слободно – само ако то желимо (пример Светога 

Саве и његовог слободногизбора) 

• моћи да се упозна са Литургијом каодогађајем 

(заједничком трпезом) на којем се окупља Божја 

породица ће желети да учествује у Литургији 

Афективни аспект: 

• код ученика ће се развити жеља да 

својомпослушношћу изражава своју љубав 

ислободу 

ученик ће желети да учествује уЛитургији 
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5 Христова љубав према 

човеку и свету 

посматрање, описивање, 

препознавање, цртање, 

именовање 

Когнитивни аспект: 
• моћи да упозна Христово учење као „учење“ о 

љубавии праштању ( на примерима из 

јеванђељскихприча) 

• моћи да препозна и разуме да је права љубав 

кадаје показујемоделима 

• моћи да усвоји садржај и мелодију песме „Знаш ли 

коте љуби силно“ 

• моћи да опише појединости библијске 

повести о ХристовомВаскрсењу 

• моћи да препознаје и именује главне личностииз 

библијске приче о Христовом Васкрсењу ( уз помоћ 

иконе празника и по кључним симболима) 

• моћи да препозна да је прослава празника 

догађај целе породице кроз који се остварује 

заједницаљубави 

• моћи да опише прослављање Васкрса у 

својојпородици 

знати обичаје у вези саВаскрсом 

6 Наша брига о свету посматрање, описивање, 

препознавање, цртање, 

именовање 

Когнитивни аспект: 
• моћи да преприча одабране приче које говоре 

оХристовој љубави према свету ичовеку 

• моћи да на елементарном нивоу објасни 

међусобну повезаност свих људи иприроде 

• моћи да препознаје и именује поступке људи 

који су прожети љубављу према природи, 

људима и Богу Афективниаспект: 

код ученика ће се развити жеља да се брине о биљкама 

и животињама и целокупнојприроди 
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Верска настава (словачке евангеличке цркве) 

 

Názov predmetu:   Náboženská výchova -  Slovenskej evanjelickej a.v.cirkvi  

Ročný fond hodín:   36 

Ročník: Prvý 

 

 

TEMATICKÝ 

CELOK 

(Témy) 

 

CIEĽ 

 

VÝCHODISKÁ 

Po ukončení danej 

témy žiak: 

 

ODPORUČENÝ 

OBSAH PO TÉMACH 

 

SPôSOB REALIZOVANIA 

PROGRAMU   

 

 

I – ÚVOD  

 

1.Úvodná hodina 

 

 

 

• zoznamovanie sa so žiakmi  

• Spoznávanie žiakov s 

plánom a programom 

náboženskej výchovy pre 

prvý ročník 

 

• Motivovanie žiakov, 

aby navštevovali  hodiny 

náboženskej v.  

 

Kognitívny aspekt: 

 • porozumie 

základným vedomosti o 

témach, ktoré sa budú 

spracúvať na hodinách 

náboženskej výchove 

 

 Afektívny aspekt: 

 • bude povzbudený, 

aby sa aktívne zapájal a 

zúčastňoval na 

hodinách náboženskej 

v. 

 

 

 

 

•zoznamovanie sa s 

obsahom a spôsobom 

práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katechéta (učiteľ náboženstva) 

by mal vždy prihliadať na to, že 

katechizmus nie je len 

hromadenie informácii 

(“poznaní o viere”), ale znamená 

to snahu osobne prijať učenie  a 

skúsenosti Cirkvi, ako i 

implementáciu do života 

prostredníctvom slobodnej 

účasti na cirkevnom liturgickom 

živote. 

 

Na začiatku každej vyučovacej 

témy by mali byť žiaci 

oboznámení s cieľmi a 

východiskami výučby, 

tematickými obsahmi, spôsobom 

realizovania programu práce, 

ako i so spôsobom hodnotenia 

ich práce. 

 

 

 

  

 

 

II.– ČLOVEK 

A SPOLOČENSTVO -  JA 

A MôJ SVET 

 

 

2. Môj domov 

 

-  Poukázať žiakom  na to, 

aby boli vďační Pánu Bohu 

za domov 

 

- Viesť ich k tomu, aby 

vedeli zhodnotiť, čo 

poskytuje rodina a 

spoločenstvo 

Kognitívny aspekt: 

-vie zhodnotiť čo 

poskytuje rodina a 

spoločenstvo 

-  hovorí o rodine, vie 

oceniť láskavé 

prostredie a sám sa 

snaží ho vytvárať 

-uvedomí si, že  každé 

 

- obrázky rôznych typov 

rodiny (rodiny s 

jedným, dvoma 

rodičmi) 

 - rozprávka o 

Martinkovi  

- pieseň ,,Slniečko volá 

na deti“ (KST 305) 
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3 . Moja rodina 

 

4. Nebeský domov 

 

5.Podobenstvo o boháčovi a 

Lazarovi 

 

 

 

 

 

 

-  Privádzať žiakom , aby 

vedeli oceniť láskavé 

prostredie v rodine  snažili ho 

sami budovať 

 

- Žiakom  podať  základné 

vedomosti o Kráľovstve 

Božom , o tom, kto tvorí 

Božiu rodinu a ako sa do 

Božieho Kráľovstva možno 

dostať.  

 

 

Božie dieťa má aj 

nebeského Otca a 

všetci kresťania sú 

bratia a sestry  

- pochopí, že život na 

zemi úzko súvisí so 

životom v nebi 

- spozná Ježišovo 

pozvanie do Božieho 

kráľovstva  

- pochopí  rozdiel 

medzi pozemským a 

nebeským domovom 

-  pochopí  význam 

nebeského domova pre 

jeho život a túži sa 

dostať do Božieho 

kráľovstva 

 

Afektívny aspekt: 

•snaží sa robiť dobre 

druhým  

• snaží sa prejavovať 

kresťanskú lásku  Bohu 

a svojim blížnim 

 

-rozprávka Moja rodina 

- príbeh o nebeskom 

domove sprevádzaný s 

ilustráciami 

- pieseň ,, Kráľovi 

kráľov a Pánovi Pánov“ 

(KST 267) 

- Novozmluvné 

podobenstvo o boháčovi 

a chudobnom Lazarovi  

(Lk16)                        ( 

prerozprávané 

aprispôsobené veku 

žiakov) 

- pieseň „Sadáme s 

vďačnosťou  ku stolu, 

Pane“ (KST 312,1) 

 

 

 

Realizácia výučby: 

Výučba sa realizuje cez 

nasledovné druhy : 

-teoretickú výučbu (35 hodín) 

-praktickú výučbu (1 hodinu) 

 

Miesto realizácie výučby: 

.teoretická výučba sa realizuje v 

učebni 

-praktická sa realizuje v chráme 

Božom – zučastnením sa Služieb 

Božích 

 

Didakticko – metodické návody 

pre realizáciu výučby: 

 

- Úvodné hodiny by mali byť 

naplánované tak, aby prispeli k 

vzájomnému zoznámeniu sa 

žiakov, oboznámeniu žiakov s 

cieľmi, východiskami a 

vyučujúcimi obsahmi, tiež i  

začiatočný prehľad učiteľa o 

predchádzajúcich znalostiach a 

postojoch skupiny z oblasti 

náboženskej výchovy Slovenskej 

evanjelickej a.v. cirkvi. 

 

- Realizáciu programu treba 

konať v súlade s princípmi 

súčasnej aktívnej výučby, ktorá 

podľa svojej dynamiky 

podporuje žiakov na výskumný a 

problémový prístup k 

III. -   BOH A JEHO 

STVORENIE – BOŽÍ 

SVET 

 

 

6. Boh, Stvoriteľ - Pán, 

ktorý stvoril všetko 

 

 

- Priblížiť a vysvetliť žikaom  

príbeh stvorenia,  poukázať 

im  kto je Stvoriteľ 

 

- Vysvetliť žiakom, ako sa 

Pán Boh postaral o človeka v 

raji a ako sa stará o ľudí dnes 

 

Kognitívny aspekt: 

• pozná, že Boh stvoril 

svet z lásky;  

• uvedomí si, že sa Boh 

stará o svet; 

• vie, že Boh stvoril 

človeka z lásky a akú 

 

 

-rôzne pomôcky 

(ilustrácie, obrázky, 

prírodné materiály – 

kameň, zem, vodu...), 

ktoré ukazujú na 

Stvoriteľské dielo  
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 7. Pán Boh sa o nás stará 

 

8. Človek - Božie dielo  

       Adam a Eva v raji 

 

9. Hriech a Boží trest –

neposlušnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vysvetliť žiakom, že človek 

bol stvorený  

z Božej lásky 

 

- Poukázať žikaom na pôvod 

hriechu a viesť ich k tomu, 

aby vedeli rozdiel medzi 

dobrom a zlom na 

konkrétnych príkladoch 

dal úlohu človeku 

•uvedomí si, že aj jeho 

stvoril  Boh;  

•vie poďakovať Pánu 

Bohu za všetko čo 

stvoril a že sa o všetko 

stará  

•pozná ako zhrešili prví 

ľudia a aké následky im 

to prinieslo 

•vie slovami vysvetliť 

rozdiel medzi dobrými 

a zlými vecami na 

konkrétnych príkladoch 

 

Afektívny aspekt: 

- bude vedení k tomu,  

aby bol vďačný za 

všetko, čo má 

- bude vedení   k tomu, 

aby  konal dobro a 

odmietal zlo. 

 

- Starozmluvný príbeh 

(1M1)  O stvorení  

(prerozprávaný, 

prispôsobený veku, 

sprevádzaný  

ilustráciami ) 

-pieseň „Je veľký náš 

Boh“ (KTS 110) 

 

- materiály, ktoré nám 

poukazujú o tom, ako sa 

Pán Boh o nás stará  

-pieseň „Keď som ráno 

vstával“ (KTS 299,1) 

 

-biblický príbeh o 

stvorení Adama a Evy 

(1M 1-2) sprevádzaní  

ilustráciami 

(prispôsobené veku 

žiakov)  

 

-  príbehy, ktoré 

poukazujú na 

neposlušnosť 

 - pieseň „Dávaj pozor“ 

(KTS 208) 

 

 

 

 

 

 

 

obsahovým témam. 

 

V priebehu realizácie treba 

dávať dôraz najmä na 

skúsenostné a formatívne,  

menej na kognitívne a 

informatívne. 

 

- Kvalita výučby sa dosahuje 

realizáciou obsahu výučby v 

súlade s modernými 

pedagogickými požiadavkami s 

použitím rôznych metód, foriem 

práce a učebných pomôcok. 

 

- Majúc na zreteli požiadavky 

osnov vyučujúceho programu a 

možnosť presunu vyučujúceho 

obsahu do pedagogicko-

didaktického riešenia, učiteľ 

treba aby bral do úvahy 

psychologické faktory 

realizovania výučby – vek 

žiakov, úroveň 

psychomotorického rozvoja, 

záujmy, schopnosti, a motiváciu 

žiakov. 

 

- Pri realizácii modernej výučby 

učiteľ je zdroj vedomostí, 

tvorca, organizátor a koordinátor 

žiackych aktivít vo vyučovacom 

procese. 
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-Výučba je úspešne realizovaná, 

ak je žiak pripravený pochopiť 

Cirkev ako priestor pre 

uskutočnenie svojej osobnosti 

prostredníctvom spoločenstva s 

blížnymi a Trojjediným Bohom, 

ktorý sa stáva zdrojom a 

plnosťou jeho života. 

 

 

Evaluáciavyučby:  

Evaluáciuvýučby, učiteľ  

realizuje  výučbu na dva 

spôsoby: 

 

- hodnotením  reakcií žiakov 

(cez evaluačné lístky); 

 

- preverovaním  vedomostí, 

ktroré si žiaci osvojili na hodine, 

 

Známkovanie  

Opisné známkovanie sa môže 

konať:  

-ústnym spôsobom 

-písomným spôsobom, 

- pozorovaním správania sa 

žiaka  

 

Počet hodín po  témach: 

I – Úvod - 1 

II - Človek a spoločenstvo -   Ja 

a môj svet –5 

III-   Boh a Jeho stvorenie -  

IV. -  ZÁCHRANCA PRE 

SVET 

 

10.Pán Ježiš prichádza  

- Vianoce 

 

11. Traja mudrci 

 

12. Dvanásťročný Ježiš v 

chráme 

 

13. Pán Ježiš a Jeho moc 

 

14.Bohaté lovenie rýb – L 

 

- Priblížiť žiakom  príbeh o 

narodení Pána Ježiša a 

vysvetliť im, že Pán Ježiš je 

Boží Syn 

 

- Oboznámiť žiakov  o  

príbehu o betlehemských 

pastieroch, o tom ako sa 

dozvedeli o narodení Pána 

Ježiša  

 

-Spoznajú  príbeh navštívenia 

Pána Ježiša mudrcmi z 

Kognitívny aspekt: 

 

- žiak spozná, že Pán 

Ježiš je Boží Syn 

- pochopí potrebu 

narodenia Pána Ježiša 

- uvedomí si význam 

Vianoc 

- uvedomí si, že Pán 

Boh sa prihovára 

všetkým ľuďom bez 

rozdielu postavenia 

- zistí, prečo podnikli 

mudrci takú dlhú cestu  

 

 

- Novozmluvné 

svedectvo  o Narodení 

Pána Ježiša ((Lk1, 26-

38; Lk 2) 

prerozprávané, 

prispôsobené veku 

žiakov a sprevádzané 

ilustráciami) 

- premietanie kresleného 

filmu – Narodil sa Kráľ 

- rôzne ručné práce na 

tému Vianoc 
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5,1-11 

 

15.Ježiš a učeníci 

 

16. Ježišova moc nad 

chorobou 

 

17.Uzdravenie desiatich 

malomocných  

 

18.Najlepší učiteľ 

19.Podobenstvá: 

O staviteľoch – Mt 7, 24-27 

O strate15,1-7 

 

 

20. Posledná večera 

 

21. Pán Ježiš umiera na 

kríži 

 

 

22. Vstal z mŕtvych  

– Vzkriesenie 

 

23. Odchádza k Otcovi  

– Vstúpenie 

východu 

 

- Žiaci sa zoznámia s tým, 

kedy a prečo šiel Pán Ježiš 

prvý raz do Jeruzalemského 

chrámu a ako ho rodičia 

hľadali a našli v chráme 

 

 

- Žiaci spoznajú  príbeh o 

bohatom love rýb 

 

-Naučia sa, že Pán Ježiš je 

mocný Pán – Pán, ktorý 

vládne i nad prírodou 

 

- Vysvetliť žiakom prečo, 

Ježiš si však pre službu 

povoláva rybárov, ktorým 

dáva úlohu – privádzať k 

Nemu ľudí 

 

- Žiaci  sa dozvedia o 

Ježišových učeníkoch, o ich 

vyvolení - povolaní; 

 

- Poukázať žiakom  to,  o 

čom Pán Ježiš učil svojich 

učeníkov primerane veku 

dieťaťa 

 

- Vysvetliť žiakom, že Pán 

Ježiš je Boží Syn  a poukázať 

im, že Pán Ježiš z lásky k 

- pochopí, prečo sa 

rybárom zmocnil strach 

a rešpekt 

- bude privádzaní k 

tomu, aby nasledoval 

Pána Ježiša, 

- vie o  čom Pán Ježiš 

učil svojich  učeníkov 

(primerane veku 

dieťaťa) 

- pochopí veľkosť Pána 

Ježiša ako najlepšieho 

učiteľa 

- pochopí význam 

Večere Pánovej 

- uvedomí si význam 

ukrižovania Pána Ježiša 

ako veľkého daru Božej 

milosti pre všetkých 

ľudí 

- pochopí, čo znamená 

vzkriesenie pre 

veriaceho človeka – 

nádej a radosť pre 

veriaceho človeka 

- pochopí, prečo musel 

Pán Ježiš odísť k 

nebeskému Otcovi, ako 

i význam odchodu Pána 

Ježiša do Božieho 

kráľovstva 

-  vie vymenovať a 

poznať podoby Ducha 

Svätého 

- pieseň ,,Narodil sa 

Kristus Pán, veseľme 

sa“ (KTS 21,1) 

Bim,bam,bim,bam 

radostne zvon  zneje“ 

alebo iné piesne s 

vianočnou tematikou  

 

- Novozmluvný príbeh o 

Troch mudrcoch (Mt 2, 

1-12) prerozprávaný, 

prispôsobený a 

sprevádzaný 

ilustráciami)  

 

- Novozmluvný  príbeh 

Dvanásť ročný Ježiš v 

chráme  Evanjelium 

podľa Lukáša 2, 41-52 

(prerozprávaný a 

prispôsobený veku 

žiakov) 

-pieseň „Vojdite 

plesajme“ (KTS 282) 

 

-Novozmluvný biblický 

príbeh Búrka na mori 

(Mt 8,23-27; Mk 4, 35-

41) prerozprávaný, 

prispôsobený a 

sprevádzaný 

ilustráciami  

 

-premietanie kresleného 

Boží svet - 7 

IV. -  Záchranca pre svet – 16 

V. -  Som Božie dieťa – 5 

Evaluácia – 1+1 
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človeku a pre vieru vracia 

ľuďom zdravie 

 

- Žiaci spoznajú  Ježišove 

podobenstvá a vedia  

vyrozprávať podobenstvo 

 

- Žiaci spoznajú  príbeh o 

poslednej večeri, pochopia 

prečo Pán Ježiš ustanovil 

večeru Pánovu a spoznajú 

spôsob, ako prijímame 

večeru Pánovu 

 

- Žiaci sa zoznámia s  

príbehom 

ukrižovania,pochopia, prečo 

musel Pán Ježiš zomrieť na 

kríži a porozumejú , čo 

znamená smrť Pána  Ježiša 

na kríži pre kresťanov 

 

 

- Žiaci sa zoznámia s 

príbehom  vzkriesenia, 

pochopia, čo znamená 

vzkriesenie pre veriaceho 

človeka – nádej a radosť pre 

veriaceho človeka 

 

- Poukázať žiakom na 

dôležitosť vzkriesenia a 

vstúpenia Pána Ježiša do 

nebeského kráľovstva 

- uvedomí si dôležitosť 

a dielo Ducha Svätého 

– Jeho pomoc a silu, 

ktorou obdarúva 

veriacich  

 

 

Afektívny aspekt: 

 

- bude vedieť prejaviť 

poslušnosť a lásku k 

rodičom 

- cíti smútok nad 

nevďačnosťou 

uzdravených 

- uvedomí si aj našu 

nevďačnosť voči 

Pánovi Ježišovi 

- cíti smútok z rozlúčky 

s Pánom Ježišom 

-túži poznať pravidlá 

Božieho kráľovstva 

-cíti vďačnosť za obeť 

Pána Ježiša na kríži a 

túži po odpustení 

- cíti radosť zo 

vzkriesenia Pána Ježiša 

filmu - Ježišove zázraky 

 

- Novozmluvný biblický 

príbeh Bohaté lovenie 

rýb (Lk5, 1-11) 

prerozprávaný a 

prispôsobený veku 

žiakov 

- pieseň „Galilejskí 

rybári“ (KTS 166,1) 

- Novozmluvný  

biblický príbeh Ježiš a 

učeníci  (Mt 4, 18-22; 

Mk 3,13-19) 

prerozprávaný a 

prispôsobený žiakom  

- pieseň „Dvanásť 

učeníkov“ (Prídavok ku 

kresť. spevníku 235) 

- Novozmluvné biblické 

texty o Ježišovej moci 

nad chorobou (Mt 20, 

30-34; Lk 11,14, Mt 

9,32-33, Mk 9, 17-29; 

Mt8, 2-4; Lk 6, 6-10; 

Mt 8, 5-13; Mt 8, 14-15) 

prerozprávanie jedného 

eventuálne dvoch 

biblických príbehov 

sprevádzané 

ilustráciami, 

flashcartom alebo 

flanelografom 
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- Spoznajú  príbeh vstúpenia, 

pochopia, prečo  musel Pán 

Ježiš odísť k nebeskému 

Otcovi 

 

 

- Poukázať žiakom na to, že 

Pán Ježiš je najlepším 

učiteľom o Božom 

kráľovstve; 

 

-  Podať žiakom základné 

poznatky o Duchu Svätom a 

vysvetliť   súvislosti medzi 

Božou Trojicou. 

- Novozmluvný biblický 

text Mt 7, 24- 27 

podobenstvo  o 

Staviteľoch 

(prerozprávané a 

sprevádzané 

ilustráciami alebo 

krátkym kresleným 

filmom –

www.max7.org) 

- pieseň „Muž múdry“ 

 

 -Novozmluvný biblický 

text (Lk 15, 3-8 ) O 

stratenej ovci 

prerozprávané a 

prispôsobené veku  

- pozeranie kresleného 

filmu o Stratenej ovci 

alebo klipu  

(www.max7.org) 

-Pieseň „Ovečkou, že 

Božou som“ (KTS 

245,1) 

 

-Novozmluvný text Mt 

26, 17 – 30, Lk 22,7-23 

Posledná večera 

prerozprávané a 

prispôsobené veku  

žiakov sprevádzané  

ilustráciami 

 

- rozprávka – Nezbedné 
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jahňa Fido (prečítané a 

vysvetlenie žiakom) 

 

- Novozmluvný text Mt 

27,Mk 15, Lk 23, J 19 

Ukrižovanie Pána Ježiša 

(prerozprávaný, 

sprevádzaný 

ilustráciami a 

prispôsobený veku 

žiakov) 

-pieseň „Tam na kríži, 

na Golgote“ (KST 50,1) 

 

- Novozmluvný text 

Mt28, Mk16, J20 Ježiš 

vstal z mŕtvych 

(prispôsobený veku 

žiakov a sprevádzaný 

ilustráciami) 

- pieseň „Živý je Pán“ 

(učebnica náboženstva 

str.69) 

 

-Novozmluvný  text        

Mk 16, 9-20, Lk 24,          

Sk 1, 4-14 

(prerozprávané, 

sprevádzané 

ilustráciami a 

prispôsobené veku 

žiakov) 

 

- Pieseň „Živý je Pán“ 
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(učebnica náboženstva 

str.74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. -  SOM BOŽIE DIEŤA 

 

24. Prichádza Pomocník 

 

25. Boží dar viery – Saul 

 

 

26. Cirkev – spoločenstvo 

veriacich 

Evanjelický kostol 

 

27. Môj krst a krstní rodičia 

 

28. Modlitba  

– rozhovor s Pánom Bohom 

 

 

 

-Žiaci  si získajú vedomostí o 

tom, ako vznikla cirkev a čo 

znamenajú slová „cirkev“ a 

„kresťan“;- uvedomí si 

dôležitosť kostola 

 

-Vysvetliť žiakom, kedy sa 

človek stáva Božím 

dieťaťom; 

 

- Vysvetliť žiakom,  prečo sa 

krstíme, a   prečo majú deti 

krstných rodičov 

 

-Učiť žiakv použiť vhodné 

oslovenia v modlitbe, 

význam vďaky a prosby a 

tiež význam slovka  „ amen” 

v modlitbe;  

 

-Vysvetliť žiakom, že si cez 

modlitbu budujú osobný, 

Kognitívny aspekt:  

 

-pochopí,  že viera je 

Boží dar a je dôležitá   

v živote človek 

 -chápe význam 

stretnutia Saula s 

Pánom Ježišom pre 

jeho život 

- túži sa stretnúť s 

Pánom Ježišom 

- pozná   rozdiely 

medzi veriacim a 

neveriacim človekom 

- spozná príbeh Saula, 

prenasledovateľa 

kresťanov a aké zmeny 

spôsobilo stretnutia s 

Pánom Ježišom. 

- porozumie osloveniu 

– „brat, sestra“ 

-  vníma cirkev ako 

spoločenstvo veriacich 

ľudí, do ktorého patrí 

 - dokáže porozprávať o 

 

 

-Novozmluvný text SK 

2 

(prerozprávaný, 

striedaný obrázkami a 

prispôsobený veku 

žiakov) 

 

-Novozmluvný text Sk9 

(prerozprávaný a 

prispôsobený veku) 

- premietanie kresleného 

filmu Saul z Tarzu 

 

-Novozmluvný text  

Sk11, 19-26 

(prispôsobený veku a 

prerozprávaný) 

-pieseň „Keď viem, čo 

Ježiš pre mňa vykonal“ 

KTS 121 

 

-Ilustrácie rôznych 

druhov chrámu 
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blízky vzťah k Pánu Bohu. a 

prostredníctvom modlitby sa 

naučia komunikovať s Pánom 

Bohom 

svojom kostole 

- uvedomí si  dôležitosť 

svojho pokrstenia a 

prežíva vďačnosť za 

svoj krst 

- vie čo znamená 

modlitba 

- pozná význam slova  

,,amen“ 

-pozná vhodné použitie 

oslovenia v modlitbe 

- uvedomí si, že cez 

modlitbu komunikuje s 

Pánom Bohom  

- má na zreteli, že nemá 

iba prosiť   ale i 

ďakovať Pánu Bohu 

 

Afektívny aspekt: 

- túži sa správať ako 

Božie dieťa 

- bude vedieť vyjadriť 

úctu a vďačnosť 

rodičom a krstným 

rodičom 

(vnútorné a vonkajšie 

vybavenie chrámu) 

 

-Materiály alebo 

ilustrácie pre 

demonštrovanie Krstu 

Svätého  

 

- Ilustrácie, ktoré 

predstavujú modlitbu 

-pieseň „Modli sa každé 

ráno“ (KTS 303) 

 

-  Rôzne pomôcky na 

preverovanie vedomostí 

u žiakov (kvízy, rôzne 

ilustrácie, kartičky...) 
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II разред 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  
 

Српски језик 

 

Циљ наставе и учења 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. 

Годишњи фонд часова:    180 

 

 

Р. 

БР. 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

 

ИСХОДИ 

        Ученик ће бити у стању да: 

 

 

1. 

 

 

 

ЈЕЗИК 

 

Kомуникативна, 

 за учење, 

 за рад са подацима,     

за решавање 

проблема, 

 естетичка   

Граматика и лексикологија 

 

1СЈ.1.4.1.    1СЈ.1.4.1.   

1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1.   

1СЈ.2.4.4.   1СЈ.2.4.6. 

1СЈ.3.4.4. 

1СЈ.2.3.2.     

 разликује врсте (и подврсте) речи у 

типичним случајевима; 

 одреди основне граматичке 

категорије именица, придева и 

глагола; 

 примењује основна правописна 

правила; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Kомуникативна, 

за учење, 

за рад са подацима, 

дигитална, 

за решавање 

проблема, 

за сарадњу, 

предузетничка, 

естетичка 

1СЈ.0.1.1.    1СЈ.0.1.2.    

1СЈ.0.1.3. 

1СЈ.0.1.4.    1СЈ.0.1.5.    

1СЈ.0.1.7. 

1СЈ.0.1.8. 

1СЈ.1.3.1.    1СЈ.1.3.2.   

1СЈ.1.3.3.      

1СЈ.1.3.4.    1СЈ.1.3.5.  

1СЈ.1.3.6.       

1СЈ.1.3.8.    1СЈ.1.3.9.  

разликује опис од приповедања у 

књижевном делу;покаже примере 

дијалога у песми, причи и драмском 

тексту;уочи хумор у књижевном 

делу;чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха;изражајно рецитује 

песму и чита прозни текст;изводи 

драмске текстове;јасно и разговетно 

изговори обавештајну, упитну и 

заповедну реченицу, поштујући 
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 1СЈ.1.3.10.       

1СЈ.2.3.1.   1СЈ.3.3.4.    

1СЈ.3.3.6.    1СЈ.2.3.3.      

одговарајућу интонацију и логички 

акценат, паузе, брзину и темпо;споји 

више реченица у краћу и дужу целину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникативна,  

за учење, 

 за рад са подацима,  

за решавање 

проблема, 

 за сарадњу,  

естетичка, 

за одговорно учешће 

у демократском 

друштву, за 

одговоран однос 

према околини 

 

 

1СЈ.1.5.1.   1СЈ.1.5.2.  

1СЈ.1.5.3.    

1СЈ.1.5.4. 

 

1СЈ.2.5.2.   1СЈ.2.5.3.   

1СЈ.2.5.4.  

1СЈ.2.5.5. 

 

1СЈ.3.5.1. 

 

 

 

1СЈ.1.2.1.    1СЈ.1.2.2.    

1СЈ.1.2.4.    1СЈ.1.2.5.    

1СЈ.1.2.6.     1СЈ.1.2.8. 

 

1СЈ.2.2.2.   1СЈ.2.2.4.   

1СЈ.2.2.7.    

1СЈ.2.2.8.  

 

1СЈ.3.2.2.  1СЈ.3.2.5. 

 

 

 

 

 чита са разумевањем различите 

текстове;  

 опише свој доживљај прочитаних 

књижевних дела; 

 изнесе своје мишљење о тексту; 

− разликује књижевне врсте: лирску и 

епску песму, причу, басну, бајку, 

роман и драмски текст; 

− одреди тему, редослед догађаја, 

време и место дешавања у 

прочитаном тексту; 

− именује главне и споредне ликове и 

разликује њихове позитивне и 

негативне особине; 

− уочи основне одлике лирске песме 

(стих, строфа и рима); 

− разуме пренесено значење пословице 

и басне и њихову поучност; 

− разуме идеје књижевног дела; 

− уочи основне одлике народне бајке; 

− разликује народну од ауторске бајке; 

− представи главне особине јунака; 

− уочи основне одлике народне епске 

песме. 
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Енглески језик 

 

Циљ наставе и учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањемфункционалних знања 

ојезичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језикаоспособи за основну усмену комуникацију и 

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

Годишњи фонд часова:       72 

 

 

 

 

Област/садржај Активности ученика Исходи 

Школа Посматра, уочава,пита, црта, повезује, 

боји, понавља, пева, рецитује, броји 

Упознавање са садржајем градива које ће 

изучавати у овој школској години, 

обнављање знања из претходног разред 

везаног за тему. Именује предмете у 

учионици и школски прибор, зна да 

наброји питање и зна да да кратак одговор, 

зна да употреби одговарајућу форму 

поздрављања, да изрази захвалност, разуме 

заповести и реагује на њих 

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

понавља, броји, боји, кратко се изражава, 

поставља питања, пева, глуми, сецка, 

лепи, 

Уме да представи и опише себе и своје 

другаре. Уме да именује и кратко опише 

играчке. Разуме питање и зна да да кратак 

одговор, зна да употреби одговарајућу 

форму поздрављања, да изрази захвалност, 
разуме заповести и реагује на њих 

Породица и блиско 

окружење 

Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, пева, 

глуми, решава задатке 

Разуме питање и зна да кратко одговори на 

постављено питање, зна да представи своју 

ужу породицу једноставним реченицама, зна 

да тражи и даје информације о себи и 

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

изражава, боји, поставља питања, пева, 

рецитује, глуми,прави честитке и украсе 

Зна да наброји основне празнике, уочава 

разлику између празника у земљи чији језик 

учи и у својој земљи, зна да отпева песмице 

везане за празнике, зна да честита рођендан 
или празник 

Мој дом Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

пева, глуми, праве макете куће и намештај 

од картона 

Зна да именује објекте становања, да наброји 

просторије у стану, зна да једноставним 

реченицама опише свој стан, разуме питање 

наставника на ову тему, зна да једноставним 

придевима (велики, мали) опише просторије 

у стану, зна да именује активности везане за 

просторије, да каже где се нешто или неко 

налази у стану 

Исхрана Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

прави колаче, пева, игра, глуми, поставља 

сто 

Зна да именује намирнице, да изрази 
допадање/недопадање (шта воли, шта не 

воли), зна да употреби одговарајуће придеве 

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

опише изглед намирница, разуме једноставне 

рецепте, зна да именује прибор за јело и 

постави сто, зна да правилно одреди стране 

(лево, десно) 

Одећа Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

показује 

Зна да именује делове тела, одећу и обућу, 

зна да опише себе како изгледа и шта носи у 

зависности од годишњег доба, изражава 

допадање и недопадање 

Остало Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

пише, чита, пева, игра, глуми 

Зна да наброји годишња доба, месеце, делове 

дана и активности у току дана , зна да опише 

време по годишњим добима, да кратким 

реченицама опише када шта ради, зна да 

разликује гласове другачије од матерњег 

језика, да уочи разлику у читању и писању 

матерњег и језика који учи 
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Математика 

 

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

развијеоснове апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, Циљ 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. 

Годишњи фонд часова:   180 

 

 

 

 

 

Област/садржај Образовни 

стандарди 

Активности ученика Исходи 

Природни бројеви до 

100 

1МА.1.1.1. 

1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.4. 

1MA.1.1.5. 

1MA.2.1.1. 

1MA.2.1.3. 

1MA.2.1.4. 

1MA.2.1.5. 

1MA.3.1.1. 

1MA.3.1.2. 

1MA.3.1.3. 

1MA.3.1.4. 

1MA.3.1.5. 

Рачунање,мерење,проверавање, 

израчунавање,решавање,цртање, 

записивање решавање. 

Зна да прочита иа запише број, рачуна 

вредност бројевних израза, 

решава једначине, зна таблицу множења 

једноцифрених бројева и одговарајуће 

случајеве дељења; - зна јединице: 

дециметар, центиметар, час, минут, дан, 

седмица, месец; 

основна својства рачунских операција 

Геометријски облици 1МА.1.2.1. 
1МА.1.2.2 

1МА.1.2.3. 

1МА.2.2.1. 

Посматрање,усвајање,именовање,класи 

фиковање,цртање 

Зна да нацрта правоугаоник и квадрат на 

квадратној мрежи,разликује геометријске 

фигуре ,црта праву ,дуж и криве линије 
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Мерење и мере 1МА.2.2.2. 
1МА.1.4.1. 

1МА.1.4.4. 

Упознавање,упоређивање,примењивање 

цртање 

Зна да претвори јединице за мерење 
дужине и времена, чита једноставне 

графиконе и табеле ,зна различите 

 1МА.2.4.1. 
1МА2.4.2. 
1МА.2.4.5. 

 апоене новца и рачуна са новцем у 

једноставним ситуацијама 

 

 
Свет око нас 

 

Циљ наставе и учења јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран 

живот у њему. 

Годишњи фонд часова:   72 

 

 
Редни 

бр. 

Област/тема Активности ученика  Исходи  

1. Други и ја Посматрање, уочавање, 

именовање, цртање, 

класификовање, повезивање 

идентификује групе људи којима припада и своју улогу 

у њима;  

– оствари права и изврши обавезе у односу на правила 

понашања у групама којима припада;  

– се понаша тако да уважава различитости других људи;  

– прихвати последице када прекрши правила понашања 

групе;  

– сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима;  

– разликује потребе од жеља на једноставним 

примерима из сопственог живота 

2. Култура живљења Посматрање, уочавање, 

именовање, цртање, 
препозна грб, заставу и химну Републике Србије и 

примерено се понаша према симболима; одреди тип 
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класификовање, повезивање насеља на основу његових карактеристика;  

– повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку 

активност и разноврсну исхрану са очувањем здравља;  

– одржава личну хигијену – руку, зуба и чулних органа;  

– примени правила културног и безбедног понашања у 

саобраћају и превозним средствима у насељу са 

околином;  

3. Кретање у простору и 

времену 

 

Посматрање, уочавање, 

именовање, цртање, 

класификовање, повезивање 

одабере начин кретања тела, узимајући у обзир облик 

тела, врсту подлоге и средину у којој се тело креће; 

измери растојање које тело пређе током свог кретања; 

пронађе тражени објекат у насељу помоћу 

адресе/карактеристичних објеката; именује занимања 

људи у свом насељу са околином; одреди време помоћу 

часовника и календара користећи временске одреднице: 

сат, дан, седмицу, месец, годину; забележи и прочита 

податке из личног живота помоћу ленте времена;  

разликује облике рељефа у свом насељу и околини; 

разликује облике и делове површинских вода у свом 

насељу и околини; 

4 Нежива природа Посматрање, уочавање, 

именовање, цртање, 

класификовање, повезивање 

Прави разлику између природе и производа 

људског рада, 

зна ко и шта чини живу и неживу природу, разуме 

повезаност живе и неживе природе на очигледним 

примерима, разуме повезаност живе и неживе 

природе на мање очигледним примерима, 

 

5 Жива природа Посматрање, уочавање, 

именовање, цртање, 

класификовање, повезивање 

зна заједничке карактеристике живих бића, уме да 

класификује жива бића према једном од следећих 

критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и 

размножавања , 

зна основне разлике између биљака, 

животиња и људи, 
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примењује вишеструке критеријуме класификације 

живих бића, 

разуме функционалну повезаност различитих делова 

тела живих бића 

6 Човек ствара Развијање социјалних вештина 

, уочавање,разумевање, 

експериментисање 

Прихвата основне људске вредности , зна различита 

својства материјала, разуме појам рециклаже 

 
Ликовна култура 

 

Циљ наставе и учења Ликовне културе 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. 

Годишњи фонд часова:    72 

 
Редни бр. Наставна тема/област Исходи- На крају првог разреда ученик ће бити у 

стању да 

Активности ученика 

1. Облици у свету око нас користи материјал и прибор на безбедан и 

одговоран начин; изрази, одабраним 

материјалом и техникама своје емоције, 

машту, сећања и замисли; користи 

једноставне информације и одабрана 

ликовна дела као подстицај за стваралачки 

рад; изражава, светлим или тамним бојама, 

свој доживљај уметничког дела; 

идентификује истакнути део целине и 

визуелне супротности у свом окружењу; са 

другима, материјале и предмете за 

рециклажу;  

тумачи једноставне визуелне информације 

које опажа у свакодневном животу 

– изражава мимиком и/или телом различита 

расположења, покрете и кретања;  

Посматра, уочава, открива, разликује, 

упоређује,препознаје, црта, одговара, 

понавља,  боји,,описује 
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– упоређује свој и туђ естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела;  

– повезује уметничко занимање и 

одговарајуће продукте;  

 

2. споразумевање  именује и описује различите начине 

споразумевања – речима, сликама, 

покретима...; 

наводи примере различитих начина 

споразумевања путем речи, слике, покрета...; 

открива и препознајеразличите начине 

споразумевања путем слике, упоређује и 

анализира значења; 

 

Посматра, уочава, открива, разликује, 

упоређује,препознаје, црта, одговара, 

понавља,  боји, описује 

3. Ликовне игре користи материјал и прибор на безбедан и 

одговоран начин; изрази, одабраним 

материјалом и техникама своје емоције, 

машту, сећања и замисли; користи 

једноставне информације и одабрана 

ликовна дела као подстицај за стваралачки 

рад; изражава, светлим или тамним бојама, 

свој доживљај уметничког дела; 

идентификује истакнути део целине и 

визуелне супротности у свом окружењу; са 

другима, материјале и предмете за 

рециклажу;  
 

Посматра, црта, слуша, одговара, понавља, 

броји, боји, кратко се изражава, поставља 

питања, 

4. Простор користи материјал и прибор на безбедан и 

одговоран начин; изрази, одабраним 

материјалом и техникама своје емоције, 

Посматра, црта, слуша, одговара, понавља, 

броји, боји, кратко се изражава, поставља 

питања, 
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машту, сећања и замисли; користи 

једноставне информације и одабрана 

ликовна дела као подстицај за стваралачки 

рад; изражава, светлим или тамним бојама, 

свој доживљај уметничког дела; 

идентификује истакнути део целине и 

визуелне супротности у свом окружењу;  

 

 

 
Музичка култура 

 

Циљ наставе и учења Музичке културе 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. 

Годишњи фонд часова:    36 

 
Редни 

бр. 

Област/тема Активности ученика  Исходи  

1. Слушање музике Слуша, доживљава, игра, црта, 
препознаје 

Зна да изрази ликовним путем и покретом слушану музику, 
зна да препозна песму на основу карактеристичног одломка 

мелодије  

2. Извођење музике Слуша,пева, понавља, игра, 
свира, препознаје, прави 

инструменте 

Зна да пева песме по слуху, разликује звук од тона, зна 
бројалице, дечје песме, игре са певањем, разликује дубоке и 

високе тонове, дуже и краће, гласну и тиху музику, брзо – 

споро, користи ритмичке инструменте, прати певање 

одговарајућим покретима тела 

3. Музичко стваралаштво Опонаша, импровизује, креира, 

пева, прави 

Зна да креира једноставне пратње за бројалице, песме, 

музичке игре, зна да осмисли малу ритмичку целину помоћу 

различитих извора звука, зна да осмисли малу музичку игру 
уз покрет 
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Физичко и здравствено васпитање 

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

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

савременим условима живота и рада. 

Годишњи фонд часова:   108 
Редни 

бр. 

Област/тема Активности ученика  Исходи  

1. Физичке способности Игра, трчи, скаче, стоји право, 

опонаша, посматра, 
- примени једноставне двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања);  

- примењује правилну технику дисања приликом 

вежбања 
2. Моторичке вештине Игра, трчи, скаче, стоји право, 

опонаша, посматра,  
- правилно изведе вежбе, разноврсна природна и 

изведена кретања;комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у различитим кретањима; 

- разликује правилно од неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

 - изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку 

пратњу;игра дечји и народни плес; 

 

3. Физичка и здравствена  

култура 

Игра, трчи, скаче, стоји право, 
опонаша, посматра, 

- користи основну терминологију 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; 

- уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања; 

- наведе делове свога тела и препозна њихову улогу; 

- уочи промене у расту код себе и други; 

- уочи разлику између здравог и болесног стања; 

- примењује здравстено -  хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања; 

- одржава личну хигијену;учествује у одржавању 

простора у коме живи и борави; 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Грађанско васпитање 

 

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

ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу 

образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, 

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

Годишњи фонд часова:  36 

 

Област/садржај Активности ученика Исходи 

Сарадња са 

вршњацимас и 

одраслима 

Посматрање,описивање,препознавање, 

именовање,развијање,цртање,договарање 

презентовање... 

Учествује у групном раду кроз договарање и 

сарадњу 

Самопоштовањеи 

уважавањедругих 

Подстицање, самопоштовања, 

Уважавање 

Уважава себе и друге 

Осећања и потреба 

њихове међусобне 

повезаности 

Препознавање, повезивање, 

разумевање 

Уме да препозна и разуме сопствена осећања 

и осећања других 

Зна да оствари своје потребе на начин 

који не угражава друге 

Комуникација Уочавање, примењивање, 

Посредовање 

Уме да примени ненасилну комуникацију 

Дечја права Упознавање, читање, памћење, 

примењивање 

Уме да активно учествује у остваривању 

дечјих права 

Људске вредности Упознавање, уочавање, разговарање Уме да препозна основне људске 

вредности и да ихнегује 

Друштвено 

окружење 

Упознавање, уважавање Уме да препозна друштвено окружење и 

сопствено место у њему 
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Решавање сукоба Уочавање, посредовање, примењивање Уме да примени ненасилну комуникацију у 

решавању сукоба 

 
 
Верска настава – православни катехизис 

 
Циљнаставеправославногкатихизиса (веронауке) у 

другомразредуосновнешколејестеприхватањедајепостојањеизраззаједништваличности, а даличностпостојисамо у 

заједницислободесадругомличношћу. 

Годишњи фонд часова:   36 

 

 

Област/садржај Активности ученика Исходи 

Моје место у цркви посматрање, описивање, препознавање, 

цртање, именовање 

Когнитивни аспект: 
• знати да се Крштењем постаје чланЦркве 

• знати да је Црква заједница потпуно 

другачија одсвих 

• знати да је Црква заједница саБогом 

• моћи да разликује значења појмоваЦрква 

(заједница) и храм (место на којемсе 

сабирамо) 

• на елементарном нивоу зна да опише 

зашто се подижухрамови 

• моћи да уочи да је Литургија догађајЦркве 

• знати да у Литургији учесвује само онајко 

је крштен и ко тожели 

Афективни аспект: 

• код ученика ће се развити жеља дапосети 

  храм и боље упозна основна обележја 

  православних храмова 
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Литургијске службе посматрање, описивање, препознавање, 

цртање, именовање 

Когнитивни аспект: 

• моћи да препозна и именује основне службе 

које постоје наЛитургији 

  • знати да свако у Цркви има својуслужбу 

•моћи да уочи међусобну повезаност 

служби уЦркви 

•моћи да уочи од коликог је значаја за 

неку заједницу окупљање свих 

њенихчланова 

•моћи да уочи да је и он сам важан 

ипосебан у животуЦркве 

•моћи да објасни службу Епископа уЦркви 

•моћи да увиди сличност службе Епископа 

са првосвештеникомХристом 

•моћи да уочи да Eпископ предводи 

молитву Цркве 

•моћи да објасни ко су монаси и шта 

су манастири 

Афективни аспект: 

• ученик ће бити подстакнут да 

размишљао својој служби уЦркви 
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Живот у цркви – 

лепота празника 

посматрање, описивање, препознавање, 

цртање, именовање 

Когнитивни аспект: 
• уочити разлог нaшег 

великогпоштовања премаБогородици 

• знати да је Богородица много волела 

Богаи желела да му служи и да много 

волинас 

• уочити да Богородицу 

сматрамосветијом од свихсветих 

• знати молитву БогородицеДјево 

• усвојити текст и мелодију 

песме„Витлејеме славниграде“ 

• знати да се приликом 

КрштењаХристовог, Бог открива као 

СветаТројица 

• знати да је Свети Сава наш 

први Архиепископ 

• знати ко је подигао манастир 

Хиландар Афективниаспект: 

• ученик ће пожелети да радо учестујеу 
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Икона - прозор у 

вечност 

посматрање, описивање, препознавање, 

цртање, именовање 

Когнитивни аспект: 

• знати да наброји основне деловехрама 

• уочити да је унутрашњост 

храмовауређена за служењеЛитургије 

• знати да објасни ко сусветитељи 

• моћи да исприча ко су и шта су све 

чинили светитељи којеславимо 

• уочити да постоје светитељи и 

уданашње време 

• сазнати о неким светитељима новијег 

доба Афективниаспект: 

• ученик ће бити подстакнут на 

поштовањеи правилан однос према храму 

ииконама 

• ученик ће бити подстакнут да воли 

природу и другељуде 

• ученик ће бити подстакнут да усвим 

људима види пријатеље Божје 

 

 

 

 

 

 

 

Верска настава (словачке евангеличке цркве) 

 

Názov predmetu:  Náboženská výchova -  Slovenskej evanjelickej a.v.cirkvi  

Ročný fond hodín:   36 

Ročník: Druhý 
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TEMATICKÝ 

CELOK 

(Témy) 

CIEĽ VÝCHODISKÁ 

Po ukončení danej témy 

žiak: 

ODPORUČENÝ 

OBSAH PO 

TÉMACH 

SPôSOB 

REALIZOVANIA 

PROGRAMU   

 

I . - ÚVOD 

 

1.Úvodná hodina 

 

 

 

-Spoznávanie žiakov s 

obsahom a spôsobom 

práce na hodinách 

náboženstva 

 

- Motivovanie žiakov , aby 

navštevovali hodiny 

náboženstva 

Kognitívny aspekt: 

 

- Bude mať predstavu o 

tom s akými  témami sa 

zoznámi v druhom ročníku 

- Zistí, aké sú  jeho 

poznatky z 

predchádzajúceho roku z 

hodín náboženskej 

výchovy 

 

Afektívny aspekt: 

 

-motivovaní je k tomu, aby 

sa   aktívne zapájal  na 

hodinách náboženstva 

 

 

-spoznávanie sa s 

obsahom  a spôsobom 

práce 

 

 

Katechéta (učiteľ 

náboženstva) by mal 

vždy prihliadať na to, že 

katechizmus nie je len 

hromadenie informácii 

(“poznaní o viere”), ale 

znamená to snahu 

osobne prijať učenie  a 

skúsenosti Cirkvi, ako i 

implementáciu do života 

prostredníctvom 

slobodnej účasti na 

cirkevnom liturgickom 

živote. 

 

Na začiatku každej 

vyučovacej témy by 

mali byť žiaci 

oboznámení s cieľmi a 

východiskami výučby, 

tematickými obsahmi, 

spôsobom realizovania 

programu práce, ako i so 

spôsobom hodnotenia 

ich práce. 

 

 

 

Realizácia výučby: 

Výučba sa realizuje cez 

 

II. -  KNIHA ŽIVOTA 

 

 

2. Biblia - Kniha kníh 

 

3. Stará a Nová zmluva 

 

 

 

 

 

 

- Žiaci si získajú základné 

informácie o Biblii (o 

základnom podelení , 

 podelení na kapitoly 

a verše) 

 

- Poukázať žiakom na 

dôležitosť Biblie pre  život  

každého človeka 

 

- Zdôrazniť žiakom, aby si 

Bibliu brali s úctou, 

pretože v nej k nám hovorí 

Trojjediný Boh 

Kognitívny aspekt:  

 

-bude vedieť odkiaľ Biblia 

pochádza, prečo je 

nazývaná Knihou kníh  

- bude vedieť  vymenovať  

základné rozdelenie Biblie  

- bude vedieť ,kedy bola 

napísaná Stará a kedy 

Nová Zmluva 

-bude vedieť , čo sú 

kapitoly a čo verše 

-zistí  koľko kníh obsahuje 

Biblia a jej jednotlivé časti 

- uvedomí si, že sa cez 

 

-Rôzne preklady  

Biblií (môžu poslúžiť 

aj ilustrácie rôznych 

Biblií )  

- pieseň „ Pán Ježiš 

usilovne čítal Písmo 

Sväté“ (KTS 84 ) 

 

- Prerozprávanie 

a vysvetlenie  

učebného textu 

(učebnica 

evanjelického 

náboženstva pre 2. 
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- Viesť  žiakov k tomu, 

aby ich Biblia  zaujala 

a aby v nej spoznali  

pravidlá pre svoj život 

 

 

Biblia učí, ako má každý 

človek  žiť 

 

Afektívny aspekt: 

 

-privádzať ho k tomu, aby 

si k nej budoval  pozitívny 

vzťah 

-  ju  vníma ako zdroj 

múdrosti a ako knihu, ktorá 

je dôležitá pre život 

každého človeka 

 

ročník str. 4-7) 

 

nasledovné druhy 

výučby: 

 

-teoretickú (35 hodín) 

-praktickú (1 hodinu) 

 

Miesto realizácie 

výučby: 

 

-teoretická výučba sa 

realizuje v učebni 

-praktická sa realizuje v 

chráme Božom – 

zúčastnením sa na 

Službách Božích 

 

Didakticko – metodické 

návody pre realizáciu 

výučby: 

 

- Úvodné hodiny by 

mali byť naplánované 

tak, aby prispeli k 

vzájomnému 

zoznámeniu sa žiakov, 

oboznámeniu žiakov s 

cieľmi, východiskami a 

vyučujúcimi obsahmi, 

tiež i  začiatočný 

prehľad učiteľa o 

predchádzajúcich 

znalostiach a postojoch 

skupiny z oblasti 

náboženskej výchovy 

 

III. -  VZŤAH MEDZI 

PÁNOM BOHOM 

A ČLOVEKOM  

 

4. Kain a Ábel 

 

5. Noách 

 

6. Povolanie Abraháma 

 

7. Zachránený Izák 

 

8. Ézav a Jákob 

 

9. Jozef a jeho bratia 

 

10.  Jozef v Egypte 

 

11. Narodenie Mojžiša 

 

 

 

-Žiaci sa zoznámia 

s príbehom o Kainovi 

a Ábelovi, budú vedieť 

definovať, čo bolo na 

správaní Kaina zlé 

 

-Na príbehu Noácha 

vysvetliť žiakom, aké je 

dôležité  poslúchať Boha a 

dôverovať jeho sľubom 

 

- Cez  príbeh o 

Abrahámovi  žiaci 

spoznajú Abrahámovu 

silnú vieru  v Boha 

a poslušnosť 

 

- Viesť žiakov k 

pochopeniu, že Pán Boh sa 

Kognitívny aspekt: 

 

-porozumie pojmu ,,obeť“  

(primerané veku ) 

-uvedomí si, čo bolo na 

správaní Kaina zlé 

-na základe jednotlivých 

príbehov z každodenného 

života, žiak bude vedieť 

rozlíšiť dobré a zlé 

správanie 

- bude vedení  k tomu, aby 

pochopil potrebu dôvery 

Bohu a jeho starostlivosť 

- pochopí, že sa Pán Boh 

stále o neho stará 

a nedovolí mu, aby sa mu 

niečo zlé stalo aj keď 

prežíva ťažké chvíle 

-pochopí, že Pán Boh nemá 

rád lož a nepravdu   

 

-Biblický príbeh (1M 

4) prerozprávaný, 

prispôsobený veku 

a sprevádzaný 

ilustráciami 

- kreslený film 

o Kainovi a Ábelovi 

- rôzne príbehy 

z každodenného života 

detí, ktoré poukazujú 

na rôzne druhy 

správania sa 

 

- Prerozprávaný, 

prispôsobený biblický 

príbeh o Noáchovi 

( 1M 5-9) striedaný 

ilustráciami  

- pieseň „Pane, daruj 

mi pravú vieru“ (KST 
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12. Mojžišovo povolanie - 

10 trestov 

 

13. Červené more - Cesta 

po púšti 

 

14. Vydanie Desatora 

 

15. Józua–Jericho 

 

o svoje deti  stará v každej 

situácii a nedovolí, aby sa 

im stalo niečo zlé 

 

- Na príbehu Izáka žiaci 

získavajú istotu Božej 

ochrany 

 

- Poukázať   žiakom na 

dôsledok  Jákobovho 

klamstva 

 

- Cez život Jozefa si žiaci 

uvedomia potrebu dobrých 

súrodeneckých vzťahov, 

ako i možné následky 

zlých vzťahov medzi 

súrodencami 

 

- Zdôrazniť žiakom  

potrebu odpustenia v 

rodine a poukázať na to, 

aby odmietali   pomstu ako 

spôsob riešenia konfliktov 

 

- Privádzať žiakov  k 

tomu,  aby vnímali vieru 

ako spôsob prekonávania 

prekážok,  aby sa naučili 

vnímať prekážky ako 

skúšky odvahy a viery 

 

- Privádzať žiakov  k 

dôležitosti odpustenia v 

-vníma vieru ako spôsob 

prekonávania prekážok 

-chápe dôležitosť 

odpustenia  

- vníma Abraháma ako 

osobnosť viery, ktorú môže 

nasledovať a ako vzor 

odovzdanosti 

- snaží sa vedieť odpustiť  

ľuďom, ktorí mu  ublížia 

-učí  prosiť iných o 

odpustenie 

-učí sa poslušnosti a dôvere 

v Božie sľuby 

-pozná, že klamstvo a 

podvod zraňujú 

-chápe význam slova 

„otrok“ ako i ich 

postavenie v tej dobe 

- pozná situáciu, v ktorej sa 

ocitli Izraelci 

-vie dôležitosť Božích 

prikázaní 

-snaží sa ich uplatňovať v 

živote 

-pochopí potrebu Božej 

ochrany 

 

Afektívny aspekt: 

 

- snaží sa byť nesebecký 

voči súrodencom  

a ostatným ľuďom 

- túži po poslušnosti, ktorá 

200) 

 

- Prerozprávaný 

biblický príbeh 

o Abrahámovi (1M12) 

a prispôsobený veku 

žiakov (doplnený 

obrázkami) 

 

- Starozmluvné  texty 

o Izákovi (1M22, 

1M24)prispôsobené 

veku a prerozprávané  

-pieseň „Keď viem, čo 

Ježiš pre mňa 

vykonal“ (KTS 121,1) 

 

-kreslený film - 

Abrahám  

 

- Starozmluvný 

biblický text o Ézavovi 

a Jákobovi   ( 1M 

25,27) prerozprávaný  

 

-Starozmluvné texty  

o Jozefovi (1M37, 

1M39-41 1M 42-47), 

prerozprávané, 

prispôsobené veku 

žiakov a striedané 

ilustráciami 

(flashcartom alebo 

flanelografom) 

Slovenskej evanjelickej 

a.v. cirkvi. 

 

- Realizáciu programu 

treba konať v súlade s 

princípmi súčasnej 

aktívnej výučby, ktorá 

podľa svojej dynamiky 

podporuje žiakov na 

výskumný a problémový 

prístup k obsahovým 

témam. 

 

V priebehu realizácie 

treba dávať dôraz najmä 

na skúsenostné a 

formatívne,  menej na 

kognitívne a 

informatívne. 

 

- Kvalita výučby sa 

dosahuje realizáciou 

obsahu výučby v súlade 

s modernými 

pedagogickými 

požiadavkami s 

použitím rôznych 

metód, foriem práce a 

učebných pomôcok. 

 

- Majúc na zreteli 

požiadavky osnov 

vyučujúceho programu a 

možnosť presunu 
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rodine a privádzať ho k 

tomu, aby sa snažil sám 

prejavovať odpustenie v 

škole,  v rodine i prosiť o 

odpustenie iných 

 

-Na základe príbehu 

o Jozefovi a jeho bratoch 

sú žiaci sú vedení k tomu, 

aby odmietali pomstu ako 

súčasť svojho konania 

 

- Žiaci porozumejú  pojmu 

„otrok“ a jeho postavenie 

vo vtedajšej dobe 

 

- Žiaci pochopia, že Boh 

sa o nás chce starať a 

vyzýva nás 

k zodpovednosti 

 

- Žiaci si uvedomia 

dôležitosť Božej ochrany a 

jeho vedenia 

 

- Cez príbeh o Mojžišovi 

sa  žiaci  učia dôverovať 

Pánu Bohu vo svojich 

každodenných potrebách 

a starostiach 

 

-  Žiaci pochopia, že Pán 

Boh ich skrze svoje 

pravidlá chce chrániť pred 

vedie k záchrane seba i 

iných 

- snaží sa po 

pravdovravnosti pred 

ľuďmi a Pánom Bohom 

- učí sa vcítiť do situácie, v 

ktorej sa nachádzali 

Izraelci 

- snaží sa o to, aby vedel 

odmietať prejavy pýchy 

 

-príbehy, ktoré hovoria 

o rôznych vzťahoch 

medzi súrodencami 

 

- kreslený  film - 

O Jozefovi 

 

- Biblické texty o 

Mojžišovi (2M2, 2M3-

12, 2M 13 -16, 2M 19-

20) prerozprávané 

a striedané ilustráciami  

 

-kreslený film -Mojžiš 

 

-pieseň „Keď Mojžiš 

s ľudom Božím preč 

z Egypta sa bral“ (KST 

154) 

 

- Biblický príbeh 

o Józuovi (Joz 1-6) 

-pieseň „Vôkol múrov 

Jericha“(KTS 155,1) 

 

 

vyučujúceho obsahu do 

pedagogicko-

didaktického riešenia, 

učiteľ treba aby bral do 

úvahy psychologické 

faktory realizovania 

výučby – vek žiakov, 

úroveň 

psychomotorického 

rozvoja, záujmy, 

schopnosti, a motiváciu 

žiakov. 

 

- Pri realizácii modernej 

výučby učiteľ je zdroj 

vedomostí, tvorca, 

organizátor a 

koordinátor žiackych 

aktivít vo vyučovacom 

procese. 

 

-Výučba je úspešne 

realizovaná, ak je žiak 

pripravený pochopiť 

Cirkev ako priestor pre 

uskutočnenie svojej 

osobnosti 

prostredníctvom 

spoločenstva s blížnymi 

a Trojjediným Bohom, 

ktorý sa stáva zdrojom a 

plnosťou jeho života. 
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zlom. 

 

- Žiaci  spoznajú 

dôležitosť 

autorít/nadriadených vo 

svojom živote, budujú si 

rešpekt a úctu najmä voči 

rodičom, učiteľom, 

kňazom, starším 

 

Evaluáciavyučby:  

 

Evaluáciuvyučby, učiteľ  

realizuje  na dva 

spôsoby: 

 

- hodnotením  reakcií 

žiakov (cez evaluačné 

lístky); 

 

- preverovaním  

vedomostí, ktoré si žiaci 

osvojili na hodine, 

 

Známkovanie  

Opisné známkovanie sa 

môže konať:  

-ústnym spôsobom 

-písomným spôsobom, 

- pozorovaním správania 

sa žiaka  

 

Počet hodín po  témach: 

 

 

I. – Úvod - 1 

II. - Kniha života – 3 

III. -  Vzťah medzi 

Pánom Bohom 

a človekom - 13 

IV. -Doba sudcov - 4 

V. -  Doba kráľov-5 

VI. -  Proroci - 5 

VII. -  Prorok ohlasuje 

 

IV. – DOBA SUDCOV  

 

16. Samson 

 

17. Samuel 

 

18. Rút 

 

 

 

 

 

 

 

- Žiaci si získajú základné 

poznatky o dobe sudcov, 

prečo ich Pán vyvolil 

a akú úlohu  mali konať 

 

-  Žiaci si uvedomia, že 

sila človeka pramení z 

Pána Boha 

 

-  Na príklade Samuelovej 

mamy sa žiaci naučia 

modliť sa k Pánu Bohu a 

vytrvalo prosiť 

 

- Na Samuelovom príklade 

sa žiaci naučia vnímať 

potrebu ochotnej služby a 

pomoci – aj najmenší 

môžu slúžiť Pánu Bohu 

 

Kognitívny aspekt: 

 

- pozná  význam slova 

„sudca“ 

-porozumie prečo Boh 

určil sudcov a akú úlohu 

mali vykonávať  

 

- uvedomí si silu Pána 

Boha 

- spozná,  že vytrvalosť 

prináša odmenu 

-  bude vedieť popísať, za 

akých okolností sa Samuel 

narodil 

- spozná, že ľahkovážnosť 

a neposlušnosť vedie k 

zlyhaniu a trestu 

- naučí sa čo znamená 

dodržať sľub 

-porozumie pojmu „sľub“  

-pozná význam slova 

„prorok“ (prispôsobené 

veku žiakov) 

 

 

-Biblický príbeh o 

Samsonovi (Sudcovia 

13-16)prerozprávaný a 

prispôsobený veku  

 

-Prerozprávaný príbeh 

o Samuelovi (1S 1-3) 

 

- Biblický príbeh Rút 

1-4 prerozprávaný a 

prispôsobený veku 
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- Žiaci spoznajú  postavu 

Rút a všímajú  si jej 

príkladnú starostlivosť, 

ochotu pomáhať 

 

-Žiaci zistia  sa za akých 

okolností Rút prejavuje 

svoju vieru, ochotu 

a starostlivosť 

 

 

- pochopí,  že aj najmenší 

môžu slúžiť Pánu 

- vie dať príklady ako by 

on mohol slúžiť Pánu Bohu 

- uvedomí si aké je 

potrebné pomáhať v 

rodine, byť ochotný  

a nápomocný  

 

 

 

Afektívny aspekt: 

- snaží  sa byť vytrvalý vo 

všetkom ako Samuelova 

mama v modlitbe 

-usiluje sa byť poslušný  

- bude vedieť vyjadriť úctu 

k starším  

- snaží sa správať ako Rút 

 

 

 

 

príchod Mesiáša – 3 

Evaluácia 1+1 

 

 

V. -  DOBA KRÁĽOV 

 

19. Saul 

 

20. Dávid a Goliáš 

 

21. Dávid sa zamiloval 

 

22. Šalamún 

 

 

 

- Žiaci si osvoja poznatky 

o tom, kto bol prvý kráľ 

v Izraeli, prečo Izraelci 

chceli kráľa a kvôli čomu 

bol vybraný Hospodinom 

práve Saul a kto ho za 

kráľa pomazal 

 

 

 

Kognitívny aspekt: 

 

-pozná vlastnosti kráľa 

-vie prečo si národ  žiadal 

kráľa 

-porozumie slovu 

„pomazanie“  

- pochopí, že nerozhoduje 

veľkosť postavy, ale viera, 

 

 

 

-prerozprávaný 

biblický text 1S 8-15 

o Saulovi 

- Pieseň „Ježiš na 

srdce ti klope“ (KTS 

120) 

 

-príbeh o Dávidovi (1S 
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23. Ester – kráľovná 

 

- Žiaci spoznávajú obsah 

príbehu o pomazaní 

Dávida a o tom,  ako 

nenápadný mladík Dávid 

vychádza proti obrovi 

Goliášovi  s odvahou a  

vierou v Pána Boha poráža 

Goliáša 

 

- Žiaci si uvedomia,  že 

vonkajší výzor človeka nie 

je rozhodujúci pre službu 

Pánu Bohu 

 

 -Žiaci sa zoznámia 

s príbehom stretnutia 

Dávida s Batšebou  /veku 

primerane/ 

 

- Žiaci spoznajú príbeh – 

podobenstvo o ovečke 

chudobného,  ktorý Nátan 

porozpráva Dávidovi 

pochopia jej hlavnú 

myšlienky (primerané 

veku) 

 

-  Žiaci  príbehu 

o Šalamún zistia, aký on 

bol, o čo prosil  Hospodina  

a čo všetko urobil pre 

Izraeský národ 

 

- Viesť žiakov k 

odvaha, smelosť 

- pochopí, že Boh sa 

nepozerá na to, ako 

vyzeráme, ale akí sme 

- 

-porozumie slovku 

„podobenstvo“ (primerané 

veku)  

- uvedomí si, že aj jeden 

človek môže zachrániť 

veľa – celý národ, keď sa 

dá do služby Pánu Bohu 

 - bude vedieť prosiť o 

múdrosť v modlitbách 

-chápe význam chrámu  

ako miesta, kde sa 

stretávame s Bohom a 

ľuďmi 

-pochopí dôležitosť 

chrámu pre Izraelcov 

- vedení je k tomu, aby  

navštevoval chrám a slušne 

sa v ňom správal 

- uvedomí si, že aj jeden 

človek môže zachrániť 

veľa – celý národ, keď sa 

dá do služby Pánu Bohu 

 

Afektívny aspekt: 

- privádzať ho k tomu, aby 

sa nehanbil prejaviť svoju 

vieru v Pána Boha 

- učí sa byť vďačný za to, 

čo má a nezávidieť, ak iní 

16-17, 2S 11-12) 

prerozprávaný 

a prispôsobený veku 

 

-Kreslený  film -

 Dávid 

 

- biblický text 

o Šalamúnovi (1Kr 3-

8) prerozprávaný  

- ilustrácie 

Šalamúnovho  chrámu 

 

-biblický príbeh 

o kráľovnej Ester (Est 

1-10) 

-Kreslený film – Ester 
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uvedomovaniu si priorít , 

čo je  v živote dôležité 

1 

 - Na príbehu kráľovnej 

Ester  žiaci  spoznajú , 

prečo je dôležité byť 

odvážnym vo viere aj v 

ťažkých situáciách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majú viac 

- učí sa  odmietať zlo, 

neveru a nespravodlivosť a 

postaviť sa na stranu dobra 

-vedení je  k tomu, aby 

odmietal lakomstvo, 

sebectvo a krádež 

 

 

 

 

VI. - PROROCI 

 

24. Eliáš  

 

25. Eliáš a Elizeus - Elizeus 

a Naamán Sýrsky 

 

26. Jonáš 

 

27. Daniel v jame s levmi 

 

 

 

 

- Žiaci spoznajú  príbeh o 

Eliášovej odvahe a viere v 

Božie sľuby na vrchu 

Karmel 

 

- Porozumejú  obsah 

príbehu o Božej 

starostlivosti o Eliáša 

/krkavce pri potoku Kerít/ 

 

- Žiaci spoznajú  vzťah 

medzi dvoma Božími 

prorokmi  

Kognitívny aspekt: 

 

- pochopí, že skutočný Boh 

je živý, mocný a koná v 

prospech tých, ktorí sa 

naňho spoliehajú 

- uvedomí si, že Boh nás 

neopúšťa, ale stará sa o nás 

-pochopí, aká je dôležitá 

dôvera a poslušnosť Pánu 

Bohu 

-  vie, kto je to Eliáš, kto 

Elizeus 

- uvedomí si, že Boh má 

-starozmluvný príbeh o 

prorokovi Eliášovi 

(1Kr 17-18) 

-starozmluvný text 1Kr 

19, 2Kr 2-5, 2Kr 5 

prerozprávaný a 

prispôsobený veku 

žiakov 

-kreslený film – 

Elizeus 

 

- príbeh o Jonášovi         

(Jon 1-3) 

prerozprávaný 
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- Osvoja si poznatky o 

obdarovaní Elizea 

dvojnásobkom Ducha 

Svätého  

 

-Poukázať  žiakom  , že 

skutočný Boh je živý, 

mocný a koná v prospech 

tých, ktorí sa naňho 

spoliehajú 

 

- Žiaci sa zoznámia s 

príbehom o úlohe Jonáša, 

ktorou ho poveril 

Hospodin a zamýšľajú  sa 

nad Jonášovým útekom a 

návratom až po splnenie 

jeho poslania 

 

- Žiaci   spoznávajú  

príbeh odvážneho Daniela  

a pochopia, prečo je 

Daniel odsúdený na takýto 

trest i to, čo tomu 

predchádzalo 

 

 

pre každého človeka 

poslanie na tejto zemi, a že 

je nesprávne utekať pred 

úlohami, ktoré nás čakajú 

-  vie stručne prerozprávať 

príbeh o Danielovi 

- pochopí, že je správne 

vyznávať vieru v Pána 

Boha a nehanbiť sa za ňu 

 

 

 

Afektívny aspekt: 

 

- zistí, že aj malí môžu 

účinne slúžiť Pánu Bohu 

- učí sa  dôverovať Bohu aj 

v otázke zdravia 

- učí sa prijímať duchovné 

dary od Pána Boha, ale aj 

slúžiť nimi a obdarovávať 

druhých 

- citlivo vníma potreby 

chorých a dokáže prosiť za 

nich 

 - získava nádej a istotu, že 

Boh nad nami stále bdie a 

ochraňuje nás 

-kreslený film – Jonáš 

a veľryba 

 

-príbeh o Danielovi 

(Dan 6) prispôsobený 

veku a prerozprávaný 

- pieseň „Keď v 

Babylone Daniel sa 

klaňať odmietal“ (KTS 

154) 

-kreslený film – Daniel 

v jame s levmi 

 

VII. -  PROROK 

OHLASUJE PRÍCHOD 

MESIÁŠA  

 

28. Narodenie Jána 

 

- Žiaci si získajú poznatky 

o  narodení Jána Krstiteľa 

a pochopia súvislosť so 

zasľúbením a pochopia   

význam   

Kognitívny aspekt:  

- pochopí dôležitosť 

dôvery k Bohu 

- uvedomí si Božiu veľkosť 

a moc 

- pochopí  potrebu pokánia 

 

- Novozmluvný text 

L1, 5-25. 57-80 

prerozprávaný 

a prispôsobený veku  

-kreslený film - Ján 
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Krstiteľa - Hlas na púšti 

 

29. Krst Ježiša 

 

 

 

jeho narodenia  

 

- Poukázať  žiakom na 

Božiu veľkosť a moc  

 

- Žiaci sú vedení 

k pochopeniu dôležitosti 

dôvery k Bohu a potreby 

pokánia a odpustenia 

 

-  Žiaci zistia, čo sa dialo 

pri Ježišovom krste, ako a 

kde ho Ján  pokrstil 

 

-Preverovanie 

dosiahnutých 

a pochopených vedomostí  

z druhého ročníka 

 

a odpustenia 

- chápe význam Jánovho 

krstu ako i krstu každého 

človeka 

-zistí spôsob života a úlohu 

poslania Jána Krstiteľa 

-porozumie významu  

slova „prorok“ 

(prispôsobený veku) 

-  zistí, čo  sa dialo pri 

Ježišovom krste 

- pochopí  dôležitosť 

Ježišovho krstu  

- uvedomí si, že Ježiš nie je 

obyčajný človek 

 

Afektívny aspekt: 

-túži po odpustení  a snaží 

sa správať ako božie dieťa 

 

 

Krstiteľ“ 

 

- pokrstenie Pána 

Ježiša (Mt3, L3) 

prerozprávané 

a striedané s 

ilustráciami  

 

-rôzne materiály 

(pomôcky) na 

preverovanie 

osvojených vedomostí 

v tomto ročníku 
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III разред 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  
 

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 светскебаштине 

Годишњи фонд часова:  180 

 

 

 

Р. 

БР. 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

 

 

ИСХОДИ 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 

1. 

 

 

 

ЈЕЗИК 

 

Kомуникативна, 

 за учење, 

 за рад са подацима, 

за решавање 

проблема, 

 естетичка 

1СЈ.1.4.1.    1СЈ.1.4.1.   

1СЈ.1.4.2. 1СЈ.2.4.1.   

1СЈ.2.4.4.   1СЈ.2.4.6. 

1СЈ.3.4.4. 

1СЈ.2.3.2.     

разликује врсте (и подврсте) речи у 

типичним случајевима;одреди основне 

граматичке категорије именица, 

придева и глагола;примењује основна 

правописна правила; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

 

 

Kомуникативна, 

за учење, 

за рад са подацима, 

дигитална, 

за решавање 

проблема, 

за сарадњу, 

предузетничка, 

естетичка 

 

1СЈ.0.1.1.    1СЈ.0.1.2.    

1СЈ.0.1.3. 

1СЈ.0.1.4.    1СЈ.0.1.5.    

1СЈ.0.1.7. 

1СЈ.0.1.8. 

1СЈ.1.3.1.    1СЈ.1.3.2.   

1СЈ.1.3.3.      

1СЈ.1.3.4.    1СЈ.1.3.5.  

1СЈ.1.3.6.       

1СЈ.1.3.8.    1СЈ.1.3.9.  

1СЈ.1.3.10.       

1СЈ.2.3.1.     

1СЈ.3.3.4.    1СЈ.3.3.6.    

разликује описодприповедања у 

књижевномделу;покаже примере 

дијалога у песми, причи и драмском 

тексту;уочи хумор у књижевном делу; 

чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха;изражајно рецитује 

песму и чита прозни текст;изводи 

драмске текстове;асно и разговетно 

изговори обавештајну, упитну и 

заповедну реченицу, поштујући 

одговарајућу интонацију и логички 

акценат, паузе, брзину и темпо;споји 

више реченица у краћу и дужу целину; 
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1СЈ.2.3.3.      препричава, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

Kомуникативна,  

за учење, 

 за рад са подацима,  

за решавање 

проблема, 

 за сарадњу,  

естетичка, 

за одговорно учешће 

у демократском 

друштву, 

заодговораноднос 

према околини 

 

 

 

1СЈ.1.5.1.   1СЈ.1.5.2.  

1СЈ.1.5.3.    

1СЈ.1.5.4. 

 

1СЈ.2.5.2.   1СЈ.2.5.3.   

1СЈ.2.5.4.  

1СЈ.2.5.5. 

 

1СЈ.3.5.1. 

 

 

1СЈ.1.2.1.    1СЈ.1.2.2.    

1СЈ.1.2.4.    1СЈ.1.2.5.    

1СЈ.1.2.6.     1СЈ.1.2.8. 

 

1СЈ.2.2.2.   1СЈ.2.2.4.   

1СЈ.2.2.7.    

1СЈ.2.2.8.  

 

1СЈ.3.2.2.  1СЈ.3.2.5. 

 

 

 

 

 чита са разумевањем различите 

текстове;  

 опише свој доживљај прочитаних 

књижевних дела; 

 изнесе своје мишљење о тексту; 

− разликује књижевне врсте: лирску и 

епску песму, причу, басну, бајку, 

роман и драмски текст; 

− одреди тему, редослед догађаја, 

време и место дешавања у 

прочитаном тексту; 

− именује главне и споредне ликове и 

разликује њихове позитивне и 

негативне особине; 

− уочи основне одлике лирске песме 

(стих, строфа и рима); 

− разуме пренесено значење пословице 

и басне и њихову поучност; 

− разуме идеје књижевног дела; 

− уочи основне одлике народне бајке; 

− разликује народну од ауторске бајке; 

− представи главне особине јунака; 

− уочи основне одлике народне епске 

песме. 
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Енглески језик 

 

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

језика. 

Годишњи фонд часова:   72 

 

Област/садржај Активности ученика Исходи 

Школа Посматра, уочава,пита, црта, повезује, 

боји, понавља, пева, рецитује, броји 

Упознавање са садржајем градива које ће 

изучавати у овој школској години, 

обнављање знања из претходног разред 

везаног за тему. Именује предмете у 

учионици и школски прибор, зна да 

наброји питање и зна да да кратак одговор, 

зна да употреби одговарајућу форму 

поздрављања, да изрази захвалност, разуме 

заповести и реагује на њих 

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

понавља, броји, боји, кратко се изражава, 

поставља питања, пева, глуми, сецка, 

лепи, 

Уме да представи и опише себе и своје 

другаре. Уме да именује и кратко опише 

играчке. Разуме питање и зна да да кратак 

одговор, зна да употреби одговарајућу 

форму поздрављања, да изрази захвалност, 

разуме заповести и реагује на њих 

Породица и блиско 

окружење 

Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, пева, 

глуми, решава задатке 

Разуме питање и зна да кратко одговори на 

постављено питање, зна да представи своју 

ужу породицу једноставним реченицама, зна 

да тражи и даје информације о себи и 
другима 

Празници Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, пева, 

рецитује, глуми,прави честитке и украсе 

Зна да наброји основне празнике, уочава 

разлику између празника у земљи чији језик 

учи и у својој земљи, зна да отпева песмице 

везане за празнике, зна да честита рођендан 

или празник 
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Мој дом Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

пева, глуми, праве макете куће и намештај 

од картона 

Зна да именује објекте становања, да наброји 

просторије у стану, зна да једноставним 

реченицама опише свој стан, разуме питање 

наставника на ову тему, зна да једноставним 

придевима (велики, мали) опише просторије 

у стану, зна да именује активности везане за 

просторије, да каже где се нешто или неко 

налази у стану 

Исхрана Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

прави колаче, пева, игра, глуми, поставља 

сто 

Зна да именује намирнице, да изрази 
допадање/недопадање (шта воли, шта не 

воли), зна да употреби одговарајуће придеве 

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

опише изглед намирница, разуме једноставне 

рецепте, зна да именује прибор за јело и 

постави сто, зна да правилно одреди стране 

(лево, десно) 

Одећа Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

показује 

Зна да именује делове тела, одећу и обућу, 

зна да опише себе како изгледа и шта носи у 

зависности од годишњег доба, изражава 

допадање и недопадање 

Остало Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

пише, чита, пева, игра, глуми 

Зна да наброји годишња доба, месеце, делове 

дана и активности у току дана , зна да опише 

време по годишњим добима, да кратким 

реченицама опише када шта ради, зна да 

разликује гласове другачије од матерњег 

језика, да уочи разлику у читању и писању 

матерњег и језика који учи 
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Математика 

 

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

зависности уживоту 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. 

Годишни фонд часова:  180 

 

 

 

Р. 

БР

. 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУ

Л 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋ

А УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

1. 

Бројеви до 1000   

1МА.1.2.1. 

1МА.1.1.1. 

1МА.1.1.4. 

1МА.1.4.1. 

1МА.2.1.1. 

1МА.2.1.3. 

 прочита, запишеи упореди бројеве прве хиљаде и прикаже их на 

бројевној правој; 

 прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским 

цифрама (до 1000); 

 изврши четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 1000); 

 подели број бројем прве десетице, са и без остатка, и провери резултат; 

 процени вредност израза са једном рачунском операцијом; 

 израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске операције; 

 одреди десетице и стотине најближе датом броју; 

 реши једначину са једном рачунском операцијом; 

 одреди и запише скуп решења неједначине са сабирањем и 

одузимањем;реши проблемски задатак користећи бројевни израз или 

једначину; 

 уочи делове целине и запише разломке облика 
n

m
(𝑚 ≤ 𝑛 ≤ 10 ); 

 упоредиразломкеоблика
n

m
саједнакимимениоцима; 

 резултатмерењадужинезапишедецималнимбројемсаједномдецималом;уо

чи и речимаопишеправилозанастајањебројевногниза; 
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 чита и користи податке представљене табеларно или графички 

(стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм);  

2. 

Мерење и мере 1МА.1.1.1. 

1МА.1.4.1. 

1МА.2.1.1. 

1МА.2.1.3. 

1МА.1.2.3. 

1МА.2.4.5. 

 

 чита, упореди и претвара јединице за мерење дужине, масе, запремине 

течности и времена; 

 упоредивеличине (дужина, маса, запреминатечности и време); 

 измери површину геометријске фигуре задатоммером (правоугаоником, 

квадратом и троуглом); 

 примењује концепт мерења у једноставним реалним ситуацијама. 

3. Геометрија 

1МА.1.1.1. 

1МА.1.1.4. 

1МА.1.4.1. 

1МА.2.1.1. 

1МА.2.1.3. 

 

 

 цртапаралелне и нормалнеправе, правоугаоник и квадрат; 

 конструише троугао и круг; 

 именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, троугла и круга; 

 разликује врсте углова и троуглова; 

 одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, применом обрасца; 

 опише особине правоугаоника и квадрата; 

 преслика геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на 

основу задатог упутства; 

 користи геометријски прибор и софтверске алате за цртање. 
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Природа и друштво 

 

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

развијање способности за одговоран живот у њему. 
Годишњи фонд часова:      72 

 

 

Р. БР. ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

На крају теме/модула/месеца ученик ће бити у 

стању да: 

1. 

Рељеф и воде завичаја 1ПД.1.6.1. зна основне облике 

рељефа и површинских вода; 

1ПД.1.6.2. зна основне типове 

насеља и њихове карактеристике; 

1ПД.2.6.1. препознаје и именује 

облике рељефа и површинских 

вода у свом месту и у околини; 

1ПД.2.6.2. зна основне одлике 

рељефа и вода у држави Србији; 

1ПД.2.6.3. разуме повезаност 

природно-географских фактора – 

рељефа, вода, климе – и 

делатности људи. 

 

 

‒ идентификује облике рељефа и површинских 

вода у свом крају; 

‒ одреди положај задатог објекта у односу на 

истакнуте облике рељефа и површинске воде у 

свом крају; 

‒ илуструје примерима како рељеф и 

површинске воде утичу на живот људи у крају; 

‒ сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

‒ представи резултате истраживања (писано, 

усмено,  PowerPoint презентацијом и/или 

цртежом и др.); 

‒ повеже резултате рада са уложеним трудом. 

2. 

Оријентација у простору и 

времену 

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се 

људи оријентишу у простору: 

лева и десна страна, стране света, 

адреса, карактеристични објекти; 

1ПД.1.4.3. уме да одреди стране 

света помоћу Сунца; 

1ПД.1.4.4. зна јединице за 

мерење времена: дан, недеља, 

месец, година, деценија и век; 

‒ се оријентише у простору помоћу компаса и 

оријентира из природе/окружења; 

‒ опише пут којим се може стићи од једне до 

друге тачке помоћу плана насеља; 

‒ идентификује географске објекте у свом крају 

користећи географску карту Републике Србије; 

‒ сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 
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1ПД.1.4.5. уме да прочита 

тражене информације са 

часовника и календара; 

1ПД.1.6.3. зна географски 

положај и основне одреднице 

државе Србије: територија, 

границе, главни град, симболи, 

становништво; 

1ПД.2.4.3. уме да пронађе 

тражене улице и објекте на плану 

насеља; 

1ПД.2.4.4. уме да пронађе 

основне информације на 

географској карти Србије: 

највећа и најважнија насеља, 

облике рељефа и површинских 

вода; 

1ПД.2.4.5. уме да пронађе и 

упише тражене информације на 

ленти времена. 

‒ представи резултате истраживања (писано, 

усмено,  PowerPoint презентацијом и/или 

цртежом и др.); 

‒ повеже резултате рада са уложеним трудом. 

3. 

Култура живљења 1ПД.1.5.1. зна које друштвене 

групе постоје и ко су њихови 

чланови; 

1ПД.1.5.2. зна основна правила 

понашања у породици, школи и 

насељу; 

1ПД.1.5.3. зна које људске 

делатности постоје и зна њихову 

улогу; 

1ПД.1.5.4. зна који су главни 

извори опасности по здравље и 

живот људи и основне мере 

заштите; 

1ПД.1.5.5. зна поступке за 

‒ примени правила друштвено прихватљивог 

понашања, поштујући права, обавезе и 

различитости међу људима; 

‒ повеже различита занимања и делатности са 

потребама људи у крају у коме живи; 

‒ повеже врсте и значај саобраћаја у свом крају 

са потребама људи; 

‒ примени правила безбедног понашања  у 

саобраћају; 

‒ примени поступке (мере) заштите од заразних 

болести;   

‒ сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 
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очување и унапређивање 

људског здравља; 

1ПД.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвених група и 

њихових чланова; 

1ПД.2.5.2. зна која су права и 

обавезе чланова у различитим 

друштвеним групама; 

1ПД.2.5.3. разуме повезаност и 

међузависност различитих 

људских делатности. 

‒ представи резултате истраживања (писано, 

усмено,  PowerPoint презентацијом и/или 

цртежом и др.); 

‒ повеже резултате рада са уложеним трудом. 

4. 

Прошлост  1ПД.1.6.4. зна најважније 

догађаје, појаве и личности из 

прошлости; 

1ПД.1.6.5. зна основне 

информације о начину живота 

људи у прошлости; 

1ПД.1.6.6. зна шта су историјски 

извори и именује их; 

1ПД.2.6.5. уочава сличности и 

разлике између начина живота 

некад и сад. 

 

‒ користи временске одреднице (година, 

деценија, век) у свакодневним ситуацијама и 

приликом описивања догађаја из прошлости; 

‒ прикупи и представи податке о прошлости 

породице и краја; 

‒ сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

‒ представи резултате истраживања (писано, 

усмено, помоћу ленте времена, PowerPoint 

презентацијом и/или цртежом и др.); 

‒ повеже резултате рада са уложеним трудом. 

5. 

Нежива природа 1ПД.1.1.1. прави разлику између 

природе и производа људског 

рада; 

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини 

живу и неживу природу; 

1ПД.1.2.1. препознаје и именује 

природне ресурсе; 

1ПД.1.2.2. зна употребну 

вредност природних ресурса; 

1ПД.1.2.3. разликује повољно и 

неповољно деловање човека на 

‒ разликује чврсто, течно и гасовито стање воде 

у природи и свакодневном животу; 

‒ повеже температурне промене са променама 

запремине и кретања ваздуха; 

‒ очита вредности температуре воде, ваздуха и 

тела помоћу термометра; 

‒ сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

‒ представи резултате истраживања (писано, 

усмено,  PowerPoint презентацијом и/или 
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очување природе. 

 

цртежом и др.); 

‒ повеже резултате рада са уложеним трудом. 

6. 

Животне заједнице 1ПД.1.1.3. зна заједничке 

карактеристике живих бића; 

1ПД.1.1.4. уме да класификује 

жива бића према једном од 

следећих критеријума: изгледу, 

начину исхране, кретања и 

размножавања; 

1ПД.1.1.5. препознаје и именује 

делове тела живих бића; 

1ПД.1.1.6. разликује станишта 

према условима живота и живим 

бићима у њима; 

1ПД.2.1.1. разуме повезаност 

живе и неживе природе на 

очигледним примерима; 

1ПД.2.1.2. зна основне разлике 

између биљака, животиња и 

људи; 

1ПД.2.1.3. примењује 

вишеструке критеријуме 

класификације живих бића; 

1ПД.2.1.4. зна улогу основних 

делова живих бића; 

1ПД.2.1.5. разуме повезаност 

услова живота и живих бића у 

станишту; 

1ПД.2.1.6. разуме међусобну 

зависност живих бића у животној 

заједници; 

1ПД.2.2.4. зна шта је добробит 

животиња и поступке којима се 

она штити. 

‒ прикаже везе међу живим бићима у 

различитим животним заједницама помоћу 

ланаца исхране; 

‒ илуструје примерима одговоран и неодговоран 

однос човека према животној средини; 

‒ сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

‒ представи резултате истраживања (писано, 

усмено, PowerPoint презентацијом и/или 

цртежом и др.); 

‒ повеже резултате рада са уложеним трудом. 
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7. 

Кретање  1ПД.1.4.1. уме да препозна 

кретање тела у различитим 

појавама; 

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела 

зависи од силе која на њега 

делује, врсте подлоге и облика 

тела; 

1ПД.2.4.2. зна да се светлост 

креће праволинијски. 

 

‒ повеже јачину деловања на тело са његовим 

пређеним растојањем; 

‒ доводи у везу брзину падања тела са његовим 

обликом; 

‒ разликује природне и вештачке изворе 

светлости; 

‒ повеже промену величине и положаја сенке са 

променом положаја извора светлости; 

‒ повеже промену јачине звука са променом 

удаљености од његовог извора; 

‒ сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

‒ представи резултате истраживања (писано, 

усмено,  PowerPoint презентацијом и/или 

цртежом и др.); 

‒ повеже резултате рада са уложеним трудом. 

8. 

Материјали  1ПД.1.3.1. зна основна својства 

воде, ваздуха и земљишта; 

1ПД.1.3.2. зна да су вода у 

природи, ваздух и земљиште 

састављени од више материјала; 

1ПД.1.3.3. зна да различите 

животне намирнице садрже 

различите састојке; 

1ПД.1.3.4. зна основна својства 

материјала: тврдоћа, 

еластичност, густина, 

растворљивост, провидност, 

намагнетисаност; 

1ПД.1.3.5. зна да својства 

материјала одређују њихову 

употребу и препознаје примере у 

свом окружењу; 

‒ повеже температурне промене са променама 

запремине и кретања ваздуха; 

‒ разликује повратне и неповратне промене 

материјала; 

‒ уочи сличности и разлике међу течностима – 

тече, променљивост облика, провидност, боја, 

густина; 

‒ одабере материјале који по топлотној 

проводљивости највише одговарају употреби у 

свакодневном животу; 

‒ објасни како рециклажа помаже очувању 

природе; 

‒ изведе једноставне огледе/експерименте и 

повеже резултат са објашњењем/закључком; 

‒ сарађује са другима у групи на заједничким 
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1ПД.1.3.6. зна промене 

материјала које настају због 

промене температуре, услед 

механичког утицаја и деловања 

воде и ваздуха; 

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства 

воде и ваздуха: агрегатно стање и 

кретање; 

1ПД.2.3.2. зна да су различита 

својства воде, ваздуха и 

земљишта последица њиховог 

различитог састава; 

1ПД.2.3.3. разликује материјале 

који су добри проводници 

топлоте и електрицитета од оних 

који то нису; 

1ПД.2.3.4. зна да топлотна и 

електрична проводљивост 

материјала одређују њихову 

употребу и препознаје примере у 

свом окружењу; 

1ПД.2.3.5. разликује повратне и 

неповратне промене материјала; 

1ПД.2.3.6. разликује промене 

материјала при којима настају 

други материјали од оних 

промена материјала при којима 

не настају други материјали. 

активностима; 

‒ представи резултате истраживања (писано, 

усмено, PowerPoint презентацијом и/или 

цртежом и др.); 

‒ повеже резултате рада са уложеним трудом. 
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Ликовна култура 

 
Циљ јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење, деловање и разумевање природнихзаконитости и 
друштвених појава; развија способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности и развија љубав 

према уметности; 

Годишњи фонд часова:  

 

 

Р. БР. ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ИСХОДИ 

1. 

МАТЕРИЈАЛИ 

 Компетенције за 

учење;  

 Естетичка 

компетенција;  

 Комуникација; 

 Одговорно учешће у 

демократском 

друштву;  

 Одговоран однос 

према околини;  

 Одговоран однос 

према здрављу;  

 Предузимљивост и 

предузетништво;  

 Рад са подацима и 

информацијама;  

 Решавање проблема;  

 Сарадња;  

 Дигитална 

компетенција. 

Ученик ће бити у стању да: 

 уочава и формулише ликовни проблем; 

 активно посматра, уочаваи описује предмете, бића и 

појаве и односе међу њима; 

 опажа и указује на сличности и разлике у уметничким 

делима и традицији различитих народа; 

 изражава своје ставове, емоције, имагинацију и запажања 

одабраним ликовним елементима, материјалом, прибором 

и техникама; 
 исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације 

утицао на развој уметности; 

 разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у 

уметничким остварењима различитих култура и епоха; 

 учествује у заједничком креативном раду који обједињује 

различите уметности и/или уметност и технологију, уметност и 
науку; 

 учествује у обликовању и уређењу простора у школи, код куће 

или у окружењу; 

 комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и 

осећања; 

 изражава одабране садржаје изразом лица, положајем 

тела, покретима или кретањем; 

 сарађује у тиму и показује кооперативност у раду;  
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 разговара са вршњацима о доживљају простора, дизајна, 

уметничких и ученичких радова, уважавајући 

различитости; 

 показује иницијативу и самосталност у раду; 

 именује и описује појам и одређује значење кључних 

појмова лекције; 

 описује простор који уочава у природи, окружењу и 

уметничким делима; 

 наводи примере из окружења и тумачи их; 

 повезује уметничко занимање и уметнички занат са 

одговарајућим продуктом; 

 разуме контекст културног наслеђа различитих епоха; 

 активно тумачи уметничка остварења у складу са задатим 

критеријумима и са личним доживљајем; 

 указује на сличности и разлике које опажа у уметничким 

делима и традицији различитих народа; 

 објашњава процедуре и значења; 

 користи традиционалне технике и одабрана савремена средства 

за ликовно истраживање и стварање; 

 користи самостално или у сарадњи са другима одабране изворе, 

податке и информације као подстицај за стваралачки рад;  

 примењује знања, оригиналне идеје, вештине и различите 

методе у практичном раду; 

 спретно и прецизно манипулише прибором, средствима и 

материјалима у практичном раду; 

 повезује кључне текстуалне податке и визуелне 

информације; 

 повезује стечена знања са осталим наставним садржајима; 

 открива, упоређује и анализира значења просторних 

односа у окружењу и уметничким делима; 
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 тумачи једноставне визуелне информације и поруке из 

свакодневног живота; 

 експериментише и истражује изражајне могућности 

техника и материјала у сопственом раду; 

 разматра, у групи, како је учио/учила о теми у лекцији и 

где се та знања примењују; 

 проналази и систематизује информације из различитих 

извора; 

 развија стратегије проналажења разних одговора и начина 

за решавање проблема; 

 обликује ликовне композиције примењујући основна знања о 
њима; 

 преобликује, самостално или у сарадњи са другима, 

амбалажу и предмете за рециклажу мењајући им употребну 

функцију; 

 креира, самостално или у тиму, презентације о одабраним  

темама; 

 распоређује облике, боје, линије и/или текстуре, 

креирајући оригиналне композиције; 

 довршава непотпуне целине на разне начине; 

 производи разноврсне, маштовите и оригиналне идеје; 

 инвентивно се изражава кроз примену различитих медија 

и техника; 

 преобликује познате форме и осмишљава нове функције и 

значења; 

 уважава себе и друге када снима, обрађује и дели 

дигиталне фотографије;  

 поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и 

одлагање материјала и прибора; 

 показује радозналост и склоност да поставља питања, 

критикује, дискутује и изражава своје ставове у односу 

на тему/ликовни проблем; 
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 процењује и аргументује сопствене и ставове и поступке 

других; 

 представља и процењује усмено своје и радове других, кратко, 

аргументовано и афирмативно; 

 објашњава процедуре и значења и изводи закључке;  

 уважава различитост, мултикултуралност; 

 показује емпатију и хумане ставове. 
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Музичка култура 

 

Циљ предмета музичка култура у трећем разреду је развијање интересовања, музичке осетљивости икреативности; 
оспособљавање за разумевање могућности музичкогизражавања;развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем 

музичке традиције и културе свога и другихнароданеговање способности извођења музике(певање/свирање); 

 

 

Р. БР. ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 
ИСХОДИ 

1. Извођење музике 

 

 М.К.1.1.1. препозна основне 

елементе музичке 

писмености. 

 М.К.1.3.1.пева једноставне 

дечије, народне или 

популарне композиције; 

 М.К.1.3.2. изводи 

једноставне дечије, народне 

или популарне композиције 

на бар једном инструменту; 

М.К.1.4.3.изводи пратеће 

ритмичке и мелодијско-

ритмичке деонице на 

направљеним музичким 

инструментима. 

 

– примењује правилан начин држања тела 

и дисања при певању; 

– изговара бројалице у ритму, уз покрет; 

– пева по слуху и са нотног текста песме 

различитог садржаја и расположења; 

– повезује почетне тонове песама–модела и 

једноставних наменских песама са 

тонском висином; 

– комуницира са другима кроз извођење 

традиционалних и музичких игарауз 

покрет; 

– свира по слуху и из нотног текста 

ритмичку и мелодијску пратњу; 

 

2. Слушање музике 

 М.К.1.1.2.опише основне 

карактеристике музичких 

инструмената и састава;  

 М.К.1.2.1.на основу 

слушања музичких примера 

да именује музичке 

изражајне елементе; 

 М.К.1.2.2. на основу 

– опише своја осећања у вези са слушањем 

музике; 

– наведе особине тона и основне музичке 

изражајне елементе; 

– разликује инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима; 

– повезује карактер дела са избором 

инструментаи музичким изражајним 
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слушања музичких примера 

да именује извођачки 

састав; 

 М.К.2.2.2. препозна 

структуру одређеног жанра; 

 М.К.1.1.2.опише основне 

карактеристике народног 

стваралаштва. 

 

елементима; 

– препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се понавља у 

слушаном делу; 

 

3. Музичко стваралаштво 

 М.К.1.4.2. осмисли мање 

музичке целине на основу 

понуђених модела; 

 М.К.1.4.3. осмишљава 

пратеће аранжмане за Орфов 

инструментаријум и друге 

задате музичке инструменте; 

 

– осмисли и изведе једноставну ритмичку и 

мелодијску пратњу ; 

– осмисли музички одговор на музичко 

питање; 

– осмисли једноставну мелодију на краћи 

задати текст; 

– изабере одговарајући музички садржај(од 

понуђених) према литерарном садржају; 
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Физичко и здравствено васпитање 

 

Циљфизичкогваспитањајестедаразноврсним и систематскиммоторичкимактивностима, у повезаностисаосталимваспитно-

образовнимподручјима, допринесеинтегралномразвојуличностиученика (когнитивном, афективном, моторичком), 

развојумоторичкихспособности, стицању, усавршавању и применимоторичкихумења, навика и неопходнихтеоријскихзнања у 

свакодневним и специфичнимусловимаживота и рада 

Годишњи фонд часова: 108 

 

Р.Б

Р. 

ОБЛАСТ/ТЕ

МА 
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ИСХОДИ 

1. ФИЗИЧКЕ  

СПОСОБНОС

ТИ 

ФВ.1.1.1.Унапређује моторичке 

способности 

ФВ.1.1.2.Правилно изводи једноставније 

вежбе обликовања, са и без реквизита 

ФВ.1.1.3.Разуме значај  правилног држања 

тела за здравље 

ФВ.2.1.1.Примењује самостално научени 

комплекс јутарње гимнастике 

ФВ.3.1.1.Правилно изводи најмање један 

комплекс вежби обликовања и приказује 

вежбе за поједине делове тела 

- примени једноставне двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);  

- прати промене у  тежини и висини  код себе и 

других; мај 

- коригује сопствено држања тела на основу 

савета наставника; 

- правилно држи тело; 

 

2. МОТОРИЧКЕ  

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИ

НЕ 

ФВ.1.2.1.Правилно трчи варијантама 

технике трчања на кратке, средње и дуге 

стазе и мери резултат 

ФВ.1.2.2.Зна правилно да скаче удаљ 

згрчном варијантом технике и мери дужину 

скока 

ФВ.1.2.3.Зна правилно да скаче 

увисваријантом технике маказице 

ФВ.1.2.4.Правилно изводи вежбе на тлу 

ФВ.1.2.5.Правилно изводи вежбе на греди и 

шведској клупи 

ФВ.1.2.6.Познаје правила спортских 

елементарних  игара 

- правилно изводи вежбе, разноврсна природна и 

изведена кретања; 

- комбинује усвојене моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у различитим кретањима; 

- правилно подиже, носи и спушта терет; 

 - изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку 

пратњу; 

- изведе дечји и народни плес; 

- правилно изводи и контролише покрете у 

различитим кретањима;  
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ФВ.2.2.1.Правилно изводи прескоке 

ФВ.2.2.2.Правилно изводи вежбе на вратилу 

ФВ.2.2.3.Игра Мини - рукомет, “Футсал”- 

мали фудбал и “Између четири ватре”, 

примењујући основну технику, неопходна 

правила и сарађује са члановима екипе 

изражавајући сопствену личност уз 

поштовање других  

ФВ.2.2.4.Правилно изводи основне 

ритмичке вежбе са лоптом и вијачом 

ФВ.2.2.5.Правилно изводи плес и народно 

кола предвиђена  за трећи разред 

ФВ.3.2.1.Игра Мини - рукомет, “Футсал”- 

мали фудбали “Између четири ватре”, 

примењујући виши ниво технике, већи број 

правила, једноставније тактичке 

комбинације и уз висок степен сарадње са 

члановима екипе изражава сопствену 

личност уз поштовање других  

3. ФИЗИЧКА И  

ЗДРАВСТВЕ

НА  

КУЛТУРА 

ФВ.1.3.1.Зна основне појмове везане за 

физичко вежбање 

ФВ.1.3.2.Познаје основна начела 

безбедности у сали, на игралишту и 

учионици 

ФВ.1.3.3.Примењује здравствено-хигијенске 

мере  

ФВ.2.3.1.Зна основна правила Мини - 

рукомета, “Футсала” и “Између четири 

ватре” 

ФВ.2.3.2.Позитивно вреднује успешне 

потезе и уложени труд свих учесника у 

игри, уз подстицање свих учесника у игри 

 ФВ.3.3.1.Зна утицај физичког вежбања  

 

- користи терминологију вежбања; 

- поштује правила понашања на  вежбалиштима; 

- поштује мере безбедности током вежбања; 

- одговорно се односи према објектима, справама 

и реквизитима; 

- примени правила игре; 

- навија и бодри учеснике у игри на начин који 

никога не вређа; 

- прихвати победу и пораз као саставни део игре и 

такмичења; 

- уредно одлаже своје ствари пре и након 

вежбања и у другим ситуацијама; 

- препозна здравствено стање када не треба да 

вежба;  

- примењује здравствено -  хигијенске мере пре, у 
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 току и након вежбања и у другим животним 

ситуацијама; 

- уредно одржава простор у коме живи и борави; 

- користи здраве намирнице у исхрани;  

- повезује различита вежбања са њиховим 

утицајем на здравље;    

- препозна лепоту покрета у вежбању;  

- се придржава правила вежбања;  

- вреднује сопствена и туђа постигнућа у 

вежбању; 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 
Грађанско васпитање 

 

Циљ предмета Грађанско васпитање- сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код 

ученика трећег разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у 

процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, 

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

 

 

 

Област/садржај Активности ученика Резултати учења/ 

научено 

Подстицање групног 

рада, договарања и 

сарадњеса 

вршњацима и 

одраслима 

прикупљање информација, руковођење, 

тимски рад договарање, решавање 

проблема, излагање, анализа, закључивање, 

цртање, певање,играње 

зна улогу појединца у групи, уме да заступа 

групу, поштује правила заједнице 

Уважавање 

различитости и 

особености, 

уочавање и 

превазилажење 

стереотипа везаних 

за пол, узраст, 

изглед, понашање, 

порекло 

уочавање, прихватање, просуђивање, 

одлучивање, цртање, разумевање, 

игра по улогама 

уме да поштује различитост и особеност 

сваког појединца 
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Пријатељство и 

моралне дилеме у 

вези са тим, 

развијање појма 

пријатељства и 

моралног 

расуђивања (крађа, 

лаж) 

Играње, размењивање, поклањање, 

аналазирање, закључивање, решавање 

проблема 

уме да поштује различитост и особеност 

сваког појединца 

Заштита од насиља, 

ненасилно 

решавање сукоба 

Препознавњепроблема, информисање, 

цртање, игра по улогама, комуницирање 

Уме да препозна насиље, уме да реши сукоб 

ненасилним путем 

Развијање еколошке 

свести,брига о 

животињама и 
биљкама 

Истраживање, договарање, цртање, 

посматрање, закључивање,. анализирање, 

излагање 

Познаје међузависност природе и људи, зна 

своју улогу и одговорност 
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Верска настава- православни катехизис 

 
Циљ: ученици ће бити спремни да Цркву схвате као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 
ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота 

 

 

Област/садржај Активности ученика Исходи 

Богстварасвет 

и човека 

посматрање, описивање, препознавање, 

цртање, именовање 

• упознати неке елементе библијске 

повестио стварањусвета 

• моћи да на основу библијске повести 

препознаи именује иконе на којима су 

представљени дани стварањасвета 

• моћи да увиди да је свет скуп 

конкретнихврста 

живих бића која су уједињена, једна другима 

потребна и да она чине велику заједницу 

љубави - Цркву 

•моћи да објасни да је свет створен 

љубављуБожјом 

• разумети да се права слобода изражава 

каољубав према другим људима, природи 

иБогу 

• уочити да је човек 

сличан Богу 

Афективниаспект: 

• ученик ће бити подстакнут да развија 

љубавпрема ближњима, природи и Богу • 

код ученика ће се развити жеља и свест о 

важности бригепрема 

ближњима и природи 
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Богнасволи посматрање, описивање, 

препознавање, цртање, именовање 

• знати да је Бог створио свет из љубави и 

да објасни како зна да Бог волисвет 

• моћи да препозна да Бог брине о свету и 

данаведе примере Божјег старања освету 

• увидети кроз своје креативне 

способности даје човек сличанБогу 

• увидети да Бог жели да свет постојивечно 

• увидети да су Бог, људи и природа 

различити, алида нису потпунораздељени 

• увидети различитост која постоји 

између Богаи створеногсвета 

• знати да је Бог из бриге према свету и 

човекупослао свога Сина усвет 

 

Заједницабога и 
светакрозчовека 

посматрање, описивање, препознавање, 

цртање, именовање 

• уочити да је човек посредник између Бога 

иприроде и да Бог са природом разговара 

прекочовека 

• проширити своје знање о служењу 

СветогаСаве Богу и нашемнароду 

• уочити да нема љубави без 

служењаближњима 

упознати библијску повест о Христовом 

служењу 

Литургија- 

преображенисвет 

посматрање, описивање, препознавање, 

цртање, именовање 

• препознати да је Литургија захвалностБогу 

• моћи да уочи се захвалност Богу показује 

крознаше дарове 

• уочи ти да наши дарови хлеб 

ивинопредстављају свет умалом 

•моћи да увиди везу Литургије и спасења 

човекаи света, моћи да прошири своја 

знања о празнику Васкрсења 

•моћи да увиди шта за створену 

прирудузначи ХристовоВаскрсење 

• моћи да усвоји текст и мелодију 
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песмеЉуди ликујте... 

 

Човек и природа посматрање, описивање, препознавање, 

цртање, именовање 

• препознати личну одговорност затворевину 

• увидети да се загађењем наше околине, 

загађујецео свет 

• увидети да се на православним иконама 

стварања света и човека, приказује зависност 

природе одчовека 

• моћи да препозна представе које 

приказујудогађаје везане за стварањесвета 

 

 

 

 

 

 

 

Верска настава (словачке евангеличке цркве) 

 
 

Názov predmetu: Náboženská výchova -  Slovenskej evanjelickej a.v.cirkvi  

Ročný fond hodín:   36 

Ročník: Tretí 
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TEMATICKÝ 

CELOK 

(Témy) 

CIEĽ VÝCHODISKÁ 

Po ukončení danej témy 

žiak: 

ODPORUČENÝ 

OBSAH PO 

TÉMACH 

SPôSOB 

REALIZOVANIA 

PROGRAMU   

 

I . - ÚVOD 

 

1.Úvodná hodina 

 

 

 

 

 

 

 

-Spoznávanie žiakov s 

obsahom a spôsobom 

práce na hodinách 

náboženstva 

 

- Motivovanie žiakov , aby 

navštevovali hodiny 

náboženstva 

 

Kognitívny aspekt: 

 

- Bude mať predstavu 

o tom s akými  témami 

sa zoznámi v treťom  

ročníku 

- Zistí, aké sú  jeho 

poznatky z 

predchádzajúceho 

druhého roku z hodín 

náboženskej výchovy 

 

Afektívny aspekt: 

 

-motivovaní je k tomu, aby 

sa   aktívne zapájal  na 

hodinách náboženstva 

 

 

-spoznávanie sa s 

obsahom  a spôsobom 

práce  

 

Katechéta (učiteľ 

náboženstva) by mal 

vždy prihliadať na to, že 

katechizmus nie je len 

hromadenie informácii 

(“poznaní o viere”), ale 

znamená to snahu 

osobne prijať učenie  a 

skúsenosti Cirkvi, ako i 

implementáciu do života 

prostredníctvom 

slobodnej účasti na 

cirkevnom liturgickom 

živote. 

 

Na začiatku každej 

vyučovacej témy by 

mali byť žiaci 

oboznámení s cieľmi a 

východiskami výučby, 

tematickými obsahmi, 

spôsobom realizovania 

programu práce, ako i so 

spôsobom hodnotenia 

ich práce. 

 

 

 

 

II.–JEŽIŠOVO VEREJNÉ 

PôSOBENIE 

 

2. Pokúšanie na púšti  

 

3. Povolanie učeníkov 

J 1,35-51 

Mt 10,1-6 

Mk 1,14-19 

 

-  Žiaci  si zopakujú  učivo  

z predchádzajúcich 

ročníkov – krst Pána Ježiša  

 

- Žiaci spoznajú  príbeh 

pokúšania Ježiša na púšti a 

zistia ako diabol pokúšal 

Pána Ježiša 

 

Kognitívny aspekt:  

 

-  vie pomenovať udalosti, 

ktoré predchádzali začiatku 

verejného vystúpenia 

Ježiša 

- uvedomí si Ježišovu 

poslušnosť voči Pánu Bohu 

- vie vymenovať mená 

učeníkov, situácie, v 

 

 

-príbehu zo životu 

ľudí, ktoré hovoria 

o rôznych druhov 

pokušenia 

- biblické texty 

prerozprávané, alebo 

zdramatizované (Mt 

4,1-11, L4,1-12) 
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- Žiaci sa oboznámi s 

príbehmi povolania 

učeníkov, kedy, kde a za 

akých okolností ich Pán 

Ježiš povolal 

 

- Žiaci si zopakujú  príbeh 

o bohatom love rýb 

a prehĺbia si vedomosti 

o tom,  čo znamenala 

Ježišova výzva: „Učiním 

vás rybármi ľudí!“  

 

 

ktorých ich Ježiš povoláva 

a prečo ich povoláva 

- uvedomuje si potrebu 

nasledovania Pána Ježiša 

ako prioritu a túži sa stať 

Jeho nasledovníkom 

- pozná, že každý môže 

Bohu slúžiť 

Afektívny aspekt: 

- chápe zmysel ovládania 

Božieho slova pre svoj 

život 

- vníma význam 

poslušnosti voči Božiemu 

slovu a výzvu nasledovania 

Spasiteľa vo svojom živote 

 

-ilustrácie o čo 

pokúšal diabol Pána 

Ježiša  

-pieseň „Som zrnko 

piesku“(KTS 131) 

 

-kreslený film – 

povolanie učeníkov  

-biblické texty (Mt10, 

2-4, Mt 4,18-22, 

Mk1,16-20, J1, 43-

50)prerozprávené 

a prispôsobené veku  

-pieseň „Dvanásť 

učeníkov“(KTS 165) 

-mená učeníkov 

názorne zobrazené 

 

Realizácia výučby: 

Výučba sa realizuje cez 

nasledovné druhy 

výučby: 

 

-teoretickú (35 hodín) 

-praktickú (1 hodinu) 

 

Miesto realizácie 

výučby: 

 

-teoretická výučba sa 

realizuje v učebni 

-praktická sa realizuje v 

chráme Božom – 

zúčastnením sa na 

Službách Božích 

 

Didakticko – metodické 

návody pre realizáciu 

výučby: 

 

- Úvodné hodiny by 

mali byť naplánované 

tak, aby prispeli k 

vzájomnému 

zoznámeniu sa žiakov, 

oboznámeniu žiakov s 

cieľmi, východiskami a 

vyučujúcimi obsahmi, 

tiež i  začiatočný 

prehľad učiteľa o 

predchádzajúcich 

znalostiach a postojoch 

 

III. -  PÁN JEŽIŠ MENÍ 

ŽIVOTY ĽUDÍ 

 

4. Bohatý mládenec 

– L 18,18-30 

 

5. Ježiš a Samaritánka 

– J 4,1-42 

 

6. Zacheus 

L 19,1-10 

 

 

 

 - Na základe  príbehu 

„Bohatý mládenec“  

vysvetliť žiakom  aké je 

zlé byť závislý na 

bohatstve  

 

- Žiaci spoznajú  príbeh 

stretnutia Ježiša so 

Samaritánkou 

- Vysvetliť žiakom prečo 

sa Hebrejci nepriatelili so 

Samaritánmi  

 

- Žiaci zistia, prečo ľudia 

nemali radi colníkov a aké 

 

Kognitívny aspekt: 

 

- chápe, že si nemá  byť 

závislí na materiálnych 

hodnotách 

- uvedomí si, že bohatstvo 

nám prináša  skutočnú 

radosť len vtedy keď ním 

vieme pomáhať iným 

- vie stručne prerozprávať  

príbeh o Samaritánky 

- pochopí, prečo sa 

Hebrejci  nepriatelili so 

Samaritánmi  

-chápe kto  boli Samaritáni  

 

-rôzne materiály - 

pomôcky, ktoré 

hovoria o bohatstve 

-biblický príbeh 

o bohatom mládencovi 

(Mt 19,16-26, Mk 

10,17-31, L18,18-27) 

prerozprávaný   

- kreslený film – 

Bohatý mládenec  

 

-biblický príbeh Ježiš 

a Samatitánka ,J 4, 1-

42 prerozprávaný 

a prispôsobený veku 
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bolo ich postavenie v tom 

čase a zamýšľajú  sa nad 

potrebou pokánia 

a odpustenia 

-pochopí čo Ježiš urobil, 

keď sa stretol so 

Samaritánkou 

-vie, prečo ľudia nemali 

radi colníkov 

-pochopí, aké bolo 

postavenie  colníkov v tom 

čase a akí oni boli  

- uvedomí si potrebu 

poznať Ježiša a moc Jeho 

odpustenia  

- pochopí , že sa človek 

môže zmeniť, keď stretne 

Ježiša  táto vnútorná zmena 

sa prejavuje v správaní 

človeka 

 

Afektívny aspekt: 

-  túži po spáse a 

Spasiteľovi, ktorý ponúka 

večný život  

- žiak vie o dôležitosti 

svedectva a sám  

-túži svedčiť o láske, ktorú 

prináša Pán Ježiš všetkým 

– aj tým, ktorých iní 

považujú za nepriateľov či 

nehodných Jeho lásky 

žiakov 

--pieseň „Ó, pomôž, 

Pane milý, to Slovo 

Tvoje znať!“ (KTS 73) 

 

-biblický príbeh 

o Zacheusovi L19,1-

10 prerozprávaný 

a zdramatizovaný  

 

-pieseň „Teba vzývam, 

Bože večný“ (KTS 

274) 

 

 

skupiny z oblasti 

náboženskej výchovy 

Slovenskej evanjelickej 

a.v. cirkvi. 

 

- Realizáciu programu 

treba konať v súlade s 

princípmi súčasnej 

aktívnej výučby, ktorá 

podľa svojej dynamiky 

podporuje žiakov na 

výskumný a problémový 

prístup k obsahovým 

témam. 

 

V priebehu realizácie 

treba dávať dôraz najmä 

na skúsenostné a 

formatívne,  menej na 

kognitívne a 

informatívne. 

 

- Kvalita výučby sa 

dosahuje realizáciou 

obsahu výučby v súlade 

s modernými 

pedagogickými 

požiadavkami s 

použitím rôznych 

metód, foriem práce a 

učebných pomôcok. 

 

- Majúc na zreteli 

požiadavky osnov 

 

IV. – PÁN JEŽIŠ 

VYUČUJE 

 

7. Podobenstvo o štvorakej 

pôde 

 

 

- Žiaci zistia, že súčasťou 

Ježišovho verejného 

pôsobenia bolo aj 

vyučovanie 

Kognitívny aspekt: 

 

- uvedomí  si, že Pán Ježiš 

je dobrý učiteľ 

- vie primerane vysvetliť, 

čo znamená slovo 

-krátke animované 

filmy o štvorakej 

pôde, talentoch  

 

-biblické podobenstvo 

o Štvorakej pôde  
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– Mt 13 

 

 

 

8. Podobenstvo o talentoch 

/hrivnách/ 

– L 19; Mt 25 

 

9. Podobenstvo o 10 

pannách – Mt 25 

 

10. Podobenstvo O 

milosrdnom Samaritánovi – 

L 10 

 

11. Stratený syn – L 15 

 

12. O farizejovi a 

publikánovi 

– L 18 

 

13. Podobenstvo o zlých 

vinohradníkoch  

– Mk 12 

prostredníctvom kázní 

a podobenstiev 

 

- Žiaci  spoznajú význam 

pojmu „podobenstvo“ 

 

- Zopakujú si niektoré 

podobenstvá z 1.ročníka 

 

- Žiaci   sa zoznámia s  

obsahmi podobenstiev  ich  

vysvetlenie a aplikovanie  

v kresťanskom živote 

 

-Zdôrazniť žiakom na 

pripravenosť na vstup do 

kráľovstva Božieho   

 

- Na podobenstve 

o milosrdnom 

Samaritánovi žiakom 

uprieť  pozornosť  na 

dobročinnosť, súcit s 

trpiacimi 

 

-  Žiakom zdôrazniť na 

Božiu ochotu odpustiť 

hriešnikovi 

 

- Poukázať  žiakom na 

poslanie Pána Ježiša ako 

Božieho Syna 

 

podobenstvo 

- vie vymenovať niektoré 

podobenstvá, o ktorých sa 

učil v 1. ročníku a ich 

posolstvo  

-  vie zreprodukovať 

samotné podobenstvo i 

jeho hlavnú myšlienku 

- uvedomí  si význam 

Božieho slova, Jeho silu, 

ale aj to, prečo ľudia 

rôznym spôsobom reagujú 

na počuté Božie slovo 

- pochopí, že každý človek 

má nejaký dar – schopnosť 

– talent a zodpovednosť za 

jeho rozvíjanie a svojimi 

darmi máme pomáhať 

iným – slúžiť Pánu Bohu 

-  uvedomí si 

zodpovednosť za to, ako sa 

správa 

- učí sa pripravovať na 

príchod Pánov a múdro sa 

rozhodovať 

- vie aplikovať veku 

primerane myšlienky 

podobenstiev  kolektíve 

triedy, v okolí, kde sa 

najčastejšie pohybuje 

- uvedomuje si, čo 

hriechom stráca 

- učí sa dôverovať Pánu 

Bohu ako Otcovi 

Mt13 (prerozprávané, 

vysvetlené a striedané 

ilustráciami) 

 

-biblické podobenstvo 

o talentoch L19  

a hrivnách Mt25 

prerozprávané 

a prispôsobené žiakom  

 

-Biblické podobenstvo 

o 10 pannách Mt25 

prerozprávané 

a prispôsobené 

-pieseň „Päť múdrych 

panien“ (KTS 174)  

 

-kreslený film - 

Milosrdný Samaritán  

-príbeh zo života 

žiakov spätý 

s príbehom 

o milosrdnom 

Samaritánovi 

-biblický príbeh 

o milosrdnom 

Samaritánovi L10 

(prerozprávaný 

prípadne 

zdramatizovaný) 

- podobenstvo 

o stratenom synovi 

L15, 11-32 

prerozprávané 

vyučujúceho programu a 

možnosť presunu 

vyučujúceho obsahu do 

pedagogicko-

didaktického riešenia, 

učiteľ treba aby bral do 

úvahy psychologické 

faktory realizovania 

výučby – vek žiakov, 

úroveň 

psychomotorického 

rozvoja, záujmy, 

schopnosti, a motiváciu 

žiakov. 

 

- Pri realizácii modernej 

výučby učiteľ je zdroj 

vedomostí, tvorca, 

organizátor a 

koordinátor žiackych 

aktivít vo vyučovacom 

procese. 

 

-Výučba je úspešne 

realizovaná, ak je žiak 

pripravený pochopiť 

Cirkev ako priestor pre 

uskutočnenie svojej 

osobnosti 

prostredníctvom 

spoločenstva s blížnymi 

a Trojjediným Bohom, 

ktorý sa stáva zdrojom a 

plnosťou jeho života. 
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nebeskému, ktorý je 

ochotný odpúšťať na 

základe úprimného 

vyznania vín 

-  vie aplikovať jednotlivé 

myšlienky z podobenstva 

vo svojom živote 

- vie pomenovať situácie, v 

ktorých zažilo prejavy 

pýchy a tiež pozitívne 

príklady pokorného 

správania sa 

- uvedomí si, že žije v 

prostredí, v ktorom je 

Božie slovo často 

odmietané, dokonca mnohí 

ním pohŕdajú 

- rozumie, príčine 

Ježišovho príchodu a Jeho 

obeti na kríži 

 

Afektívny aspekt: 

 -  osvojuje si ochotu 

pomáhať každému človeku 

bez ohľadu na rasovú, 

národnostnú a náboženskú 

príslušnosť 

- vie, že sa má modliť 

pravdivo a vie že, pred 

Pánom Bohom nemá 

zmysel hrať sa na 

dôležitého 

- učí sa pokore a odmieta 

namyslenosť 

a striedané 

ilustráciami  

-biblický príbeh 

o farizejovi 

a publikánovi L18 

prerozprávaný 

a prispôsobený veku  

-pieseň 

„Klop,klop,klop, kto 

na srdiečko klope?“ 

(KTS 194) 

 

-podobenstvo o zlých 

vinohradníkoch 

Mt21,33-46 

prerozprávané 

a prispôsobené žiakom  

 

-kniha bez slov 

 

 

 

Evaluáciavyučby:  

 

Evaluáciuvyučby, učiteľ  

realizuje  na dva 

spôsoby: 

 

- hodnotením  reakcií 

žiakov (cez evaluačné 

lístky); 

 

- preverovaním  

vedomostí, ktoré si žiaci 

osvojili na hodine, 

 

Známkovanie  

Opisné známkovanie sa 

môže konať:  

-ústnym spôsobom 

-písomným spôsobom, 

- pozorovaním správania 

sa žiaka  

 

Počet hodín po  témach: 

 

 

I. – Úvod - 1 

II. –Ježišovo verejné 

pôsobenie – 2 

III. -  Pán Ježiš mení 

životy ľudí - 3 

IV. –Pán Ježiš vyučuje - 

7 
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V. -  Pán Ježiš 

uzdravuje-6 

VI. -  Pán Ježiš robí divy 

- 2 

VII. -Pán Ježiš hovorí 

o sebe – 2 

VIII. – Ježišovo dielo 

vykúpenia 

– 4 

IX. – Cirkev je miesto, 

kde patrím aj ja - 7 

Evaluácia1+1 
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V. -  PÁN JEŽIŠ 

UZDRAVUJE 

 

14. Uzdravenie stotníkovho 

sluhu 

– L 7,1-10 

 

15. Uzdravenie slepého pri 

Jerichu   

Mk 10, 46-52 

 

16. Uzdravenie slepca v 

BetsaideMk 8,22 - 26 

 

17. Uzdravenie 

 

- Žiaci spoznajú  príbeh  

o uzdravení stotníkovho 

sluhu (primerane veku) 

 

- Pochopia, kto to bol 

stotník a aká je  dôležitá  

viera v Pána Ježiša a v 

jeho moc 

 

- Žiaci spoznajú  príbeh  

o uzdravení slepého pri 

Jerichu  a  

pochopia  jeho  vieru, 

vrúcnosť prosieb ako i  

oslavu a vďačnosť voči 

Pánu Bohu za prejavené 

Kognitívny aspekt: 

 

- je inšpirovaný 

stotníkovou silou viery a 

starostlivosťou o svojho 

sluhu; snaží sa ho v tomto 

napodobňovať vo svojom 

živote 

- pochopí, že ten, kto verí v 

Ježiša Krista, nebude 

zahanbený 

- uvedomí , že od Pána 

Ježiša netreba očakávať iba 

materiálnu pomoc, On 

najlepšie vie, čo 

potrebujeme   

- uvedomí si zodpovednosť 

 

 

 

-príbehy zo života 

ľudí, ktoré bližšie 

priblížia žiakom ako 

sa cítia ľudia, ktorých 

postihne ťažká bolesť 

-biblický príbeh – 

Uzdravenie 

stotníkovho sluhu 

(Mt8, 5-13, L7, 1-10) 

 

-biblický príbeh – 

Uzdravenie slepého 

pri Jerichu (Mk 10, 

46-52) 



133 
 

hluchonemého 

– Mk 7,31-37 

 

18.Uzdravenie porazeného  

– Mt 9 

 

19.Uzdravenie 

malomocného  

– Mk 1,40-45 

 

 

milosrdenstvo 

 

- Žiaci spoznajú  príbeh 

o uzdravení hluchonemého 

človeka 

- Pochopia, čo znamená 

slovko Effatha! - len keď 

človek otvorí  svoje srdce 

pre Ježiša, On ho môže 

uzdraviť a naplniť svojimi 

darmi 

 

 

- Žiaci spoznajú  príbeh 

uzdravenia porazeného, 

zistia ako sa porazený 

dostal k Pánu Ježišovi a 

prečo ho uzdravil 

 

- Žiaci pochopia 

a uvedomia si ,  

že Pán Ježiš z lásky k 

človeku a pre vieru vracia 

ľuďom zdravie 

 

- Žiaci spoznajú  príbeh o 

malomocnom človeku 

za ľudí, ktorí Ježiša 

nepoznajú, prosí za nich v 

modlitbách a túži ich 

privádzať k Nemu 

- vie poďakovať za všetko, 

čo prijíma od Pána Boha a 

oslavovať ho 

- uvedomí si ťažkú situáciu 

chorého človeka 

- chápe priateľov a ich 

veľkú snahu pomôcť 

chorému 

- uvedomí si moc Pána 

Ježiša 

- pozná Ježišovu  lásku k 

človeku 

 

Afektívny aspekt: 

-túži pomáhať druhým 

- spolucíti s chorými 

ľuďmi a učí sa vnímať ich 

potreby 

- je ochotný pomáhať 

 

-biblický príbeh – 

Uzdravenie slepca  

(Mk 8, 22-26), 

uzdravenie 

hluchonemého 

(Mk7,31-37), 

uzdravenie porazeného 

(Mt 9), uzdravenie 

malomocného (Mk1, 

40-45) prerozprávané, 

prispôsobené veku 

a sprevádzané 

ilustráciami  

 

-pieseň “Som zrnko 

piesku na veľkej 

púšti“(KTS 131) 
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VI. -  PÁN JEŽIŠ ROBÍ 

DIVY 

 

 

 

20. Svadba v 

KáneGalilejskej 

– J 2,1-12 

 

21. Vzkriesenie Jairovej 

dcéry  

– Mk 5,21-43 

 

 

 

 

 

- Žiaci sa  spoznávajú 

s Ježišových prvým divov, 

ktorý sa odohráva na 

svadbe, kde premieňa 

vodu na víno 

- Predstaviť  žiakom Pána 

Ježiša, ktorý sa raduje 

spolu s inými a je 

pripravený pomôcť aj v 

nepredvídateľných 

situáciách 

 

-Žiaci sa dozvedia o  

Jairovi, ktorý bol 

predstaveným synagógy 

a vnímajú  jeho bolesť nad 

stratou dcéry 

 

- Poukázať žiakom  na 

modlitbu ako súčasť 

kresťanského života 

 

Kognitívny aspekt: 

 

 - učí sa dôverovať Božej 

moci a Jeho slovu 

- pochopí,  aká je dôležitá 

poslušnosť a konanie podľa 

Božích predstáv 

- zistí , že radosť je 

súčasťou kresťanského 

života a nie je v protiklade 

so zbožnosťou. 

- inšpirovaný je  k tomu, 

aby prichádzal vo svojich 

problémoch k Bohu vo 

svojich modlitbách, lebo 

On dokáže urobiť viac ako 

prosíme 

 

 

Afektívny aspekt: 

 

-spolucíti  s Jairom nad 

stratou  jeho dcéry 

- raduje sa spolu s Jairom 

nad divom, ktorý urobil 

Pán Ježiš 

 -preukazuje záujem 

o modlitbu a vníma ju ako 

súčasť jeho každodenného 

života  

 

-kreslený film – Pán 

Ježiš robí zázraky 

- fotografie zo svadby 

-príbeh –svadba 

v KáneGalilejskej (J2, 

1-11) prerozprávané 

a sprevádzané 

ilustráciami  

-pieseň „ Prišiel Syn 

Boží jednorodený“ 

(KTS 176) 

 

-biblický príbeh 

Vzkriesenie Jairovej 

dcéry (Mk 5, 21-

23,35-43) 

prerozprávané 

a sprevádzané 

ilustráciami  

-báseň „Neboj sa, len 

ver!“ Janka Nagajová 

 

VII. -  PÁN JEŽIŠ 

HOVORÍ O SEBE 

 

- Vysvetliť žiakom úlohu 

pastiera a v čom je mu Pán 

 

Kognitívny aspekt:  

 

 

- fotografie pastiera so 

stádom  
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22. Pán Ježiš je dobrý 

pastier  

– J 10 

 

23. Ježiš – vínny kmeň  

– J 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ježiš podobný 

 

- Poukázať  žiakom na to, 

že sa Pán Ježiš o nás stará 

a vedie tak, ako pastier 

vedie svoje ovečky  

 

- Na základe biblického 

textu o vinnom kmeni 

vysvetliť žiakom, aké 

dôležité je byť neustále 

spojený so Spasiteľom, tak 

ako ratolesti viniča sú 

spojené s kmeňom, z 

ktorého čerpajú silu 

a živiny 

-  uvedomí si , že Ježiš sa  

o nás chce láskavo starať a 

viesť nás životom, chrániť 

nás od všetkého zlého  

 - vedený je k nasledovaniu 

a poslušnosti voči Pánovi – 

nášmu Pastierovi 

 

-  vie spamäti biblický citát 

– pozná jeho význam a vie 

ho vysvetliť vlastnými 

slovami 

 

 

Afektívny aspekt: 

 

- učí sa neustále čerpať silu 

a vieru z Božieho slova, 

modlitieb 

 

 

 

-pieseň „Ty si môj 

Pastier“  

(KTS 128) 

-biblický príbeh Dobrý 

pastier (J10,1b-2. 4-

5.9-16) prerozprávané 

a prispôsobené veku 

žiakom 

 

-fotografie vínneho 

kmeňu 

- biblický  príbeh 

prerozprávaný J15,1-9 

 

 

 

 

VIII. – JEŽIŠOVO DIELO 

VYKÚPENIA  

 

24. Posledná večera 

 

25. Ježiš v Getsemane 

 

26. Ukrižovanie Ježiša  

/Ježišova smrť/ 

 

 

 

- Zoznámiť žiakov s 

príbehom Poslednej 

Večere, vysvetliť im, 

prečo Pán Ježiš svätil 

paschu a čo pre Židov 

znamenala 

 

- Zdôrazniť žiakom 

Ježišove slová o 

 

 

Kognitívny aspekt:  

 

- vie, čo je to pascha, chápe 

jej význam pre Židov 

-  uvedomí si  význam tejto 

sviatosti v živote kresťana 

– najmä odpustenie a 

zmierenie 

- rozumie prečo Ježiš cíti  

bolesť a uvedomí si 

 

 

-kreslený film –

Ukrižovanie Pána 

Ježiša 

-fotografie Golgoty, 

Getsemanskej záhrady 

 

-biblické príbehy 

Posledná večera, Ježiš 

v Getsemane, 

Ukrižovanie 
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27. Vzkriesenie 

 

 

 

 

 

ustanovení Večere Pánovej 

 

- Žiaci spoznajú príbeh 

Ježišovho zápasu v 

Getsemanskej záhrade, 

utrpenie a strach, ktorý 

prežíva,  ale zároveň aj 

odhodlanosť a poslušnosť 

splniť to, čo od neho Otec 

očakáva 

 

- Žiaci si podrobnejšie 

osvojujú vedomosti 

o Ježišovom utrpení, 

dávajú  dôraz na to čo 

znamená smrť Pána Ježiša 

pre nás kresťanov 

 

- Zoznámia sa s  príbehom 

pochovania Ježiša a  

pochopia, prečo musel byť  

jeho pohreb vykonaný 

v rýchlosti 

 

- Dozvedia  sa o sabate 

ako sviatočnom dni, prečo 

sa svätil a akým spôsobom 

bol svätený  

 

- Žiaci spoznajú  príbeh 

vzkriesenia,  dozvie sa o 

ženách, ktoré boli prvými 

svedkyňami vzkriesenia 

 

význam a vážnosť toho čo 

Pán Ježiš musel podstúpiť 

pre záchranu hriešneho 

človeka 

- váži si to, čo Pán Ježiš 

pre nás urobil  

- uvedomí si význam 

ukrižovania pre náš 

súčasný aj večný život 

- na postave Jozefa z 

Arimatie uvedomí  si 

význam blízkych a verných 

priateľov, na ktorých sa 

vždy môžeme spoľahnúť 

- uvedomuje si, čo to 

znamená pre nás /dar 

nového, večného života/ 

- vie, že smrť nemá 

posledné slovo v živote 

veriaceho človeka 

 

Afektívny aspekt: 

- túži po odpustení a vie 

odpúšťať iným 

- stáva sa tvorcom pokoja 

-cíti radosť zo vzkriesenia 

- vníma nádej, ktorú 

prináša Pán Ježiš svojím 

zmŕtvychvstaním 

- vníma priznanie a 

oľutovanie svojich 

hriechov ako dôležité a 

prijíma Božie odpustenie a 

lásku do svojho srdca  

a Vzkriesenie Ježiša 

(prerozprávané 

pomocou obrázkov) 

 

-pieseň „Deň 

vzkriesenia Pánovho 

oslavujme“ (KTS 53) 
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- Žiaci pochopia  Ježišovu 

moc nad smrťou a prísľub 

večného života pre Jeho 

nasledovníkov 

 

 

- spolucíti so smútiacimi, 

vie prejaviť sústrasť, vie sa 

aj v ťažkých situáciách 

obracať s dôverou na Pána 

Boha  

 

 

 

 

IX. –CIRKEV JE MIESTO, 

KDE PATRÍM AJ JA  

 

28. Vstúpenie a Misijný 

príkaz 

 

29. Poriadok Služieb 

Božích 

 

30. Diakon Štefan 

– Sk 6 

 

31. Apoštol Filip pokrstil 

kráľovského dvorana 

– Sk 8,26nn 

 

32. Saulovo obrátenie k 

Bohu 

 

33. Peter a Kornelius 

– Sk 10 

 

 

- Žiaci si zopakujú   príbeh 

o vstúpení a zoslaní Ducha 

Svätého  z 3. ročníka 

 

- Poukázať žiakom na 

dôraz  misijného príkazu, 

ktorý vyjadruje Ježišovu 

túžbu, aby sa Jeho 

evanjelium zvestovalo 

všetkým a prinášalo 

zmenu do sŕdc ľudí 

 

- Stručne vysvetliť 

žiakom, ako prebiehajú 

Služby Božie v našich 

chrámoch a čo je ich 

stredobodom 

 

- Žiaci zistia, čo znamená 

slovo diakon / diakonia 

 

-Spoznajú príbeh o 

Štefanovi, o jeho smelom 

 

Kognitívny aspekt: 

 

-pozná misijný príkaz 

naspamäť 

-  vie ho nielen  

reprodukovať, ale chápe 

význam týchto Ježišových 

slov 

- uvedomuje si  potrebu 

služby núdznym a je 

vedený k dobrote a 

ochotnej pomoci biednym 

- rozumie dôležitosti 

zvestovania evanjelia 

- uvedomí  si význam krstu 

pre život kresťana 

- uvedomí si  moc i milosť 

Božiu, ktorá zmenila 

jedného z najväčších 

prenasledovateľa cirkvi na 

Božieho hlásateľa evanjelia 

o Božej láske 

- pochopí , že Pán Boh 

miluje všetkých ľudí bez 

 

 

-fotografie  

-pieseň „Tvoja láska je 

silnejšie než vietor“ 

(www.youtube.com  ) 

-príbehy o šírení mísie 

- biblický príbeh 

misijný príkaz 

a vstúpenie 

prerozprávané (Mt28, 

16-20, Sk1,9-11) 

- pieseň „V srdciach 

nech nám radosť horí“ 

(KTS 281) 

--prerozprávanie 

biblického príbehu 

krst kráľovského 

dvorana Sk8,26-40 

 

-prerozprávanie 

biblického príbehu 

Peter a Kornelius 

Sk10, 1-44 
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vyznávaní viery i dôvody 

prečo zomiera  

- Žiaci si získajú 

informácie o tom, kto to 

bol Filip a aké bolo jeho 

posolstvo pre eunucha 

- Pochopia  za akým 

účelom prišiel tento muž 

do Jeruzalema 

a z knihy ktorého proroka 

si čítal 

- Žiaci spoznávajú  

biblický príbeh o Saulovi – 

prenasledovateľovi 

kresťanov 

- Žiaci zistia zmenu, ktorú 

spôsobilo stretnutie Saula 

s Pánom Ježišom 

 

- Žiaci  sa dozvedia, kto to 

bol Kornelius a vedia  ho 

charakterizovať 

- Spoznajú príbeh 

Petrovho videnia a učia sa 

porozumieť jeho podstate 

 

--Zistiť koľko a do akej 

miere žiaci porozumeli, 

pochopili a osvojili si 

vedomosti z hodín 

náboženstva počas celého 

roka. 

 

 

rozdielu a bez ohľadu na 

národnosť, rasu, 

spoločenské postavenie, či 

iných „výhod“ 

-zistí v akej miere si 

zapamätal, pochopil a 

osvojil poznatky z hodín 

náboženstva v 3.ročníku 

 

Afektívny aspekt: 

 

- túži po nasledovaní 

Spasiteľa a je šíriteľom 

tejto zvesti vo svojom 

okolí 

- cíti vďačnosť za Kristovu 

lásku a prijatie 

- učí sa odvážne vyznávať 

svoju vieru a nehanbiť sa 

za ňu 

- túži po  spoznávaní  

Božieho slova  

- túži zúčastňovať sa 

Služieb Božích (detská 

besiedka, detské Sl. Božie) 

a aktívne sa zapájať do ich 

priebehu (pieseň, modlitba, 

čítanie textu z Biblie) 

 

-pieseň „Ježiš môj“ 

-pieseň “Vojdite, 

plesajme“(KTS 282) 

 

-prerozprávanie 

biblického  príbehu 

Diakon Štefan (Sk6,1-

15, 51-60) 

-pieseň  „Smieť žiť pre 

Krista“ (KTS 233) 

-prerozprávanie  

príbehu Saulovo 

obrátenie Sk9,1-22 . 

 

-pomôcky na 

opakovanie 

osvojených si  

vedomostí 
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IV разред 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  
 

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. 

 

 

 
Редни 

бр. 

Тема Активности ученика Исходи  

1. Језик Препознавање: врста речи, 

граматичких категорија, врста 

реченица по 
комуникативнојфункцији, 

антонимију, подврсте речи, лице, 

род и број личних заменица у 

номинативу, граматичке 
категоријеглагола, 

субјекат и глаголски предикат, 

синонимију, прави објекат (у 

акузативу) и прилошке одредбе за 

време, место и начин; познаје 

значење речи и фразеологизама који 

се јављају у школским текстовима и 

правилно их употребљавају, 

именују врсте и подврсте речи, 

умеју да промене облик 

променљивих речи према задатом 

Знајудаодредеврстуречи, подврстеречи, лице, род и 

бројзаменица. Одређујукатегоријеглагола, субјекат и 

глаголскипредикат, правиобјекат, као и 

прилошкеодредбезаместовреме и начин. Разумеју и 

примењујуречи и фразекојесекористе у 

школскимтекстовима. 

Мењајуобликпроменљивихречипремазадатимкрите- 

ријумима, употребљавајуречи у основном и 

пренесеномзначењу. 

2. Књижевност Владају основном техником читања 

ћириличког и латиничког текста, 

Читају ћириличко и латиничко писмо, Одговарају на 

постављена питања везана за текст, проналазе информације у 
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одговарају на једноставна питања 

увези са текстом, проналазећи 
информације експлицитно исказане 

у једној реченици, пасусу, или 

уједноставној 

табели (ко, шта, где, када, колико и 

сл.) препознају да ли је тражена 

самом тексту или приказане у једноставним 

табелама, одређују основну тему текста, разумеју 

значење текста, разликују умет- нички од 

информативног текста. Умеју да изразе шта је то што 

им се допада или не допада у тексту, да ли им је 

занимљив или не, повезују ликове из текстова са особама и 
ситуацијама које су им познате. Савладавају непознате 

речи и богате свој речник. 

Одређују књижевне родове, разликују књижевне врсте, 
одређују главне догађаје и ликове у делу, као и време и 

место де- шавања радње у истом. Читају текст при- родно 

поштујући интонацију реченице или стиха. Раздвајају битне 

од небитних информација. Процењују поступке ликова, 
изводе закључке на основу текста, износе своје ставове о 

садржају текста, да ли им се допадају или не поступци 

ликова, наводе разлог за избор илустрације уз текст. 
Уочавају узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту, 

тумаче идеје у књижевноум тексту, аргументују их 

позивајући се на текст. Процењују сврху информативног 

текста у односу на 

предвиђену намену (нпр. који од два текста боље описује 

дату слику, да ли је упутство за (познату) игру потпуно и 

сл.) 
3. Језичка култура Познају основна начела вођења 

разговора; пажљиво слушају своје 
саговорнике, користе форме 

учтивог обраћања, казују текст 

природно, поштујући 
интонацијуреченице/стиха, без тзв. 

„певушења“ или „скандирања“ 

Препричавају изабрани наративни 
или краћи информативни текст на 

основу претходне израде плана 

текстаи 

издвајања значајних делова или 
занимљивих детаља, 

Умеју да започну разговор, учествују у њему и окончају га. 

Знају да је потребно да пажљиво слушају саговорнике, да 
користе форму учтивог обраћања, да говоре природно. 

Препричавају изабрани текст, праве план препричавања. 

Умеју 
да самостално причају на задату тему и описују. Држе се 

теме, јасно структурирају казивање (уводни, 

средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући 
основну 

информацију и додатне информације. Занимљиво почињу и 

завршавају своје причање, образлажу неку своју идеју, бране 

свој став или тврдњу. Пишу 
писаним словима ћирилице и латинице, правилно се 
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самостално(својим речима) описују и 

причају на задату тему: држе се теме, 
јасно структурирају казивање 

(уводни, средишњи и завршни део 

казивања), добро распоређујући 

основну информацију идодатне 
информације, 
На занимљив начин да почну и 
заврше своје причање, 

 

потписују, поштују употребу великог слова и 

одговарајућијх знакова интерпункције. Примењују научена 
правописна правила. Користе 

фонд речи примерен узрасту, употребљавају синониме, 

исправљају 

свој текст, умеју да попуне једноставан образац са 

основним подацима о себи, пишу писма, адресирају их 

правилно, пишу поруке, позивнице, правилно пишу све 

гласове, речце ли и не 
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Енглески језик 

 

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

енглеског језика 

 

 

Област/садржај Активности ученика Исходи 

Школа Посматра, уочава,пита, црта, повезује, 

боји, понавља, пева, рецитује, броји 

Упознавање са садржајем градива које ће 

изучавати у овој школској години, 

обнављање знања из претходног разред 

везаног за тему. Именује предмете у 

учионици и школски прибор, зна да 

наброји питање и зна да да кратак одговор, 

зна да употреби одговарајућу форму 

поздрављања, да изрази захвалност, разуме 

заповести и реагује на њих 

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

понавља, броји, боји, кратко се изражава, 

поставља питања, пева, глуми, сецка, 

лепи, 

Уме да представи и опише себе и своје 

другаре. Уме да именује и кратко опише 

играчке. Разуме питање и зна да да кратак 

одговор, зна да употреби одговарајућу 

форму поздрављања, да изрази захвалност, 

разуме заповести и реагује на њих 

Породица и блиско 

окружење 

Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, пева, 

глуми, решава задатке 

Разуме питање и зна да кратко одговори на 

постављено питање, зна да представи своју 

ужу породицу једноставним реченицама, зна 

да тражи и даје информације о себи и 

другима 

Празници Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, пева, 

рецитује, глуми,прави честитке и украсе 

Зна да наброји основне празнике, уочава 

разлику између празника у земљи чији језик 

учи и у својој земљи, зна да отпева песмице 

везане за празнике, зна да честита рођендан 

или празник 
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Мој дом Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

пева, глуми, праве макете куће и намештај 

од картона 

Зна да именује објекте становања, да наброји 

просторије у стану, зна да једноставним 

реченицама опише свој стан, разуме питање 

наставника на ову тему, зна да једноставним 

придевима (велики, мали) опише просторије 

у стану, зна да именује активности везане за 

просторије, да каже где се нешто или неко 

налази у стану 

Исхрана Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

прави колаче, пева, игра, глуми, поставља 

сто 

Зна да именује намирнице, да изрази 
допадање/недопадање (шта воли, шта не 

воли), зна да употреби одговарајуће придеве 

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

опише изглед намирница, разуме једноставне 

рецепте, зна да именује прибор за јело и 

постави сто, зна да правилно одреди стране 

(лево, десно) 

Одећа Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

показује 

Зна да именује делове тела, одећу и обућу, 

зна да опише себе како изгледа и шта носи у 

зависности од годишњег доба, изражава 

допадање и недопадање 

Остало Слуша, црта, одговара, понавља, кратко се 

изражава, боји, поставља питања, описује, 

пише, чита, пева, игра, глуми 

Зна да наброји годишња доба, месеце, делове 

дана и активности у току дана , зна да опише 

време по годишњим добима, да кратким 

реченицама опише када шта ради, зна да 

разликује гласове другачије од матерњег 

језика, да уочи разлику у читању и писању 

матерњег и језика који учи 
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Математика 

 

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

схватање појава и односа у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у 
решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за 

самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 

свестраном развитку личности ученика. 

 

 

Редни 
бр, 

Тема Активност ученика Исходи 

1. СКУП ПРИРОДНИХ  БРОЈЕВА ДО 1000 Читање, записивање, 
упоређивање, придруживање, 

израчунавање, графичко 

представљање, закључивање, 

састављање задатака; 

Зна да чита и пише природне 

бројеве у декадном систему и 

његова својства. 
-Уме да сабира, одузима, множи и 

дели бројеве у скупу природних 

бројева. 
-Користи симболе, изразе и формуле. 

-Уме да решава сложеније 

проблемске задатке дате у 

текстуалној форми . 
-Уме да израчуна бројевну вредност 

израза са више операција, поштујући 

приоритет. 

-Уме да одреди решења неједначине 

са једном операцијом. 
2. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ Процењивање, мерење, упоређивање, 

цртање, графичко представљање, 

израчунавање, претварање, 

закључивање, обликовање, 
моделовање, савијање 

Уме да изрази одређену суму новца преко 

различитих апоена, зна коју јединицу 

мере да употреби ѕа мерење задате 

запремине течности, зна коју јединицу 
мере да употреби за мерење задате масе, 

уме да чита једноставније графиконе, 

табеле, и дијаграме, уме да користи 
податке приказане графички или 

табеларно у решавању једноставних 

задатака и уме графички да представи 
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дате податке 

3. ПОВРШИНА Посматрање, опажање, коришћење 
геометријског прибора, цртање, 

закључивање, уочавање, 

упоређивање, 

сечење, спајње, лепљење; 

Уме да именује геометријске објекте у 
равни (квадрат, круг, троугао, 

правоугаоник, тачка, дуж, права, 

полуправа и угао) и уочава међусобне 

односе два геометријска објекта у 
равни (паралелност, нормалност, 

припадност). 

-Користи поступак мерења површине 
објекта, приказаног на слици, при 

чему је дата мерна јединица. 

-Зна јединице за мерење дужине и 

њихове односе. 
-Уме да израчуна површину квадрата и 

правоугаоника. 

-Уме да израчуна обим и површину 

сложених фигура у равни када 

суподаци дати у истим мерним 

јединицама. 
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Природа и друштво 

 

Циљ учења предмета природа и друштво је упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање 

способности за одговоран живот у њему 

 

 
Редни 

бр, 

Тема Активност ученика Исходи 

1. МОЈА ДОМОВИНА ДЕО СВЕТА 

 

Активно усвајање идеје о 

толеранцији Очување националног 
идентитета и уграђивање у светску 

културну 

баштину 
Разумевање и уважавање 

различитости међу појединцима и 

групама Коришћење различитих 

социјалних вештина, знанај и умења 
у комуникацији и другим 

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

Зна географски положај, основне 

одреднице и природно-географске 
одлике државе Србије, зна које 

групе 

људи постоје, њихове карактеристике 

и правила понашања у њима. 

2. СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ Упознавање света око себе као 

природног окружења 

Схватање места и улога човека у 

природи и значаја њеног очувања и 

унапређења; 

Упознавањесебе, 

уочавањеполнихразличитости 

Познаје биљни и животињски свет 

Србије, неке ретке и угрожене 
врсте. 

Разуме повезаност услова живота и 

живих бића као и међусобну зависност 

живих 

бића у животној заједници 

3. ИСТРАЖУЈЕМО ПРИРОДНЕ 

ПОЈАВЕ 

Развијање еколошке свсети и навика 
здравог живљења 

Разуме појаве у природи које настају 
загревањем, хлађењем и кретањем 

воде, зна основна својства 

материјала и њихову примену у 
односу на њихова својства, разликује 

повратне и неповратне промене 
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материјала 

 

 РАД, ЕНЕРГИЈА, ПРОИЗВОДЊА И 

ПОТРОШЊА 

Истражује, увиђа, чита,  Разликује обновљиве и необновљиве 

природне ресурсе. Разуме повезаности 

међузависност различитих врста 

људских  делатности 

 ОСВРТ УНАЗАД - ПРОШЛОСТ Истражује, увиђа, чита, Зна основна културна и друштвена 

обележја различитих историјских 

периода државе Србије , зна основне 
временске одреднице и какао се људи 

орјентишу у времену, зна важне 

догађаје и личности из националне 

прошлости 

 

 
Ликовна култура 

 

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

складу сакарактером овог наставног предмета. 

 

 

Р. БР. ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ Активности ученика ИСХОДИ 

1. БОЈА - Мој свет боја 

 

Сликање, слагање и 

комбиновањебоја 

Познаје основне боје, зна да меша боје и тако 
добије изведене боје. 

2. 

ТЕКСТУРА - 

Кад дотакнем ја осетим 

 

Цртање, сликање, вајање Користи и комбинује различите материјале 

у следећимтехникама; колаж, фротаж, 

деколаж и асамблаж. Препознаје савремене 

облике 

ликовног изражавања 

3. 

ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА У 

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНОМ 

ПРОСТОРУ И РАВНИ – 

КОЛАЖ, ДЕКОЛАЖ И 

Сечење, лепљење, слагање, 

савијање, комбиновање, 

доцртавање, 

Користи и комбинује различите материјале 

у следећимтехникама; колаж, фротаж, 

деколаж и асамблаж. Препознаје савремене 

облике 
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АСАМБЛАЖ – Додајем, 

одузимам, спајам, стварам 

досликавање, одлепљивање ликовног изражавања 

 

МАШТА - Моја машта, моји 

снови 

 

Сечење, лепљење, слагање, 

савијање, комбиновање, 

доцртавање, 

досликавање, одлепљивање 

Повезујеоблике у 

тродимензионалномпростору,осећапростор, 

повезује и склапаоблике у равни. 

 
АМБИЈЕНТ, СЦЕНСКИ 

ПРОСТОР - Дечји театар 

Цртање, сечење, лепљење, 
склапање, 

спајање, распоређивање, 

шивење,бојење 

Умедаосмисли и израдимаску и деосцене 

 
Линија,површина, 

волумен,боја, простор 

Цртање, сликање, склапање, 

комбиновање 

Правилно користи линију у ликовној 

техници, користи боје да дочара простор и 

површину. 

    

 

 

Музичка култура 

 

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

интересовања, музичке осетљивости и креативности 

 

 

Р. БР. ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ Активности ученика ИСХОДИ 

1. Извођење музике 

Певање, слушање, свирање, 

тактирање, записивање, 

играње. 

Зна да пева песме по слуху и по 

нотном тексту.Зна кораке неких 

дечјих, народних игара. Зна да свира 

на Орфовом 

инструментаријуму. 

2. Слушање музике 

Слушање, илустровање, 

анализа 
Препознаје и именује различите гласове 

иинструменте. Уочава вредност и улогу 

музике у свакодневном животу 

3. Основе музичке писмености 
Креирање, свирање, певање, 

играње 
Знадакреираједноставнетактове 
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Физичко васпитање 

 

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

образовнимподручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развојумоторичких 

способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада. 

 

 

Р. БР. ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ Активности ученика ИСХОДИ 

1. Атлетика 

Трчи, прескаче, скаче Знатехникетрчања у свимправцимакретања 

и наразличитеначине, скакањаувис и удаљ, 

бацања 

2. Вежбенасправама и тлу 

Трчи, прескаче, скаче Зна правилно извођење неких неких 

вежби на тлу и справама; Уме правилно 

да изведе 

вежбу на тлу и справама; 

3. 
Ритмичкагимнастика и 

народниплесови 

Трчи, прескаче, скаче, игра, 

плеше 
Знадакреираједноставнетактове 

4. Основиспортскихигара Трчи, прескаче, скаче Зна правила појединих спортских игара 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Грађанско васпитање 

 

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

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

 
 

Област/садржај Активности ученика Резултати учења/ 
научено 

Дечја права су 

универзална , 

једнака за све 

Препознавање, разумевање, 

груписање, преиспитивање, 

бележење, цртање, просуђивање, 

тумачење, закључивање, 

комуницирање, прикупљање, 

анализирање, информисање 

Зна основна дечја права; 

Препознаје поједина људска права; 

Прихватање и поштовање различитости између 

појединаца и група људи; 

Заједно стварамо 

демократску 

атмосферу у 

нашем разреду, 

школи 

Истраживање, решавање проблема, 

тимски рад, преговарање, излагање, 

руковођење, одлучивање, 

анализирање, закључивање 

Познаје и примењује демократски начин 

договарања и одлучивања; 

Живим 

демократију, 

демократска 

акција 

Преговарање, излагање, решавање 

проблема, тимски рад, преговарање, 

излагање, руковођење, одлучивање, 
анализирање, закључивање 

Познаје правила и предности тимског рада; 

Активно учествује у тимском раду и залаже се за 

интересе појединца и групе; 

Људско биће је 

део целог света, 

развијање 

еколошке свести 

Истраживање, решавање проблема, 

тимски рад, преговарање,излагање, 

руковођење,одлучивање, 

анализирање, закључивање 

Уочава међузависност природе и друштва у 

окружењу; 

Препознаје своје место, улогу, значај иодговорност 

окружењу; 
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Верска настава- православни катихизис 

 

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

ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота 

 

 

Област/садржај Активности ученика Резултати учења/ 
научено 

Црквајенашизб

ор 

посматрање, описивање, препознавање, 

цртање, именовање 

• моћи да уочи важност постојањазаједнице 

• моћи да уочи разлику између Цркве и свакедруге 

заједнице 

• уочити да је Црква слободна заједница укојој 

учествују само они који тожеле 

• знати да се они који су у заједници са Христом 

називају хришћани и да је Црква 

њиховазаједница 

• знати да се заједница Бога, људи и природе 

зове Црква 

• уочити да изван Цркве свет не може постојати 

вечно 

Афективни аспект: ученик ће бити подстакнут да 

активно учествује у животу Цркве 

• ученик ће бити подстакнут да препознаје животкао 

дарБожји 

ученик ће бити подстакнут да 

препознајеЖивот Вечни као дар 

Христоснассвез

ове 

посматрање, описивање, 

препознавање, цртање, именовање 

• уочити да нас Христос позива у лични однос- 

заједницуљубави 

• моћи да увиди да су апостоли људи који 

суслични нама 

• уочити да је вера основ заједнице саБогом 

• увидети да су Апостоли позивали људе узаједницу 
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љубави саХристом 

• разумети значај Христовог оваплоћења(рађања) 

усвојити текст и мелодију песме „Звезда 

сезасја 

Диванјебог у 

светимасвоји

ма 

посматрање, описивање, 
препознавање, цртање, именовање 

• моћи ће да поступно изграђује свест о томе 

косу светитељи 

• увидеће да су сви позвани да будусветиетљи 

• уочити важност светитеља као наших 

узораза остваривање личног јединства 

саБогом 

• знати какву важност Савине речи и дела 

имајуза насданас 

• уочити да је за остваривање јединства 

саБогом потребна искренажеља 

• знати да је Литургија начин на који 

сви остварујемо заједницу саБогом 

• препознати да у нашу заједницу са 

Богомуводимо све оне (и све оно) штоволимо 

 

Значајврлинскогжив
ота 

посматрање, описивање, 
препознавање, цртање, именовање 

• увидети да се грех јавља као последицаодсуства 

истинскељубави 

• уочити да је грех наш погрешанизбор 

• увидети шта је самољубље и по чему сеоно 

разликује одљубави 

• увидети да без врлина немаљубави 

• уочити да је само врлинама могућеостварити 

однос љубави са Богом иљудима 

• ученик ће упознати најважније хришћанскеврлине 

• ученик ће увидети да врлине нису човеку дате,већ 

да се за њих требатрудити 

ученик ће увидети да се и врлинеусавршавају 



154 
 

Санамајебог посматрање, описивање, 
препознавање, цртање, именовање 

• уочити да служењем Литургије постајемо 

учесници Царства Божијег и сједињујемо 

сеса Богом 

• упознати молитву «Царе небески» • увидети 

дасам изглед православног храма изображава 

јединство Неба иземље 

 

 

 

 

 

Верска настава (словачке евангеличке цркве) 

 

 

Názov predmetu:  Náboženská výchova -  Slovenskej evanjelickej a.v.cirkvi  

Ročný fond hodín:   36 

Ročník: Štvrtý 

 

TEMATICKÝ 

CELOK 

(Témy) 

CIEĽ VÝCHODISKÁ 

Po ukončení danej témy 

žiak: 

ODPORUČENÝ 

OBSAH PO 

TÉMACH 

SPôSOB 

REALIZOVANIA 

PROGRAMU   

 

I . - ÚVOD 

 

1.Úvodná hodina 

 

 

 

 

 

 

 

-Spoznávanie žiakov s 

obsahom a spôsobom 

práce na hodinách 

náboženstva 

 

- Motivovanie žiakov , aby 

navštevovali hodiny 

náboženstva 

 

Kognitívny aspekt: 

 

- Bude mať predstavu 

o tom s akými  témami 

sa zoznámi v štvrtom 

ročníku 

- Zistí, aké sú  jeho 

poznatky z 

predchádzajúceho 

tretieho roku z hodín 

náboženskej výchovy 

 

 

-spoznávanie sa s 

obsahom  a spôsobom 

práce  

 

Katechéta (učiteľ 

náboženstva) by mal 

vždy prihliadať na to, že 

katechizmus nie je len 

hromadenie informácii 

(“poznaní o viere”), ale 

znamená to snahu 

osobne prijať učenie  a 

skúsenosti Cirkvi, ako i 

implementáciu do života 

prostredníctvom 

slobodnej účasti na 
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Afektívny aspekt: 

 

-motivovaní je k tomu, aby 

sa   aktívne zapájal  na 

hodinách náboženstva 

 

cirkevnom liturgickom 

živote. 

 

Na začiatku každej 

vyučovacej témy by 

mali byť žiaci 

oboznámení s cieľmi a 

východiskami výučby, 

tematickými obsahmi, 

spôsobom realizovania 

programu práce, ako i so 

spôsobom hodnotenia 

ich práce. 

 

 

 

Realizácia výučby: 

Výučba sa realizuje cez 

nasledovné druhy 

výučby: 

 

-teoretickú (35 hodín) 

-praktickú (1 hodinu) 

 

Miesto realizácie 

výučby: 

 

-teoretická výučba sa 

realizuje v učebni 

-praktická sa realizuje v 

chráme Božom – 

zúčastnením sa na 

Službách Božích 

 

 

II. -  V KOHO VERÍM  

 

 

 

2.  1.článok VVK (Krédo) 

 

3.  2.článok VVK – Pán 

Ježiš – zasľúbený prorokmi, 

syn Jozefa a Márie, Syn 

Boží, Pán 

 

4. 2.článok VVK – Pán 

Ježiš – trpiaci, ukrižovaný 

a vzkriesený 

 

5. 2.čl.VVK – Pán Ježiš 

– ako vyvýšený Pán na 

Božej pravici, náš Ochranca 

a zároveň Sudca. 

 

6. 3.článok VVK 

- Zoslanie Ducha Svätého – 

Podoby / Obrazy Ducha Sv. 

- Pôsobenie Ducha Sv. 

 

7. 3.článok VVK 

- Verím v cirkev – 

 

 

- Žiaci si osvoja  základné 

poznatky o viery 

všeobecnej kresťanskej 

 

 

- Na základe žiakom 

známej biblickej postavy 

Abrahám  

priblížiť a vysvetliť  im 

pojem „viera“  

 

- Viesť žiakov k tomu, aby 

prostredníctvom 

stvorenstva objavovali 

Pána Boha a boli vďační 

za svet a ľudí okolo nás 

 

- Predstaviť žiakom 

2.článok a viesť ich k 

postupnému osvojovaniu  

 

- Zdôrazniť žiakom 

Ježišov božský pôvod 

a zároveň im  vysvetliť , 

kto boli Jeho rodičia, 

zopakovať so žiakmi 

 

Kognitívny aspekt:  

 

-  vníma Boha ako 

všemohúceho Otca, 

Stvoriteľa neba i zeme  

-  ovláda vieru všeobecnú 

kresťanskú 

- uvedomí  si potrebu viery 

pre svoj život  

- pochopí, čo majú 

spoločné všetci kresťania 

- vie chrániť prírodu a 

prechovávať úctu k 

Stvoriteľovi 

-  vie  naspamäť 2.článok 

viery všeobecnej 

kresťanskej 

- rozumie jej obsahu 

- uvedomí si, že Ježiš je 

zároveň Božím synom a 

zároveň sa narodil ako 

malé dieťa v Betleheme 

- pozná mená niektorých 

prorokov a ich predpovede 

o Ježišovi Kristovi ako 

zasľúbenom Mesiášovi 

- ovláda učivo o utrpení , 

 

 

 

-Starozmluvný text 

o Abrahámovi a jeho 

viere  v Pána Boha 

(zopakovanie si 

príbehu z 2.ročníka) 

 

- prerozprávanie 

a vysvetlenie  textu  

o tom, ako nastalo 

apoštolské 

vierovyznanie 

(učebnice náboženstva 

pre 4.ročník (str.5))  

 

-Viera všeobecná 

kresťanská (Malý 

katechizmus  Dr. 

Martina Luthera) 

názorne zobrazená 

žiakom 

 

-ilustrácie o stvorení 

sveta na základe, 

ktorých si žiaci 

zopakujú príbeh 
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spoločenstvo veriacich  

 

8. 3.čl. VVK   

Verím v : 

-odpustenie hriechov 

- v tela z mŕtvych 

vzkriesenie 

- život večný 

 

 

 

 

 

príbeh narodenia 

 

- Priblížiť žiakom príbeh 

utrpenia, smrti a 

vzkriesenia Pána Ježiša 

- Poukázať žiakom na 

Spasiteľa, ktorý za nás 

trpí, aby nás zbavil hriechu 

- Zdôrazniť žiakom 

poslušnosť Pána Ježiša 

voči nebeskému Otcovi 

a na Jeho obetavú láska k 

ľuďom 

- Predstaviť žiakom Pána 

Ježiša ako víťaza nad 

smrťou a hriechom 

 

- Vysvetliť žiakom 

udalosti Ježišovho 

vstúpenia na nebo aj v 

súvislosti s misijným 

príkazom 

- Zdôrazniť žiakom istotu 

Ježišovej prítomnosti pri 

nás prostredníctvom 

prisľúbenia Radcu – 

Ducha Svätého 

 

- Na základe Mt 25,31-45 

vysvetliť žiakom podľa 

akých kritérií bude Pán 

Ježiš súdiť ľudí 

 

- Predstaviť žiakom príbeh 

obeti a víťazstve Spasiteľa 

nad smrťou 

- uvedomí si,  že je Pán 

Ježiš stále s nami a 

môžeme s ním 

komunikovať 

prostredníctvom našich 

modlitieb 

- chápe, že Pán Ježiš 

posiela Pomocníka - Ducha 

Svätého 

-  vie, aké správanie sa páči 

Bohu a čo od nás očakáva 

-  pozná príbeh zoslania 

Ducha 

- vie vymenovať prejavy 

Ducha Svätého 

- vie, že Duch Sv. je naším 

Pomocníkom, Radcom, 

Učiteľom, Tešiteľom 

-  pozná význam slova 

kresťan 

- uvedomí si, že v cirkvi 

môže slúžiť Pánu Bohu i 

svojim bratom a sestrám 

- uvedomí si, že horšie ako 

choroba je hriech v srdci 

človeka 

- chápe a prijíma, že Pán 

Ježiš nám dáva nádej  

- pochopí, že napriek 

realite smrti každý, kto verí 

v Pána Ježiša  bude večne 

žiť 

o stvorení 

 

-pieseň „Je veľký náš 

Boh“ 

 

-premietanie  

animovaného filmu 

o narodení  Pána 

Ježiša 

 

-obrázky, ilustrácie 

o narodení Pána Ježiša 

 

-Novozmluvný príbeh 

o narodení Pána Ježiša 

 

-Biblický príbeh 

o Ježišovom zajatí, 

utrpení, smrti 

a vzkriesenia pána 

Ježiša (Mt 26-28, 

Mk14-16, J13-20) 

zopakované podľa 

ilustrácií 

 

-pieseň „Živý je Pán“ 

 

-Novozmluvný príbeh 

o zoslaní Ducha 

Svätého 

 

-Príbeh o uzdravení 

porazeného (Mk2, 1-

12) 

Didakticko – metodické 

návody pre realizáciu 

výučby: 

 

- Úvodné hodiny by 

mali byť naplánované 

tak, aby prispeli k 

vzájomnému 

zoznámeniu sa žiakov, 

oboznámeniu žiakov s 

cieľmi, východiskami a 

vyučujúcimi obsahmi, 

tiež i  začiatočný 

prehľad učiteľa o 

predchádzajúcich 

znalostiach a postojoch 

skupiny z oblasti 

náboženskej výchovy 

Slovenskej evanjelickej 

a.v. cirkvi. 

 

- Realizáciu programu 

treba konať v súlade s 

princípmi súčasnej 

aktívnej výučby, ktorá 

podľa svojej dynamiky 

podporuje žiakov na 

výskumný a problémový 

prístup k obsahovým 

témam. 

 

V priebehu realizácie 

treba dávať dôraz najmä 

na skúsenostné a 



157 
 

zoslania Ducha Svätého 

(vietor, ohnivé jazyky, 

holubica pri krste 

Pánovom) a vysvetliť im 

prečo Pán Ježiš posiela 

Ducha Svätého 

 

-Vysvetliť žiakom , ako 

Duch Boží môže meniť 

naše životy – ovocie 

Ducha v nás – láska, 

pokoj,... (G 5, 22-24) 

 

- Predstaviť žiakom  

cirkev  ako spoločenstvo 

veriacich ľudí, do ktorej 

patrí každý pokrstený a  

vysvetliť, že v cirkvi je 

každý človek vítaný a 

môže tam slúžiť svojimi 

darmi 

 

- Oboznámiť  žiakov  s 

príbehom uzdravenia 

ochrnutého človeka 

a poukázať im na  význam 

nielen telesného ale v 

prvom rade duchovného 

zdravia 

- Na príbehu Ježišovho 

vzkriesenia zdôrazniť  

žiakom myšlienku 

večného života ako veľkú 

nádej pre veriaceho 

 

Afektívny aspekt: 

 

- uvedomí si nesmiernu 

milosť, ktorú v kríži 

môžeme prijať 

-  túži po odpustení 

hriechov 

- učí sa čerpať nádej a 

povzbudenie z Pánovho 

vzkriesenia 

 - vytvára si osobný vzťah 

k Duchu Svätému 

- prosí  Ducha Svätého o 

dar viery a o pomoc v 

ťažkých situáciách 

-pieseň „V meste 

Kafarnaum“ (KTS 

179) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formatívne,  menej na 

kognitívne a 

informatívne. 

 

- Kvalita výučby sa 

dosahuje realizáciou 

obsahu výučby v súlade 

s modernými 

pedagogickými 

požiadavkami s 

použitím rôznych 

metód, foriem práce a 

učebných pomôcok. 

 

- Majúc na zreteli 

požiadavky osnov 

vyučujúceho programu a 

možnosť presunu 

vyučujúceho obsahu do 

pedagogicko-

didaktického riešenia, 

učiteľ treba aby bral do 

úvahy psychologické 

faktory realizovania 

výučby – vek žiakov, 

úroveň 

psychomotorického 

rozvoja, záujmy, 

schopnosti, a motiváciu 

žiakov. 

 

- Pri realizácii modernej 

výučby učiteľ je zdroj 

vedomostí, tvorca, 
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človeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizátor a 

koordinátor žiackych 

aktivít vo vyučovacom 

procese. 

 

-Výučba je úspešne 

realizovaná, ak je žiak 

pripravený pochopiť 

Cirkev ako priestor pre 

uskutočnenie svojej 

osobnosti 

prostredníctvom 

spoločenstva s blížnymi 

a Trojjediným Bohom, 

ktorý sa stáva zdrojom a 

plnosťou jeho života. 

 

 

Evaluáciavyučby:  

 

Evaluáciuvyučby, učiteľ  

realizuje  na dva 

spôsoby: 

 

- hodnotením  reakcií 

žiakov (cez evaluačné 

lístky); 

 

- preverovaním  

vedomostí, ktoré si žiaci 

osvojili na hodine, 

 

Známkovanie  

Opisné známkovanie sa 

 

III. -  BOH NÁM DÁVA 

SVOJE SLOVO 

 

9.  Boh dáva človeku návod 

na život –Biblia 

 

10.  Práca s Bibliou 

 

 

 Žiaci si opakujú 

učivo o Biblie 

predchádzajúceho ročníka  

 Zdôrazniť žiakom, 

že Biblia je Božie slovo, 

ktoré nás usmerňuje a chce 

nás viesť tak, aby sme žili 

šťastný život 

 Žiaci  sa učia 

vyhľadávať dané biblické 

texty  

Kognitívny aspekt: 

 

 

 chápe dôležitosť Biblie 

pre život človeka a Boží 

zámer s ňou 

 je vedený ku dennému 

čítaniu Biblie  

 vie  sa orientovať v 

Biblii 

 

Afektívny aspekt: 

- prijímať Bibliu ako 

prostriedok komunikácie 

s Bohom 

-vnímať rozdiely medzi 

Starou a Novou zmluvou 

-prejaviť záujem vo 

vyhľadávaní veršov  

 

 

 

-ilustrácie rôznych 

prekladov Biblie  

 

-pieseň „ Ty si tak 

predivný Boh“ (KTS 

101,1-2) 

 

-názorne zobrazené 

podelenie Biblie, 

podelenie biblických  

kníh 

- pieseň „Keď otvorím 

písmo“ (KTS 80) 

 

IV. – DEKALÓG  

 

11.   Nové dosky zákona- 

 

 

 

 - Vysvetliť žiakom, že 

Kognitívny aspekt: 

- pochopí Boží zámer so 

zákonom a jeho dôležitosť 

pre život 

 

 

 

-premietanie krátkeho 
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Pravidlá pre život 

 

12.   1.a 2. Božie prikázanie 

 

13.   3. a 4. Božie 

prikázanie 

 

14.   5. a 6. Božie 

prikázanie 

 

15.   7. a 8. prikázanie 

 

16.  9. a 10. prikázanie 

 

17.   Medený had 

 

 

 

Mojžiš musel znova ísť 

pre dosky zákona 

 

- Poukázať žiakom na 

dôležitosť poznania Božej 

vôle a poslušnosti v živote 

jednotlivca i celého národa 

 

- Žiaci sa dozvedia  o 

zákone ktorý Boh dal 

Mojžišovi na Sinaji 

- Žiaci sa naučia 

porozumieť Božím 

prikázaniam 

 

- Poukázať žiakom na 

nedeľu ako deň 

sviatočného odpočinku a 

na potrebu poslušnosti a 

úcty voči rodičom 

 

- Viesť žiakov k úcte ku 

každej forme života, 

vyzdvihnúť ochranu 

trpiacich a chorých 

 

- Vysvetliť žiakom, čo 

všetko ich ohrozuje 

(šikanovanie, závislosti, 

nepozornosť, neopatrnosť) 

 

- Viesť  žiakov k úcte k 

svojmu telu, povzbudiť ich 

k odmietnutiu, toho, čo ich 

 - chápe význam a potrebu 

zákona ako návodu na 

šťastný a kvalitný život  

- vie spamäti 10 Božích 

prikázaní  

- pochopí  ich základný 

význam a dôležitosť pre 

svoj život 

- chápe príčinu Božieho 

hnevu 

- vie  rozoznávať, kedy 

človek porušuje prvé a 

druhé prikázanie a aké to 

má dôsledky pre jeho život 

- vedení je k úctivému 

používaniu Božieho mena 

- vedení je  k návšteve 

Služieb Božích, kde môžu 

budovať a rozvíjať 

spoločenstvo s 

Hospodinom aj s inými 

veriacimi ľuďmi 

-  uvedomí si dôležitosť 

ochrany zdravia a 

zachovania života 

- chápe význam manželskej 

vernosti pre šťastný život v 

rodine  

-  vie si vážiť svoje osobné 

veci, ale aj majetok iného, 

nepoškodzuje ho, správa sa 

s rešpektom k cudzím 

veciam, požičané vráti, 

neprivlastňuje si to, čo mu 

animovaného filmu „ 

10 Božích prikázaní“ 

 

-starozmluvný text -  

Nové dosky zákona 

5M 10, 5M 32 

(prerozprávané 

a prispôsobené veku) 

 

-názorne zobrazené 

Božie prikázania 

 

- rôzne materiály –

pomôcky, ktoré 

napomôžu  žiakom  

pochopiť, čo znamená 

Nebudeš mať iných 

Bohov okrem mňa! 

-pieseň „Nebeský 

Bože“ (KTS 104,1) 

 

- príbehy 

z každodenného života 

žiakov, ktoré poslúžia 

na pochopenie 

2.Božieho prikázania 

 

- materiály – texty pre 

scénku 

z každodenného života 

ľudí (výhovorky), 

ktoré priblížia žiakom 

pochopiť 3.Božie 

prikázanie 

môže konať:  

-ústnym spôsobom 

-písomným spôsobom, 

- pozorovaním správania 

sa žiaka  

 

Počet hodín po  témach: 

 

 

I. – Úvod - 1 

II. –V koho verím– 9 

III. -  Boh nám dáva 

svoje slovo - 4 

IV. –Dekalog - 9 

V. -  Pane, nauč nás 

modliť sa! 

-11 

Evaluácia1+1 
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ohrozuje 

 

- Zdôrazniť žiakom 

nesebecký prístup k iným, 

vedieť sa podeliť s tými, 

ktorí majú nedostatok  

- Viesť žiakov 

k skromnosti  a netúžiť po 

veciach iných 

- Zdôrazniť  žiakom 

pravdovravnosť 

a poukázať im na následky 

klamstva 

 

- Vysvetliť žiakom, že 

chamtivosť je zlá a 

podvodom získané 

bohatstvo neprináša trvalé 

šťastie 

- Viesť žiakov k 

správnemu postoju k 

veciam súkromným a 

spoločným 

 

- Žiaci spoznajú  príbeh o 

reptaní Izraelcov proti 

Mojžišovi, o Božom hneve 

a treste i o záchrane, ktorú 

posiela Pán Boh 

prostredníctvom 

medeného hada 

 

nepatrí. 

-chápe význam 

pravdovravnosti v každej 

situácii života  

-  chápe, čo je to 

chamtivosť a závisť 

- má správny postoj k 

majetku svojmu aj iných a 

svedomito s ním nakladá 

- chápe Boží hnev, ale 

zároveň získava istotu 

Božej záchrany 

- vie, že tak, ako medený 

had bol záchranou pre 

Izrael, tak Kristov kríž je 

záchranou pre celý svet. 

Afektívny aspekt: 

- učí sa hovoriť pravdu, aj 

keď nie je vždy príjemná 

- prejavuje pozitívny vzťah 

k svojmu telu, učí sa 

odmietnuť to, čo ho 

ohrozuje 

-neubližuje ostatným – sú 

mu cudzie praktiky 

šikanovania a zastáva sa 

slabších 

-napomáha riešeniu 

konfliktov v triede 

prostredníctvom 

pravdovravnosti 

- učí sa odolávať pokušeniu 

mať všetko, na čo si zmyslí 

- správa sa  poslušne  k 

 

-príbehy zo života 

žiakov, ktoré hovoria 

o tom, ako si máme 

uctievať rodičov 

 

-pieseň „Ježiš na srdce 

ti klope“ (KTS 120, 1-

2) 

 

-príbeh o Kainovi 

a Ábelovi 

(zopakovanie príbehu 

na základe obrázkov)  

 

-nejaký iný príbeh, 

ktorý približuje 

5.Božie prikázanie 

 

-príbeh o Dávidovi 

a Batšebe (2S 11-12)  

 

-príbeh o Ézavovi 

a Jákobovi (1M 25,27) 

 

-podobné príbehy zo 

života žiakov, ktoré 

vystihnú 7.Božie 

prikázanie 

 

- príbehy, texty späté s  

8.Božím prikázaním 

 

-pieseň „Kto za 
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rodičom, starým rodičom a 

učiteľom  

 

 

pravdu horí“ (ES 

564,1) 

 

- príbehy zo života 

ľudí,  ktoré poukazujú 

na 9. a 10. Božie 

prikázanie 

 

-biblický príbeh 

o Izraelskom kráľovi 

Áchabovi (1Kr 21,1-

29) prerozprávané 

a prispôsobené veku 

 

-príbeh o Elizeusovom 

sluhu Gécházího 

 

-Starozmluvný príbeh 

O mednom hadovi 

(4M 21) 

 

 

 

 

 

 

V. -  PANE, NAUČ NÁS 

MODLIŤ SA! 

 

 

18. Ježišov učeník sa rád 

modlí 

 

19. Modlitba Pánova 

 

 

- Vysvetliť žiakom Ježišov 

postoj k modlitbe -  kedy a 

kde sa modlil 

 

- Žiaci si zopakujú  

Modlitbu Pánovu ktorú sa 

naučili v 1. ročníku 

 

- Žiaci sa dozvedia  o 

rozdelení tejto modlitby 

 

Kognitívny aspekt: 

- chápe dôležitosť modlitby 

ako základného 

komunikačného 

prostriedku s Pánom 

Bohom a Pánom Ježišom 

- vie, kedy a akým 

spôsobom sa môže modliť  

- vie Modlitbu Pánovu 

naspamäť, 

vie vymenovať prosby tejto 

 

 

-podobenstvo  

o farizejovi 

a publikánovi (Mt18, 

9-14)  

 

-rôzne modlitby 

(učebnica náboženstva 

pre 4.ročník str.70) 

-pieseň „Modli sa 

každé ráno“ (KTS 
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20. 1.prosba Posväť sa 

meno tvoje! 

 

21. 2.prosba 

Príď kráľovstvo Tvoje! 

 

22. 3.prosba 

Buď vôľa Tvoja ako v nebi, 

tak i na zemi! 

 

23. 4.prosba 

Chlieb náš každodenný daj 

nám dnes! 

 

24. 5.prosba 

Odpusť nám viny naše 

 

25. 5. prosba 

...ako aj my odpúšťame 

vinníkom svojím! 

 

26. 6.prosba 

I neuvoď nás do pokušenia! 

 

27. 7.prosba 

Ale zbav nás zlého! 

 

28. Záver modlitby 

Pánovej: 

Lebo Tvoje je kráľovstvo i 

moc i sláva naveky . . . 

 

podľa prosieb, a čo 

konkrétne, ktorá prosba 

znamená 

 

- Žiaci sú vedení  k tomu, 

aby Božie mená 

nepoužívali ľahkovážne, 

ale s úctou a rešpektom  

 

-Žiaci spoznávajú hodnoty 

Božieho kráľovstva (láska, 

radosť, pokoj,...) 

 

 

-Zdôrazniť  žiakom,  že 

kráľovstvo Božie ku nám 

prichádza prostredníctvom 

Ducha Svätého, Božieho 

slova,  sviatostí, modlitieb 

a cirkvi 

 

 

- Žiaci si prehlbujú 

vedomosti o príbehu o 

Ježišovom utrpení 

v Getsemane, dozvedia sa 

čo Pán Ježiš prežíval a o 

čo prosil svojho nebeského 

Otca 

 

- Zdôrazniť  žiakom 

potrebu pokrmu 

a pripomínať ich k tomu, 

aby nezabúdali  ďakovať 

modlitby podľa poradia 

- učí sa viesť pravidelný 

modlitebný život 

- buduje si vzťah k Pánu 

Bohu a Pánovi Ježišovi 

- pozná Božie mená a ich 

význam 

- vie ich vymenovať 

- vie, v akých situáciách je 

vhodné použiť Božie meno 

a kedy nie 

-  vie vymenovať 

prostredníctvom koho a 

čoho prichádza Božie 

kráľovstvo k nám 

- uvedomuje si vzácnosť a 

rast Božieho kráľovstva 

- pozná, že aj Ježiš prežíval 

strach ako každý bežný 

človek, ale napriek tomu 

bol pripravený a ochotný 

poslúchnuť svojho Otca a 

splniť svoje poslanie  

- váži si každodenné bežné 

veci, ktoré potrebuje pre 

život 

- viesť žiakov k tomu, aby 

pochopili že Ježiš mení 

životy ľudí k lepšiemu  

- uvedomí si, že nestačí len 

túžiť po odpustení, ale 

treba vedieť odpúšťať, aj 

keď to nie je vždy ľahké 

- Pán Ježiš nám dáva silu 

303,1) 

 

-názorne zobrazená 

Modlitba Pánova 

 

- pomôcky s Božími 

menami (napísané na 

kartičky) 

-príbehy o Kráľovstve 

Božom 

 

-podobentvo 

o horčičnom zrne 

a kvase (Mt 13,31-33) 

Prerozprávané 

a prispôsobené  

 

-podobenstvo 

o poklade,perle a sieti 

(Mt 13,44-50) 

-pieseň „Ty si Pánom“ 

(www.youtube.sk) 

 

-rôzne pomôcky na 

vysvetlenie 4.prosby 

Modlitby Pánovej 

(veci bez ktorých, by 

sme nemohli žiť ) 

-novozmluvný príbeh -

Nasýtenie zástupov         

J6, 1-15 

(prerozprávané, alebo 

zdramatizované ) 

 

http://www.youtube.sk/


163 
 

za jedlo i ostatné potrebné 

veci, ktoré im dáva Pán  

 

- Žiaci sa zoznámia 

s príbehom o Zacheovi a 

jeho zmene po stretnutí s 

Ježišom  a zistia, ako sa 

táto zmena prejavila na 

správaní a živote Zachea 

 

- Vysvetliť žiakom,  aká 

dôležitá je schopnosť 

odpúšťať a túžba, aby nám 

bolo odpustené 

 

-Žiaci zistia  akým 

1spôsobom diabol pokúšal 

Pána Ježiša 

 

- Na podobenstve z Mt 13  

ukázať žiakom na 

prítomnosť zla vo svete, v 

medziľudských vzťahoch 

- Poukázať žiakom na 

konečné víťazstvo dobra- 

Pán Ježiš – víťaz nad 

zlom, smrťou, 

neprávosťou 

-Zistiť koľko a do akej 

miere žiaci porozumeli, 

pochopili a osvojili si 

vedomosti z hodín 

náboženstva počas celého 

roka. 

odpustiť 

- uvedomí  si Ježišovu 

poslušnosť voči Pánu Bohu 

- chápe zmysel ovládania 

Božieho slova pre svoj 

život najmä vo chvíľach 

pokušenia  

- chce žiť dobrým a 

spravodlivým životom, 

vyvarovať sa zla vo svojom 

myslení a konaní 

- vie pomenovať negatívne 

javy vo svojom okolí 

- vie vymenovať niektoré 

hodnoty kráľovstva 

Božieho – chápe sa ako 

jeho súčasť a podieľa sa na 

jeho tvorbe a šírení vo 

svojom okolí 

- chápe,  že skutočná sláva 

a moc patrí Pánu Bohu 

-uvedomí si  dôležitosť 

Božieho kráľovstva 

- vie, čo znamená slovko 

„amen“ 

-zistí v akej miere si 

zapamätal, pochopil a 

osvojil poznatky z hodín 

náboženstva v 4.ročníku 

Afektívny aspekt: 

-  túži po kráľovstve 

Božom, chce prijímať jeho 

hodnoty a šíriť ich ďalej 

-snaží sa konať dobré 

-podobenstvo 

o nemilosrdnom 

sluhovi Mt 18, 21-35 – 

animovaný film 

(www.max7.org) 

 

-pokúšanie Ježiša na 

púšti Mt 4,1-11 

(zdramatizované) 

 

-podobenstvo o kúkoli 

medzi pšenicou Mt 13, 

24-30, 36-43 

(prerozprávané 

a prispôsobené veku) 

 

-podobenstvo 

o kukuričnom zrne 

a vajci Mt13, 31-34 

(prerozprávané 

a prispôsobené veku) 

 

-pieseň „Prišli sme Ťa 

vzývať“ skupina 

Timothy 

 

 

-pomôcky na 

opakovanie 

osvojených si  

vedomostí  
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skutky 

- prosí o  silu a pomoc 

v pokušeniach 

-má súcit s tými, ktorí 

nemajú dostatok, vie sa 

rozdeliť s inými 

- prejavuje záujem modliť 

sa za iných, ktorí trpia 

hladom, nedostatkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

 

 

 

 

Школски програм за други циклус основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. 

годину 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

Обавезни и изборни наставни предмети V – VIII 

 

 

Ред. Број 
А: ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

V VI VII VIII 

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

1. Српски језик и књижевност 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Страни језик 1 (енглески) 2 72 2 72 2 72 2 68 

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

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

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

12. 
Физичко и здравствено 

васпитање 
2 72+54 2 72+54 3 108 3 102 

13. 
Информатика и 

рачунарство 
1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: А 24 918 25 954 28 1008 28 952 

Ред. број 
Б: ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
        

1. 
Верска настава/ 

Грађанско васпитање 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 
Страни језик 2 – немачки 

језик 
2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 

Матерњи језик са 

елементима националне 

културе (словачки, 

македонски, мађарски) 

2 72 2 72 2 72 2 72 
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Ред. 

Број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

V VI VII VIII 

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

 
Час одељенског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 34 

 Физичке активности 1,5 54 1,5 54 / / / / 

2. Ваннаставне активности         

 

Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 
 

1-2 

 

36-72 
1-2 36-72 1-2 34-68 

 Екскурзија 
До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 
До 3 дана годишње 

Ред. 

Број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

V VI VII VIII 

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

1. Редовна настава 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 

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

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. 

Слободне наставне 

активности (Цртање, 

сликање, вајање, 

Домаћинство) 

1 36 1 36 1 36 1 34 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Назив 

предмета 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљ 

Циљ учења Српског језика и књижевности је да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 
различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним 
законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања о улози и значају језика у националној 
култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и 
светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и 

фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички 
сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно 
повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом 
тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и 
књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском језику и књижевности; да стиче и 
развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних 
области. 

Разред Пети 

Годишњи 
фонд 
часова 

180 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

- разликује књижевни и некњижевни текст; 

- упоређује одлике фикционалне и нефикционалне 
књижевности; 

- чита са разумевањем и опише свој доживљај 
различитих врста књижевних дела; 

- чита са разумевањем одабране примере осталих типова 
текстова; 

- одреди род књижевног дела и књижевну врсту; 

- разликује карактеристике народне од карактеристика 
уметничке књижевности; 

- разликује реалистичну прозу и прозу засновану на 
натприродној мотивацији; 

- анализира елементе композиције лирске песме 

(строфа, стих); епског дела у стиху и у прози (делови 
фабуле - поглавље, епизода; стих); драмског дела (чин, 
сцена, појава); 

- разликује појам песника и појам лирског субјекта; 
појам приповедача у односу на писца; 

- разликује облике казивања; 

- увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне 
елементе песничке слике; 

- одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу у 
књижевно-уметничком тексту; 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛИРИКА 

Лектира 

1. Народна песма: Вила зида град 

2. Народне лирске песме о 
раду(избор); народне лирске 
породичне песме (избор) 

3. Бранко Радичевић: Певам дању, 
певам ноћу 

4. Милица Стојадиновић Српкиња: 
Певам песму 

5. Душан Васиљев: Домовина/ 
Алекса Шантић: Моја отаџбина 

6. Војислав Илић: Зимско јутро 

7. Милован Данојлић: Шљива / 
Десанка Максимовић: Сребрне 
плесачице 

8. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду 
у моди 

Књижевни термини и појмови 

Песник и лирски субјекат. 

Мотиви и песничке слике као 
елементи композиције лирске 
песме. 

Врста строфе према броју стихова у 
лирској песми: катрен; врста стиха 
по броју слогова (десетерац и 
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осмерац). 

Одлике лирске поезије: 
сликовитост, ритмичност, 
емоционалност. 

Стилске фигуре: епитет, 
ономатопеја. 

Врсте ауторске и народне лирске 
песме: описне (дескриптивне), 
родољубиве (патриотске); 

митолошке, песме о раду 
(посленичке) и породичне. 

- процени основни тон певања, приповедања или 
драмске радње (шаљив, ведар, тужан и сл.); 

- развија имагинацијски богате асоцијације на основу 
тема и мотива књижевних дела; 

- одреди тему и главне и споредне мотиве; 

- анализира узрочно-последично низање мотива; 

- илуструје особине ликова примерима из текста; 

- вреднује поступке ликова и аргументовано износи 
ставове; 

- илуструје веровања, обичаје, начин живота и догађаје 
у прошлости описане у књижевним делима; 

- уважава националне вредности негује српску културно 
историјску баштину; 

- наведе примере личне добити од читања; 

- напредује у стицању читалачких компетенција; 

- упореди књижевно и филмско дело, позоришну 
представу и драмски текст; 

 

ЕПИКА 

Лектира 

1. Народна песма: Свети Саво 

2. Народна песма: Женидба 
Душанова(одломак о савладавању 

препрека заточника Милоша 
Војиновића) 

3. Еро с онога свијета 

4. Дјевојка цара надмудрила 

5. Милован Глишић: Прва бразда 

6. Стеван Сремац: Чича Јордан 
(одломак) 

7. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец 

8. Иво Андрић: Мостови 

9. Данило Киш: Дечак и пас 

10. Горан Петровић: Месец над 

тепсијом (први одломак приче 
„Бели хлеб од претеривања” и крај 
приче који чине одељци „Можеш 
сматрати да си задобио венац 
славе” и „Мрави су вукли велике 
трошице тишине”) 

11. Антон Павлович Чехов: Шала 

- разликује променљиве речи од непроменљивих; 

- разликује категорије рода, броја, падежа речи које 

имају деклинацију; 

- разликује основне функције и значења падежа; 

- употребљава падежне облике у складу са нормом; 

- употребљава глаголске облике у складу са нормом; 

- разликује основне реченичне чланове (у типичним 

 

Књижевни термини и појмови 

Писац и приповедач. 

Облици казивања: приповедање у 
првом и трећем лицу. 

Фабула: низање догађаја, епизоде, 
поглавља. 

Карактеризација ликова - начин 
говора, понашање, физички изглед, 
животни ставови, етичност 
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случајевима); 

- доследно примењује правописну норму у употреби 
великог слова; састављеног и растављеног писања речи; 
интерпункцијских знакова; 

- користи правопис (школско издање); 

- правилно изговара речи водећи рачуна о месту акцента 
и интонацији реченице; 

- говори јасно поштујући књижевнојезичку норму; 

- течно и разговетно чита наглас књижевне и 
неуметничке текстове; 

- користи различите облике казивања: дескрипцију 
(портрет и пејзаж), приповедање у 1. и 3. лицу, дијалог; 

- издваја делове текста (наслов, пасусе) и организује га у 
смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део 
текста); 

- саставља говорени или писани текст о доживљају 
књижевног дела и на теме из свакодневног живота и 
света маште; 

- проналази експлицитно и имплицитно садржане 
информације у једноставнијем књижевном и 
некњижевном тексту; 

- напамет говори одабране књижевне текстове или 
одломке; 

поступака. 

Врсте епских дела у стиху и прози: 
епска народна песма, бајка (народна 
и ауторска), новела (народна и 
ауторска), шаљива народна прича. 

Врста стиха према броју слогова: 
десетерац. 

ДРАМА 

Лектира 

1. Бранислав Нушић: Кирија 

2. Душан Радовић:Капетан Џон 
Пиплфокс 

3. Љубиша Ђокић: Биберче 

Књижевни термини и појмови 

Позоришна представа и драма. 

Чин, појава, лица у драми, драмска 
радња. Сцена, костим, глума, 
режија. 

Драмске врсте:једночинка, радио-
драма. 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 
ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

(бирати до 2 дела) 

1. Вук Ст. Караџић: Моба и прело 
(одломак из дела Живот и обичаји 
народа српскога) 

2. Доситеј Обрадовић: О љубави 
према науци 

3. М. Петровић Алас:У царству 
гусара (одломци) 

4. Милутин Миланковић: 
Успомене, доживљаји, 
сазнања(одломак) 

5. Избор из енциклопедија и 

часописа за децу 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА: 

1. Епске народне песме (о 

Немањићима и Мрњавчевићима - 
преткосовски тематски круг) 

2. Народне бајке, новеле, шаљиве 
народне приче (избор);кратке 
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фолклорне форме (питалице, 

брзалице, пословице, загонетке) 

3. Бранислав Нушић: Хајдуци 

4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо 

(одломак о изградњи склоништа) 

5. Марк Твен: Доживљаји 
Хаклберија Фина / Краљевић и 
просјак / Доживљаји Тома Сојера 

6. Избор ауторских бајки 

(Гроздана Олујић; Ивана Нешић: 
Зеленбабини дарови(одломци)) 

7. Игор Коларов: Аги и Ема 

8. Избор из савремене поезије за 
децу (Александар Вучо, Мирослав 
Антић, Драгомир Ђорђевић, 

Владимир Андрић, Дејан 
Алексић...) 

Допунски избор лектире 

(бирати до 3 дела) 

1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја 
(из Ђулића) 

2. Стеван Раичковић: Велико 
двориште (избор) / Мале 
бајке(избор) 

3. Иван Цанкар: Десетица 

4. Љубивоје Ршумовић:Ујдурме и 
зврчке из античке Грчке(избор) / 
Густав Шваб: Приче из старине 

5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит 

(одломци) 

6. Никол Лезије: Тајна жутог балона 

7. Корнелија Функе: Господар 
лопова(одломак) 

8. Вида Огњеновић: Путовање у 
путопис (одломак) 

9. Владислава Војновић: Приче из 
главе (избор, осим приче 
Позориште) 

10. Дејан Алексић: Музика тражи 
уши (избор) / Кога се тиче како 

живе приче (избор) 

11. Јован Стерија Поповић: Лажа и 
паралажа (одломак о Месечевој 
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краљици) и Едмон Ростан: Сирано 

де Бержерак(одломак о путу на 
Месец) 

Дело завичајног аутора по избору. 

 
ЈЕЗИК Граматика (морфологија, синтакса) 

Променљиве речи: 

именице, заменице, 
придеви, бројеви (с 
напоменом да су 
неки бројеви 
непроменљиви), 
глаголи; 
непроменљиве речи: 
прилози (с 

напоменом да неки 
прилози могу имати 
компарацију) и 
предлози. 

Именице - значење и 

врсте (властите, 
заједничке, збирне, 
градивне; мисаоне, 
глаголске). 

Промена именица 
(деклинација): 

граматичка основа, 
наставак за облик, 
појам падежа. 

Основне функције и 
значења падежа (с 

предлозима и без 
предлога): 
номинатив 
(субјекат); генитив 
(припадање и део 
нечега); датив 
(намена и 
усмереност); 
акузатив (објекат); 

вокатив (дозивање, 
обраћање); 
инструментал 
(средство и 
друштво); локатив 
(место). 

Придеви - значење и 
врсте придева 
(описни, присвојни, 
градивни; месни и 
временски); род, 
број, падеж и 
компарација придева. 

Слагање придева са 
именицом у роду, 
броју и падежу. 

Заменице - личне 
заменице: промена, 
наглашени и 
ненаглашени облици, 
употреба личне 
заменице сваког лица 
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себе, се. 

Бројеви - врсте и 
употреба: главни 
(основни, збирни 
бројеви, бројне 
именице на -ица) и 
редни бројеви. 

Глаголи - глаголски 
вид (несвршени и 
свршени); глаголски 
род (прелазни, 
непрелазни и 

повратни глаголи); 
глаголски облици 
(грађење и основно 
значење): инфинитив 
(и инфинитивна 
основа), презент 
(презентска основа, 
наглашени и 

ненаглашени облици 
презента помоћних 
глагола), перфекат, 
футур И. 

Предикатска 
реченица - предикат 

(глаголски; 
именски); слагање 
предиката са 
субјектом у лицу, 
броју и роду; прави и 
неправи објекат; 
прилошке одредбе 
(за место, за време, 

за начин; за узрок и 
за меру и 
количину);апозиција. 

  
Правопис 

Велико слово у 
вишечланим 
географским 

називима; у називима 
институција, 
предузећа, установа, 
организација 
(типични примери); 
велико и мало слово 
у писању присвојних 
придева. 

Заменица Ви из 
поштовања. 

Одрична речца не уз 

именице, придеве и 
глаголе; речца нај у 
суперлативу; 
вишечлани основни 
и редни бројеви. 

Интерпункцијски 

знаци: запета (у 
набрајању, уз 
вокатив и апозицију); 
наводници (наслови 
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дела и називи 

школа); црта (уместо 
наводника у 
управном говору). 

  
Ортоепија 

Место акцента у 
вишесложним 
речима (типични 

случајеви). 

Интонација и паузе 
везане за 
интерпункцијске 
знакове; интонација 
упитних реченица. 

Артикулација: гласно 
читање брзалица, 
најпре споро, а потом 
брже (индивидуално 
или у групи). 

 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Препричавање, 
причање, описивање 
- уочавање разлике 
између говорног и 
писаног језика; 
писање писма 
(приватно, имејл) 

Богаћење речника: 
синоними и 
антоними; 
некњижевне речи и 
туђице - њихова 

замена језичким 
стандардом; 
уочавање и 
отклањање 
безначајних 
појединости и 
сувишних речи у 
тексту и говору. 

Техника израде 
писменог састава 
(тежиште теме, избор 
и распоред грађе, 
основни елементи 
композиције и 

груписање грађе 
према 
композиционим 
етапама); пасус као 
уже тематске целине 
и његове 
композицијско-
стилске функције. 

Осам домаћих 
писмених задатака. 

Четири школска 

писмена задатка. 
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Назив 

предмета 
СТРАНИ ЈЕЗИК- ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 

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

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне 
позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

Разред Пети 

Годишњи 

фонд 
часова 

72 часа 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да у 
усменој и писаној 
комуникацији: 

ОБЛАСТ / 
ТЕМА 

Комуникативне 
функције 

САДРЖАЈИ 

- разуме краће текстове који 

се односе на поздрављање, 
представљање и тражење / 
давање информација личне 
природе; 

- поздрави и отпоздрави, 
представи себе и другог 

користећи једноставна 
језичка средства; 

- постави и одговори на 
једноставнија питања личне 
природе; 

- у неколико везаних исказа 
саопшти информације о себи 
и другима; 

Поздрављање и 
представљање 
себе и других и 

тражење / 
давање 
основних 
информација о 
себи и другима 
у ширем 
друштвеном 
контексту 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих, једноставнијих текстова који се односе на дате 
комуникативне ситуације (дијалози, наративни текстови, формулари и сл.); 
реаговање на усмени или писани импулс саговорника (наставника, вршњака и сл.) и 
иницирање комуникације; усмено и писано давање информација о себи и тражење и 
давање информација о другима (СМС, имејл, формулари, чланске карте, опис 
фотографије и сл.). 

Садржаји 

Хелло. Хи. И’м Мариа. Wхат’с yоур наме? И’м / Мy наме ис… Тонy ис 11. Хоw олд 
аре yоу? И ливе ин (тоwн, цитy, виллаге). Wхере до yоу ливе? И ливе ат нумбер 46 
Блацк Стреет. Мy бест фриенд ливес неxт доор. Wхат’с yоур аддресс? Wхат’с yоур 

пхоне нумбер? Хаве yоу гот/До yоу хаве ан емаил аддресс? Тхесе аре мy парентс. 
Тхеир намес аре … И цан’т плаy теннис, бут И цан до карате. Цан yоу плаy тхе 
гуитар?Мy биртхдаy ис он тхе 21ст оф Маy. Wхен ис yоур биртхдаy? Тхис ис Мисс 
Маy. Схе’с мy теацхер. Тхис ис Мр Црисп. Хе’с мy теннис цоацх. 

Тхе Пресент Симпле Тенсе за изражавање сталних радњи . 

Хаве гот/Хаве за изражавање поседовања. 

Личне заменице у функцији субјекта - И, yоу … 

Присвојни придеви - мy, yоур… 

Показне заменице - тхис/тхесе, тхат/тхосе 

Питања са 

Wхо/Wхат/Wхере/Wхен/Хоw(олд)… 

Основни бројеви (1-1000). 

Предлози за изражавање места - ин, ат… 

Предлози за изражавање времена -ин, он, ат... 

Употреба неодређеног члана са именицама у једнини. 



177 
 

Изостављање члана испред назива спортова. 

Употреба одређеног члана уз називе музичких инструмената. 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости; титуле уз презимена особа 
(Мр, Мисс, Мрс, Мс, Сир); имена и надимци; начин писања адресе. 

- разуме једноставнији опис 
особа, биљака, животиња, 
предмета, појава или места; 

- упореди и опише 
карактеристике живих бића, 

предмета, појава и места, 
користећи једноставнија 
језичка средства; 

Описивање 

карактеристика 
живих бића, 
предмета, 
појава и места 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих описа живих бића, предмета, појава и места и 
њиховог поређења; усмено и писано описивање / поређење живих бића, предмета, 

појава и места; израда и презентација пројеката (постера, стрипова, ППТ-а, кратких 
аудио / видео записа, радио емисија и слично). 

Садржаји 

Wхо’с тхе боy wитх схорт фаир хаир анд а блацк јацкет? Wхат’с Мариа wеаринг? 
Схе’с wеаринг а нице wхите Т-схирт анд дарк блуе јеанс. Мy бротхер ис цлевер, бут 
лазy. Мy бест фриенд ис кинд анд фиендлy. Тхере ис / исн’т а цинема / хоспитал ин 
мy тоwн. Тхере аре тwо биг бооксхопс ин мy тоwн. Wхат’с тхис / тхат овер тхере? 
Ит’с а спортс центре. Хоw фар ис ит? Зебрас аре wхите wилд анималс wитх блацк 
анд wхите стрипес. А цхеетах ис а фаст, дангероус анимал. Хоw дееп ис тхе 
Адриатиц Сеа/тхе Пацифиц Оцеан? Хоw лонг ис тхе Данубе/тхе Тхамес Ривер? 
Лаyла ис преттиер тхан Сусан. Wхо’с тхе бест студент ин yоур цласс? Тхис цар ис 

море еxпенсиве тхан тхат оне. Лондон ис ларгер тхан Белграде. Абоут еигхт миллион 
пеопле ливе тхере. Белграде ис муцх смаллер, бут… 

  

Тхе Пресент Симпле Тенсе и Тхе Пресент Цонтинуоус Тенсе за изражавање радњи и 
стања у садашњости 

Глаголи хаве гот, то бе за давање описа 

Питања са Wхо/Wхат/Wхере/Wхен/Wхицх/Хоw (олд, фар, дееп, лонг…) 

Егзистенцијално Тхере ис / аре… 

Употреба одређеног члана са именицама које означавају лица и предмете који су 
познати саговорнику, као и уз имена река, мора и океана. 

Употреба/изостављање одређеног члана уз имена градова и држава. 

Поређење придева (правилно и неправилно поређење). 

(Интер)културни садржаји: географске карактеристике Велике Британије; биљни и 

животињски свет. 

- разуме једноставније 
предлоге и одговори на њих; 

- упути једноставан предлог; 

- пружи одговарајући 
изговор или одговарајуће 
оправдање; 

Позив и 
реаговање на 
позив за 
учешће у 
заједничкој 
активности 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова који садрже предлоге; 

усмено и писано преговарање и договарање око предлога и учешћа у заједничкој 
активности; писање позивнице за прославу / журку или имејла / СМС-а којим се 

уговара заједничка активност; прихватање /одбијање предлога, усмено или писано, уз 
поштовање основних норми учтивости и давање одговарајућег оправдања / изговора. 

Садржаји 

И тхинк wе цан го оут тхис афтерноон. Wхy нот? Лет’с до ит. Соррy. И цан’т. И муст 
до мy хомеwорк. Соррy, И тхинк тхат’с боринг. Лет’с до сометхинг елсе. Хоw абоут 
гоинг то тхе цинема? Греат. Wхат тиме? Сее yоу тхен. 

Лет’с маке панцакес. Тхат’с а гоод идеа. Wхат схалл wе до? Лет’с плаy Монополy. 
Wхy дон’т wе меет ат тхе спортс центре? Wхат тиме? Халф паст тwо. Фине. И’лл сее 
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yоу ат тхе спортс центре ат халф паст тwо. 

Wоулд yоу лике то цоме то мy биртхдаy партy он Сундаy? И’м соррy, бут И цан’т 
маке ит. И’д лове то, тханкс. 

Императив 

Хоw абоут + глаголска именица 

Wхy дон’т wе + инфинитивна основа глагола 

Wоулд yоу лике + инфинитив глагола 

Модални глаголи за изражавање предлога - цан/цоулд/схалл 

Глагол wилл за изражавање одлука 

(Интер)културни садржаји: прикладно позивање и прихватање/одбијање позива. 

- разуме и једноставне молбе 
и захтеве и реагује на њих; 

- упути једноставне молбе и 

захтеве; 

- затражи и пружи кратко 
обавештење; 

- захвали и извине се на 
једноставан начин; 

- саопшти кратку поруку 
(телефонски разговор, 
дијалог уживо, СМС, писмо, 

имејл) којом се захваљује; 

Изражавање 

молби, захтева, 
обавештења, 
извињења, и 
захвалности 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се тражи /нуди помоћ, услуга, 
обавештње или се изражава жеља, извињење, захвалност; усмено и писано тражење и 
давање обавештења, упућивање молбе за помоћ / услугу и реаговање на њу, 
изражавање жеља, извињења и захвалности. 

Садржаји 

Цан И хелп yоу? Ит’с ОК, И цан до ит. Маy И аск а qуестион? Суре. Wхат до yоу 
wант? До yоу wант ан оранге? Yес, плеасе. Но, тханк yоу. Цан yоу пасс ме ан оранге, 

плеасе? Оф цоурсе, хере yоу аре. Тханк yоу верy муцх / со муцх. И wант ан аппле. 
Цан И хаве тхис оне? Анyтхинг елсе? Цан И борроw yоур пен? Соррy, yоу цан’т. И 
wант то го хоме. Цан wе буy лемонаде тхере? Но, wе цан’т. Ох но. И’м соррy. Wхен 
доес тхе мовие старт? Ит стартс ат 8. 

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева - цан/цоулд/маy. 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације. 

- разуме и следи 

једноставнија упутства у 
вези с уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног 
живота (правила игре, 
рецепт за припремање неког 
јела и сл.) са визуелном 
подршком без ње; 

- да једноставна упутства 
(нпр. може да опише како се 
нешто користи / прави, 
напише рецепт и сл.); 

Разумевање и 
давање 
упутстава 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање текстова који садрже једноставнија упутства (нпр. за 
компјутерску или обичну игру, употребу апарата, рецепт за прављење јела и сл.) са 
визуелном подршком и без ње; усмено и писано давање упутстава. 

Садржаји 

Драг (тхе wорд) анд дроп ит ин тхе цоррецт плаце. Тхроw тхе дице. Мове yоур 
токен… Пресс тхе буттон анд wаит. Инсерт тхе цоин ин тхе слот. Пеел тхе онионс 
анд цхоп тхем. Пут тхе сауцепан он тхе стове. 

Императив 

Личне заменице у функцији објекта - ме, хер, хим… 

(Интер)културни садржаји: традиционалне / омиљене врсте јела. 

- разуме честитку и одговри 
на њу; 

- упути пригодну честитку; 

- разуме и, примењујући 
једноставнија језичка 
средства, опише начин 

Описивање и 
честитање 
празника, 
рођендана и 
значајних 
догађаја, 
честитање на 

успеху и 
изражавање 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима се описују и честитају 
празници, рођендани и значајни догађаји; описивање празника, рођендана и 
значајних догађаја; реаговање на упућену честитку у усменом и писаном облику; 
упућивање пригодних честитки у усменом и писаном облику; израда и презентација 
пројеката у вези са прославом празника, рођендана и значајних догађаја. 
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прославе рођендана, 

празника и важних догађаја; 

жаљења Садржаји 

Цхилдрен ин Бритаин усуаллy хаве тхеир биртхдаy партиес ат хоме. Еверyбодy сингс 
Хаппy Биртхдаy! Ин Бритаин, пеопле опен тхеир пресентс он Цхристмас Даy. Он 
Еастер Сундаy цхилдрен офтен хунт фор еггс. Хаппy Валентине’с Даy! Саме то yоу! 
Росес аре ред, виолетс аре блуе, мy хеарт ис фулл оф лове 

  

фор yоу. Ин мy цоунтрy wе целебрате а лот оф дифферент фестивалс, бут мy 
фавоурите ис... Гоод луцк! Цонгратулатионс! Wелл доне! Луцкy yоу! И’м со хаппy 
фор yоу! И’м соррy то хеар тхат/абоут тхат! Ит’с а питy! 

Тхе Пресент Симпле Тенсе за изражавање уобичајених радњи. 

Изостављање члана испред назива празника. 

Изостављање члана испред именица употребљених у општем смислу. 

(Интер)културни садржаји: значајни празници и догађаји и начин обележавања / 
прославе; честитање. 

- разуме једноставније 
текстове у којима се описују 
сталне, уобичајене и 
тренутне радње и 
способности; 

- размени информације које 

се односе на дату 
комуникативну ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене и 
тренутне догађаје / 
активности и способности 

користећи неколико везаних 
исказа; 

Описивање 
догађаја и 
способности у 
садашњости 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање описа и размењивање исказа у вези са сталним, уобичајеним и 
тренутним догађајима / активностима и способностима; усмено и писано описивање 
сталних, уобичајених и тренутних догађаја / активности и способности (разговор 
уживо или путем телефона, разгледница, СМС порука, имејл и сл.). 

Садржаји 

И ливе ин а флат он тхе фирст флоор. Wхат до yоу усуаллy до он Сундаyс? До yоу 
ливе ин а хоусе ор ин а флат? Мy систер доесн’т го то сцхоол. Wхат тиме до yоу го то 
бед / доес схе гет уп? Хе невер тидиес хис роом. И цан цлеан мy дад’с цар. Wхен до 
Америцанс целебрате Халлоwеен? Wхен доес wинтер старт? Wхере до пенгуинс 
ливе? Wхат аре yоу доинг ат тхе момент? И’м феединг мy цат. Wе’ре гоинг он а 
сцхоол трип тодаy. Тхеy’ре хавинг диннер ноw. И нормаллy го то сцхоол бy бус, бут 

тодаy И’м гоинг он фоот. И’м доинг мy хомеwорк. И алwаyс до ит афтер диннер. И 
цан спеак тхрее лангуагес, бут ноw И’м спеакинг Енглисх. И ам гоод ат матхс. 

Тхе Пресент Симпле Тенсе за изражавање уобичајених и сталних радњи 

Тхе Пресент Цонтинуоус Тенсе за изражавање тренутних и привремених радњи 

Модални глагол цан за изражавање способности 

Прилози за учесталост - усуаллy, офтен… 

Предлози за изражавање правца кретања - то, фром... 

Предлози за описивање начина кретања - бy (цар), он (фоот)... 

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи - наставне и 
ваннаставне активности; распусти и путовања. 

- разуме краће текстове у 

којима се описују догађаји и 
способности у прошлости; 

- размени информације у 
вези са догађајима и 
способностима у прошлости; 

- опише у неколико краћих, 
везаних исказа догађај у 
прошлости; 

- опише неки историјски 

Описивање 
догађаја и 

способности у 
прошлости 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање описа и усмено и писано размењивање исказа у вези са 
догађајима / активностима и способностима у прошлости; 

усмено и писано описивање догађаја / активности и способности у прошлости; израда 
и презентација 

пројеката о историјским догађајима, личностима и сл. 

Садржаји 
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догађај, историјску личност 

и сл.; 

Wхере wере yоу ат еигхт о’цлоцк ласт Сатурдаy? И wас ат хоме. Wхат wас он ТВ 

ласт нигхт? Wхат тиме wас ит он? И wатцхед / дидн’т wатцх ТВ ласт нигхт. И плаyед 
воллеyбалл он Мондаy. Wхат дид yоу до? Wе wент то Парис ин Јулy. Wе травеллед 
бy плане. Wхере дид yоу спенд 

yоур суммер холидаy? Хоw дид yоу травел? И лост мy пасспорт yестердаy. Дид yоу 
хаве а гоод тиме он холидаy? Yес, wе дид. / Но, wе дидн’т. И цоулд сwим wхен И wас 
фиве. И цоулдн’т ски ласт yеар. 

Тхе Паст Симпле Тенсе правилних и најчешћих неправилних глагола 

Модални глагол цоулд за изражавање способности у прошлости 

(Интер)културни садржаји: историсјки догађаји, епохална открића; важније личности 
из прошлости (историјска личност, писац, 

- разуме жеље планове и 
намере и реагује на њих; 

- размени једноставне исказе 
у вези са својим и туђим 

жељама, плановима и 
намерама; 

- саопшти шта он/ она или 
неко други жели, планира, 
намерава; 

Исказивање 

жеља, планова 
и намера 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова у вези са жељама, плановима и намерама; усмено 
и писано договарање о жељама, плановима и намерама (телефонски разговор, 
разговор уживо, СМС, имејл и сл.). 

Садржаји 

И wоулд лике/wант то бе а доцтор wхен И гроw уп. Хе wоулд лике а неw мобиле 
пхоне/то го оут wитх хис фриендс. И’м гоинг то до мy хомеwорк ин тхе афтерноон. 
Wхат аре yоу гоинг то до тхис афтерноон? Мy парентс аре гоинг то висит тхеир 
фриендс тхис евенинг, со И’м гоинг то плаy алл мy фавоурите цомпутер гамес. Ох! 
Аре yоу? 

Тхе Пресент Симпле Тенсе ( wант) 

Wоулд лике + именица/инфинитив глагола. 

Гоинг то за изражавање будућих планова. 

Употреба неодређеног члана уз називе занимања. 

(Интер)културни садржаји: свакодневни живот и разонода; породични односи. 

- разуме и реагује на 
свакодневне изразе у вези са 
непосредним и конкретним 
потребама, осетима и 
осећањима; 

- изрази, основне потребе, 
осете и осећања 
једноставнијим језичким 
средствима; 

Исказивање 
потреба, осета 
и осећања 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање исказа у вези са потребама, осетима и осећањима; усмено и 
писано договарање у вези са задовољавањем потреба; 

предлагање решења у вези са осетима и потребама; усмено и писано исказивање, 
својих осећања и реаговање на туђа. 

Садржаји 

И’м хот / цолд / хунгрy / тхирстy… Таке офф / Пут он yоур цоат. Wхy дон’т yоу таке 
а сндwицх / а гласс оф wатер? До yоу wант соме јуице/бисцуитс тоо? Yес, плеасе. 
Wоулд yоу лике соме фруит? И’м тиред. Wхат схалл wе до? Wхy дон’т wе стоп анд 
таке соме рест? Хоw абоут гоинг хоме? И’м хаппy то сее yоу. И’м глад / соррy то 

хеар тхат. Ох деар! Ит’с а питy! 

  

Тхе Пресент Симпле Тенсе ( бе, wант) 

Императив 

Wхy дон’т wе /yоу + инфинитивна основа глагола 

Хоw абоут + глаголска именица 
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Wоулд лике + именица/инфинитив глагола 

(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација;употреба емотикона. 

- разуме једноставнија 
питања и одговори на њих; 

- разуме обавештења о 
простору и величинама; 

- опише специфичније 
просторне односе и 
величине једноставним, 
везаним исказима; 

Исказивање 
просторних 

односа и 
величина 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова у вези са специфичнијим просторним односима и 
величинама; усмено и писано размењивање информација у вези са просторним 
односима и величинама; усмено и писано описивање просторних односа и величина. 

Садржаји 

Wхицх роом ис ит ин? Wхере’с тхе либрарy? 

Ит’с он тхе лефт / ригхт. Ис тхе софа бy тхе доор? Wхат’с неxт то/ неар тхе табле? 
Wхере аре тхе (боокс)? Тхеy’ре он тхе топ / боттом схелф. Ит’с ин фронт оф / бехинд 

тхе wардробе. Wхере до yоу до yоур хомеwорк? Wхере ис схе? Схе’с ат тхе 
супермаркет / ин / ат тхе парк… Тхе бакерy ис бетwеен тхе сцхоол анд тхе 
супермаркет. Хоw wиде / лонг / дееп ис тхе ривер? Ит’с 45 метрес wиде / 2 
километрес лонг. Ан елепхант ис биггер тхан а хиппо. Тхе Блуе wхале ис тхе биггест 
анимал ин тхе wорлд. Wхат ис тхе ларгест роом ин yоур хоусе / флат? Тхе роом абове 
/ белоw. Мy тоwн ис ин тхе нортх-еаст оф Сербиа. 

Предлози за изражавање положаја и просторних односа - ин фронт оф, бехинд, 
бетwеен, оппосите... 

Питања са Wхат/Wхере/Wхицх/Хоw ( фар, дееп, лонг…) 

Поређење придева (правилно и неправилно поређење). 

Употреба одређеног члана са суперлативом придева. 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед школског и стамбеног 
простора; локалне мерне јединице (инч, стопа…); природа. 

- разуме, тражи и даје 
једноставнија обавештења о 
хронолошком времену и 
метеоролошким приликама у 
ширем комуникативном 
контексту; 

- опише дневни / недељни 
распоред активности; 

- опише метеоролошке 
прилике и климатске услове 
у својој земљи и једној од 

земаља циљне културе 
једноставним језичким 
средствима; 

Исказивање 
времена 
(хронолошког и 
метеоролошког
) 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са хронолошким временом, 

метеоролошким приликама и климатским условима; 

усмено и писано тражење и давање информација о времену дешавања неке 
активности, метеоролошким приликама и климатским условима у ширем 
комуникативном контексту; израда и презентација пројеката (нпр. о часовним 
зонама, упоређивање климатских услова у својој земљи са климатским условима 

једне од земаља циљне културе и сл.). 

Садржаји 

Wхат тиме ис ит? Ит’с фиве о’цлоцк. Ит ис халф паст сиx. Ит’с (а) qуартер то/паст 

севен. Ит’с тен паст/то елевен. Wхен до yоур лессонс старт? Ат (а) qуартер то нине. 
Wхен до yоу хаве yоур данце цлассес? Он Мондаy анд Wеднесдаy. И wас борн ин 
Јануарy/он тхе фирст оф Јануарy/ Јануарy тхе фирст.. …он Цхристмас/Еастер Даy… 
Цолумбус дисцоверед Америца ин 1492 / ин тхе 15тх центурy. Wхат ис тхе wеатхер 
лике? Ит’с цолд/ суннy... Тхе wинд ис блоwинг. Wхат wас тхе wеатхер лике 
yестердаy? Ит wас фоггy /цлоудy/wиндy… Ит дидн’т раин, ит сноwед. Ит ис усуаллy 
wарм ин спринг/хот ин суммер/фреезинг ин wинтер. Ит’с wеттер ин тхе wест тхан ин 
тхе еаст. Ит ис муцх дриер ин Аустралиа тхан ин Сербиа. 

Тхе Пресент Симпле Тенсе за изражавање утврђених програма, планова и распореда 
(ред вожње, ТВ/ биоскопски програм и сл.) и уобичајених радњи. 

Тхе Пресент Цонтинуоус Тенсе за изражавање тренутних и привремених радњи 

Тхе Паст Симпле Тенсе 
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Предлози за изражавање времена - ин, он, ат, то, паст, афтер... 

Питања са Wхен, Wхат (тиме/даy)… 

Редни бројеви до 100. 

(Интер)културни садржаји: климатски услови у Великој Британији; разлика у 
часовној зони (Београд - Лондон). 

- разуме и реагује на 

једноставније забране, своје 
и туђе обавезе; 

- размени једноставније 
информације које се односе 
на забране и правила 
понашања у школи и на 

јавном месту (у превозном 
средству, спортском центру, 
биоскопу, зоолошком врту и 
сл.) као и на своје и туђе 
обавезе; 

- представи правила 
понашања, забране и листу 
својих и туђих обавеза 
користећи одговарајућа 
језичка средства; 

Изрицање 
дозвола, 
забрана, 
правила 
понашања и 
обавеза 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање исказа у вези са забранама, правилима понашања и обавезама; 
постављање питања у вези са забранама, правилима понашања и обавезама и 
одговарање на њих; усмено и писано саопштавање забрана, правила понашања и 
обавеза (нпр. креирање постера са правилима понашања, списка обавеза и сл.). 

Садржаји 

Ремембер то бринг yоур мемберсхип цард. Yоу цан’т сит хере, тхе сеат исн’т фрее. 
Цан yоу усе yоур пхоне ин цласс? Но, wе цан’т. Yоу мустн’т усе yоур пхоне ин цласс. 
Yоу муст wрите ин инк. До yоу хаве то wеар униформс ат сцхоол? Тхеy хаве то/дон’т 
хаве то wеар униформс ат сцхоол.И муст студy тодаy. И хаве то феед оур дог еверy 
морнинг. И муст/ хаве то го ноw. 

Модални глаголи за изражавање дозволе, забране, правила понашања и обавезе - 
цан/цан’т, муст/мустн’т 

(Нот) Хаве то за изражавање обавезе и одсуства обавезе 

(Интер)културни садржаји: понашање на јавним местима; значење знакова и 
симбола. 

- разуме и формулише 
једноставније изразе који се 
односе на поседовање и 
припадност; 

- пита и каже шта неко има / 
нема и чије је нешто; 

Изражавање 
припадања и 

поседовања 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова с исказима у којима се говори шта неко 
има/нема или чије је нешто; постављање питања у вези са датом комуникативном 
ситуацијом и одговарање на њих. 

Ис тхис yоур дог? Но, ит’с Стеве’с дог. Wхосе хоусе ис тхис? Ит’с Јане анд Саллy’с 
хоусе. Тхеy’ре Јане’с анд Саллy’с багс. Тхесе аре тхе цхилдрен’с тоyс. Тхат’с мy 
парентс’ цар. Тхис ис мy бланкет. Тхис бланкет ис мине. Тхис исн’т yоур цард. Ит’с 
херс. И’ве гот/И хаве а рулер. Хаве yоу гот/До yоу хаве а пен? Саллy хасн’т гот 
/доесн’т хаве ан умбрелла. 

Садржаји 

Саксонски генитив са именицом у једнини и множини (правилна и неправилна 
множина) - мy фриенд’с/фриендс’/ цхилдрен’с боокс 

Присвојни придеви мy, yоур… 

Присвојне заменице мине, yоурс… 

Хаве гот/Хаве за изражавање поседовања 

Питања са Wхосе 

(Интер)културни садржаји: породица и пријатељи; однос према својој и туђој 

имовини. 

- разуме и реагује на 
једноставније исказе који се 
односе на описивање 
интересовања, хобија и 

изражавање допадања и 

Изражавање 
интересовања, 
допадања и 
недопадања 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са нечијим интересовањима, 
хобијима и стварима које воли / не воли, које му / јој се свиђају / не свиђају; 
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недопадања; 

- опише своја и туђа 
интересовања и хобије и 
изрази допадање и 
недопадање уз једноставно 
образложење; 

размена информација о својим и туђим интересовањима, хобијима, допадању и 

недопадању (телефонски разговор, интервју, обичан разговор са пријатељима у 
школи и сл.); 

усмено и писано описивање интересовања, допадања и недопадања (писање имејла о 
личним интересовањима, хобијима, допадању и недопадању, листе ствари које му / 
јој се свиђају / не свиђају и сл.); истраживачке пројектне активности (нпр. колики 
број ученика у одељењу воли / не воли пливање, скијање, тенис и сл.) графичко 

приказивање и тумачење резултата. 

Садржаји 

И’м интерестед ин (сwимминг). Wхат (спортс) аре yоу интерестед ин? Мy хоббy ис 
(цоллецтинг багдес). Wхат’с yоур хоббy?И лове сwимминг бецаусе И’м гоод ат ит. И 
дон’т лике скиинг. И’м бад ат ит. Wхат до yоу лике доинг? Петер досен’т лике 
фоотбалл. Саллy ис цразy абоут данцинг. Мy фавоурите спорт ис теннис. Wхат’с 
yоур фавоурите спорт? Wхат аре yоур хоббиес анд интерестс? Фифтеен оут оф 
тхиртy пеопле лике теннис - еигхт боyс анд севен гирлс. 

Придевско-предлошке фразе - интерестед ин, гоод/бад ат, цразy абоут… 

Глаголи лике/лове/хате + глаголска именица 

Питања са Wхат, Wхо, Wхy … 

(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији, забава, разонода, спорт и 
рекреација; уметност (књижевност за младе, стрип, музика, филм). 

 

- разуме и формулише 
једноставније исказе којима 
се тражи мишљење, 
изражава 
слагање/неслагање; 

Изражавање 

мишљења 
(слагања и 
неслагања) 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са тражењем мишљења и 
изражавањем слагања/неслагања; усмено и писано тражење мишљења и изражавање 
слагања и неслагања. 

Садржаји 

Wхат до yоу тхинк оф / абоут…? Хоw до yоу лике ит? Плеасе телл ме абоут… До 
yоу агрее wитх (ме)? И тхинк / феел ит’с ОК/Окаy. Yоу’ре ригхт / wронг! Тхат’с 
труе. Еxацтлy. Тхт’с нот труе. И’м нот суре. И лике / дон’т лике ит бецаусе ит’с 
боринг. 

Тхе Пресент Симпле Тенсе (тхинк, лике, агрее…) 

Питања са Wхат, Wхy, Хоw … 

(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми учтивости у комуникацији 
са вршњацима и одраслима. 

- разуме једноставније 
изразе који се односе на 
количину нечега; 

- пита и каже колико нечега 
има/ нема, користећи 
једноставија језичка 
средства; 

- на једноставан начин 
затражи артикле у 

продавници једноставним 
изразима за количину, 
наручи јело и/или пиће у 
ресторану и пита/каже/ 
израчуна колико нешто 

Изражавање 
количине, 

бројева и цена 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова који говоре о количини нечега; 
постављање питања у вези с количином и одговарање на њих, усмено и писано; 
слушање и читање текстова на теме поруџбине у ресторану, куповине, играње улога 
(у ресторану, у продавници, у кухињи …); писање списка за куповину; записивање и 
рачунање цена. 

Садржаји 

Хоw манy пеопле аре тхере ин тхе парк? Тхере аре тwо мен/wомен анд тхрее 
цхилдрен ин тхе парк. Хоw муцх милк доес хе неед? Ис тхере анy буттер ин тхе 
фридге? Но, тхере исн’т анy буттер, бут тхере’с соме маргарине. И хавен’т гот анy 
фоод фор yоу. И’ве гот соме лемонаде / страwберриес. Тхере исн’т муцх фруитин 

тхе боwл. Тхере арен’т манy бисцуитс лефт ин тхе цупбоард. Тхере аре а лот оф 
споонс анд форкс анд соме / сиx книвес он тхе табле. И неед а хундред грамс оф 
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кошта; 

- састави списак за куповину 
- намирнице и количина 
намирница (две векне хлеба, 
пакет тестенине, три 
конзерве туњевине и сл.) 

- изрази количину у мерама - 
100 гр шећера, 300 гр 
брашна и сл. 

сугар (100 г) / а боттле оф (физзy) wатер/2 килос оф потатоес. Цан И хаве а 

сандwицх анд а гласс оф јуице плеасе? Тхат’с £7.80. Схоппинг лист: а пацкет оф 
буттер, тwо лоавес оф бреад, тхрее потс оф yогхурт, а бунцх оф бананас… 

Основни бројеви до 1000. 

Правилна множина именица. 

Множина именица које се завршавају на -y, -ф/фе: страwберриес, схелвес, книвес... 

  

Множина именица које се завршавају на -о: килос, потатоес… 

Синкретизам једнине и множине: схееп, фисх... 

Најчешћи облици неправилне множине (мен, wомен, цхилдрен, пеопле, феет, теетх, 
мице....) 

Бројиве и небројиве именице - поундс, монеy... 

Детерминатори - соме, анy, но. 

Квантификатори - муцх, манy, а лот оф. 

Питања са Хоw муцх / манy. 

(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; локална мерна јединица за тежину 
(фунта); валута, намирнице и производи специфични за циљну културу.  

  

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. 

Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда. 

 

Разумевање говора-ученик треба да: 

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

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

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

после 2-3 слушања; 

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

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

непосредне прошлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и избори,  

итд.). 

- Разумевање писаног текста 

- Ученик треба да: 

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

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

карактеристикама, искуством и интересовањима ученика; 

- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипове,ТВ програм, распоред 
часова, биоскопски програм, ред вожње, информације на јавним местима итд.) користећи језичке 
елементе предвиђене наставним програмом. 

Усмено изражавање-ученик треба да: 

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

степеном формалности говорне ситуације; 

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

 

 

 

 

 

 
Назив 

предмета 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ 
Циљ учења Ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке критеријуме 
кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према 
уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

Разред Пети 

Годишњи 
фонд 
часова 

72 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- опише ритам који уочава у 
природи, окружењу и 
уметничким делима; 

- пореди утисак који на 
њега/њу остављају различите 
врсте ритма; 

- гради правилан, неправилан 
и слободан визуелни ритам, 
спонтано или с одређеном 

намером; 

- користи, у сарадњи са 
другима, одабране садржаје 
као подстицај за стварање 
оригиналног визуелног ритма; 

- разматра, у групи, како је 
учио/ла о визуелном ритму и 
где та знања може применити; 

- направи, самостално, 
импровизовани прибор од 
одабраног материјала; 

- искаже своје мишљење о 
томе зашто људи стварају 

РИТАМ 

Поступци за безбедно и одговорно коришћење и одржавање прибора и радне 
површине. 

Материјал из природе, вештачки материјал, материјал за рециклажу, 
рециклирани материјал, импровизовани прибор, школски прибор и материјал, 
професионални прибор. 

Ритам у природи (смена дана и обданице, смена годишњих доба, таласи, 
падавине...). Ритам у простору (распоред тродимензионалних облика у природи, 
урбаним срединама и у ближем окружењу ученика). Ритам у структури (грађи) 
облика. Ритам у текстури природних и вештачких материјала. 

Врсте ритма. Правилан и неправилан ритам. Слободан ритам. Спонтани ритам 
(ритам линија, облика, мрља). Функције ритма - понављање боја, линија и/или 
облика да би се постигла динамичност (живост) или ред. Утисак који различите 
врсте ритма остављају на посматрача. Субјективни утисак кретања и оптичка 
илузија кретања. 

Ритам као принцип компоновања у делима ликовних уметности. Ритам у другим 
врстама уметности. Примена визуелног ритма у свакодневном животу. 

Различити ритмови као подстицај за стваралачки рад - звуци из природе и 
окружења, музика, кретање у природи и окружењу, плес.... 

Уметничко наслеђе - значај праисторијског наслеђа на простору Србије и у свету.  
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уметност; 

- опише линије које уочава у 
природи, окружењу и 
уметничким делима; 

- пореди утисак који на 
њега/њу остављају различите 
врсте линија; 

- гради линије различитих 
вредности комбинујући 

материјал, угао и притисак 
прибора/материјала; 

- користи одабране садржаје 
као подстицај за стварање 
оригиналних цртежа; 

- црта разноврсним прибором 
и материјалом изражавајући 
замисли, машту, утиске и 
памћење опаженог; 

- разматра, у групи, како је 
учио/ла о изражајним 
својствима линија и где се та 
знања примењују; 

- искаже своје мишљење о 

томе како је развој 
цивилизације утицао на развој 
уметности; 

- пореди облике из природе, 
окружења и уметничких дела 
према задатим условима; 

- гради апстрактне и/или 
фантастичне облике користећи 
одабране садржаје као 
подстицај за стваралачки рад; 

- наслика реалне облике у 
простору самостално 
мешајући боје да би добио/ла 
жељени тон; 

- обликује препознатљиве 
тродимензионалне облике 
одабраним материјалом и 
поступком; 

- преобликује предмет за 

рециклажу дајући му нову 
употребну вредност; 

- комбинује ритам, линије и 
облике стварајући оригиналан 
орнамент за одређену намену; 

- објасни зашто је дизајн 
важан и ко дизајнира одређене 
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производе; 

- разматра, у групи, како је 
учио/ла о облицима и где та 
знања примењује; 

- искаже своје мишљење о 
томе зашто је уметничко 
наслеђе важно; 

- пореди различите начине 
комуницирања од праисторије 

до данас; 

- обликује убедљиву поруку 
примењујући знања о ритму, 
линији, облику и материјалу; 

- изрази исту поруку писаном, 
вербалном, невербалном и 
визуелном комуникацијом; 

- тумачи једноставне визуелне 
информације; 

- објасни зашто је наслеђе 
културе важно. 

 
ЛИНИЈА 

Врсте линија и изражајна својства линија. Линије у природи и окружењу. Линија 

као ивица тродимензионалних облика. 

Изражајна својства линија у односу на прибор, материјал, притисак и угао под 
којим се држи прибор/материјал. Савремена средства за цртање - дигитална табла 
и оловка за цртање, 3Д оловка, апликативни програми за цртање...Својства 
линије у апликативном програму за цртање. Цртање светлом; 

Уметнички цртеж, аматерски цртеж, дечји цртеж, схематски цртеж, технички 
цртеж, научне илустрације... Врсте уметничког цртежа - скица, студија, 
илустрација, стрип, карикатура, графити... Занимања у којима је неопходна 
вештина слободоручног цртања. 

Поступци грађења цртежа додавањем и одузимањем линија. Лавирани цртеж. 
Линеарни цртеж. Цртеж у боји. 

Текстура (ликовни елемент). Поступци грађења текстуре линијама. Ритам линија. 

Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад (облици из природе и 
окружења, звуци из природе и окружења, музика, кретање у природи и 
окружењу, текст, писмо...). 

Читање (декодирање) цртежа, стрипа, карикатуре, графита, рекламних порука... 

Уметничко наслеђе - значај наслеђа првих цивилизација. 

 
ОБЛИК 

Дводимензионални и тродимензионални облици. Правилни геометријски облици 
(геометријске фигуре и тела). Правилни облици у природи и у ликовној 
уметности. Неправилни облици. 

Својства облика. Величина облика. Боја облика. Реална и имагинарна функција 
облика. Карактеристични детаљи и својства по којима је облик препознатљив. 
Светлост као услов за опажање облика. Изглед облика посматраног из 
различитих углова. Стилизовање облика. 

Статични облици. Кретање облика (кретање статичних облика помоћу ветра и 
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воде, карактеристично кретање бића и машина). 

Распоред облика у простору и њихово дејство на посматрача. Положај облика у 
равни - линија хоризонта, планови и величина облика у односу на растојање од 
посматрача. Преклапање, прожимање, додиривање облика. 

Поступци грађења апстрактних и фантастичних облика (превођење реалних 
облика у апстрактне одузимањем карактеристичних детаља, превођење реалних 
облика у фантастичне додавањем неочекиваних детаља, грађење имагинарних и 
апстрактних облика на основу једне, две и три информације...). 

Луминообјекти. ЛЕД технологија у савременој уметности. Обликовање простора 

светлом. 

Обликовање (дизајн) употребних предмета. Преобликовање материјала и 
предмета за рециклажу. 

Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад (облици из природе и 
окружења, кретање у природи и окружењу, уметничка дела, етно наслеђе, 
садржаји других наставних предмета...). 

Орнамент и орнаментика. Функција орнамента. Симетрија. Ритам линија, боја и 
облика у орнаменту. 

Уметничко наслеђе - наслеђе етно културе. Значајни римски споменици на тлу 
Србије. 

 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВА
ЊЕ 

Различите врсте комуникације од праисторије до данас. 

Невербална комуникација - читање информација. израз лица и карактеристичан 
положај тела. 

Читање визуелних информација (декодирање). Визуелно изражавање. 

Уметничко наслеђе - значај наслеђа за туризам и за познавање сопственог 
порекла. 

 

 

 

Назив 

предмета 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ 
Циљ учења Музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и 
критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос 
према очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. 

Разред Пети 

Годишњи 
фонд 
часова 

72 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- наведе начине и 
средства музичког 
изражавања у 

праисторији и античком 
добу; 

- објасни како 
друштвени развој утиче 
на начине и облике 

ЧОВЕК И 
МУЗИКА 

Човек у праисторији 

Улога музике у првобитном друштву. 

Човек и ритуал: улога музике у ритуалу (музичко-антрополошка истраживања). 

Магијска моћ музике. 
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музичког изражавања; 

- искаже своје мишљење 
о значају и улози музике 
у животу човека; 

- реконструише у 
сарадњи са другима 
начин комуникације кроз 
музику у смислу 
ритуалног понашања и 
пантеизма ; 

- идентификује утицај 
ритуалног понашања у 
музици савременог доба 
(музички елементи, 
наступ и сл.); 

- класификује 
инструменте по начину 
настанка звука; 

- опише основне 
карактеристике 

удараљки; 

- препозна везу између 
избора врсте 
инструмента и догађаја, 
односно прилике када се 
музика изводи; 

- изражава се покретима 
за време слушања 
музике; 

- вербализује свој 
доживљај музике; 

- идентификује ефекте 
којима 

различити елементи 
музичке изражајности 
(мелодија, ритам, темпо, 
динамика) утичу на тело 
и осећања; 

- анализира слушано 
дело у односу на 
извођачки састав и 
инструменте; 

- илуструје примере 
коришћења плесова и 
музике према намени у 
свакодневном животу 
(војна музика, обредна 
музика, музика за 
забаву...); 

- критички просуђује 
лош утицај прегласне 

Елементи музичког тока: покрет, ритам (ритам као основа ритуала), коло/групни плес. 

Покрет: порекло плеса. Слушање/доживљај ритма телом. 

Најстарија фолклорна музичка традиција у Србији и светске баштине. 

Човек Антике 

Божанска природа музике: 

- митолошка свест античког човека; 

- музички атрибути богова; 

- музика и држава. 

Музика у храму и музика на двору; 

Примери различитих инструмената и музичких облика у античким цивилизацијама. 

Улога и место музике у античким цивилизацијама: Индија, Сумер/Вавилон, Кина, 
Египат, Грчка, Рим. 

Појава првих нотација, пентатоника. 
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музике на здравље; 

- понаша се у складу са 
правилима музичког 
бонтона; 

- пева и свира 
самостално и у групи; 

- примењује правилну 
технику певања 
(правилно дисање, 

држање тела, 
артикулација); 

- кроз свирање и покрет 
развија сопствену 
координацију и 
моторику; 

- користи различита 
средства изражајног 
певања и свирања у 
зависности од врсте, 
намене и карактера 

композиције; 

- искаже своја осећања у 
току извођења музике; 

- примењује принцип 
сарадње и међусобног 
подстицања у 
заједничком 
музицирању; 

- учествује у школским 

приредбама и 
манифестацијама; 

- користи могућности 
ИКТ-а за слушање 
музике и извођење; 

- користи музичке 
обрасце у осмишљавању 
музичких целина кроз 
певање, свирање и 
покрет; 

- изражава своје емоције 
осмишљавањем мањих 
музичких целина; 

- комуницира у групи 
импровизујући мање 
музичке целине гласом, 
инструментом или 
покретом; 

- учествује у креирању 

школских приредби, 
догађаја и пројеката. 

 

МУЗИЧКИ Најстарији инструменти: тело, удараљке, дувачки, жичани. 
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ИНСТРУМЕНТИ Удараљке - настанак, првобитни облик и развој. 

Ритмичке удараљке као најједноставнија група инструмената. 

Мелодијске удараљке. 

 
СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Елементи музичке изражајности - темпо, динамика, тонске боје различитих гласова и 
инструмената. 

Слушање вокалних, вокално-инструменталних и кратких инструменталних 
композиција, домаћих и страних композитора. 

Слушање дела најстарије фолклорне традиције српског и других народа. 

Слушање народних и уметничких дела инспирисаних фолклором народа и 
народности, различитог садржаја, облика и расположења, као и музичких прича. 

 
ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

Певање песама по слуху самостално и у групи. 

Певање песама из нотног текста солмизацијом. 

Извођење једноставних ритмичких и мелодијских мотива (у стилу) музике старих 
цивилизација певањем. 

Певање песама у комбинацији са покретом. 

  

Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху на инструментима Орфовог 
инструментарија и/или на другим инструментима. 

Свирање дечјих, народних и уметничких композиција из нотног текста. 

Извођење дечијих, народних и уметничких игара. 

Извођење једноставних ритмичких и мелодијских мотива (у стилу) музике старих 
цивилизација на инструментима или покретом. 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Креирање пратње за песме ритмичким и звучним ефектима, користећи притом 
различите изворе звука. 

Креирање покрета уз музику коју ученици изводе. 

Осмишљавање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска 
допуњалка са потписаним текстом, састављање мелодије од понуђених мотива. 

Импровизација мелодије на задати текст; 

Импровизација дијалога на инструментима Орфовог инструментарија и другим 
инструментима. 

Израда једноставних музичких инструмената. 

Реконструкција музичких догађаја у стилу старих цивилизација. 

 

 

 

 
Назив 

предмета 
ИСТОРИЈА 

Циљ 

Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна 
историјска знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и 
одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у 
којој живи. 

Разред Пети 

Годишњи 36 часова 
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фонд 

часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању 
да: 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 
САДРЖАЈИ 

- разликује основне 
временске одреднице 
(годину, деценију, век, 

миленијум, еру); 

- лоцира одређену 
временску одредницу 
на временској ленти; 

- разликује начине 
рачунања времена у 
прошлости и 
садашњости; 

- именује периоде 
прошлости и 
историјске периоде и 
наведе граничне 
догађаје; 

- разврста историјске 
изворе према њиховој 
основној подели; 

- повеже врсте 
историјских извора са 
установама у којима се 

чувају (архив, музеј, 
библиотека); 

- наведе главне 
проналаске и опише 
њихов утицај на начин 

живота људи у 
праисторији; 

- разликује основне 
одлике каменог и 
металног доба; 

- лоцира на историјској 
карти најважније 
цивилизације и државе 
Старог истока; 

- користећи историјску 
карту, доведе у везу 
особине рељефа и 
климе са настанком 
цивилизација Старог 
истока; 

- одреди место 
припадника друштвене 
групе на графичком 
приказу хијерархије 
заједнице; 

ОСНОВИ 
ПРОУЧАВ
АЊА 
ПРОШЛОС
ТИ 

Основни садржаји 

Појам прошлости и историја као наука о прошлости људског друштва. 

Хронологија - рачунање времена. 

Подела прошлости и периодизација историје. 

Историјски извори - дефиниција, основна подела и установе у којима се чувају. 

Проширени садржаји 

Сродне науке и помоћне историјске науке. 

Историја око нас. 

Историјско наслеђе - тековине. 
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- пореди начин живота 

припадника 
различитих 
друштвених слојева на 
Старом истоку; 

- наведе најважније 
одлике државног 

уређења цивилизација 
Старог истока; 

- идентификује основна 
обележја и значај 
религије у 

цивилизацијама Старог 
истока; 

- разликује врсте 
писама цивилизација 
Старог истока; 

- илуструје примерима 
важност утицаја 
привредних, научних и 
културних достигнућа 
народа Старог истока 
на савремени свет; 

- користећи дату 
информацију или ленту 
времена, смести 
историјску појаву, 
догађај и личност у 
одговарајући 

миленијум или век; 

- изложи, у усменом 
или писаном облику, 
историјске догађаје 
исправним 

хронолошким 
редоследом; 

- прикупи и прикаже 
податке из различитих 
извора информација 
везаних за одређену 

историјску тему; 

- визуелне и текстуалне 
информације повеже са 
одговарајућим 
историјским периодом 

или цивилизацијом; 

- опише особености 
природних услова и 
географског положаја 
античке Грчке; 

- лоцира на историјској 
карти најважније 
цивилизације и државе 
античке Грчке; 

- приказује друштвену 
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структуру и државно 

уређење грчких полиса 
на примеру Спарте и 
Атине; 

- пореди начин живота 
припадника 
различитих 

друштвених слојева у 
античкој Грчкој, 

- идентификује узроке 
и последице грчко-
персијских ратова и 

Пелопонеског рата; 

- истражи основна 
обележја и значај 
религије старих Грка; 

- разликује легенде и 
митове од историјских 
чињеница; 

- наведе значај и 

последице освајања 
Александра Великог; 

- илуструје примерима 
важност утицаја 
привредних, научних и 
културних достигнућа 

античке Грчке и 
хеленистичког доба на 
савремени свет; 

- користећи дату 
информацију или ленту 

времена, смести 
историјску појаву, 
догађај и личност из 
историје античке Грчке 
и хеленизма у 
одговарајући 
миленијум, век или 
деценију; 

- израчуна временску 
удаљеност између 
појединих догађаја; 

- користи основне 
историјске појмове; 

- лоцира на историјској 
карти простор настанка 
и ширења Римске 
државе; 

- наведе основне 
разлике између 
античке римске 
републике и царства; 

- разликује узроке од 
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последица 

најзначајнијих догађаја 
у историји античког 
Рима; 

- истражи основна 
обележја и значај 
религије античког 

Рима; 

- илуструје примерима 
важност утицаја 
привредних, научних и 
културних достигнућа 

античког Рима на 
савремени свет; 

- пореди начин живота 
припадника 
различитих 
друштвених слојева у 

античком Риму; 

- наведе најзначајније 
последице настанка и 
ширења хришћанства; 

- лоцира на карти 
најважније римске 
локалитете на 
територији Србије; 

 
ПРАИСТОР

ИЈА 

Основни садржаји 

Основне одлике праисторије (начин живота људи, проналасци). 

Подела праисторије (камено, метално доба). 

Проширени садржаји 

Најважнији праисторијски локалитети у Европи и Србији (Ласко, Алтамира, Лепенски Вир, 
Винча...). 

 
СТАРИ 
ИСТОК 

Основни садржаји 

Појам Старог истока - географске одлике, најзначајније цивилизације (Месопотамија, Египат, 
Јудеја, Феникија). 

Друштвени односи (робовласничко и теократско друштво) и државно уређење (монархија -
царства/краљевства) у цивилизацијама Старог истока. 

Основне одлике привреде и свакодневни живот - обичаји, занимања, култура исхране и 

становања. 

Култура и историјско наслеђе народа Старог истока - религија (монотеизам и политеизам), 
писмо, књижевност, уметност, наука, цивилизацијске тековине (математика, архитектура, 
календар, иригациони систем, саобраћајна средства, медицина, закони...). 

Проширени садржаји 

Специфичности египатске религије. 

Специфичности религија цивилизација Месопотамије. 



197 
 

Основне одлике јудаизма. 

Најважније цивилизације Далеког истока (Индија, Кина). 

 
АНТИЧКА 
ГРЧКА 

Основни садржаји 

Појам античке Грчке - географске одлике. 

Најстарији период грчке историје (Критска и Микенска цивилизација). 

Грчки митови (појам, примери) и хомерски епови. 

Колонизација и основне одлике привреде. 

Полиси - Спарта и Атина (појам полиса, структура друштва, државно уређење). 

Грчко-персијски ратови. 

Пелопонески рат - узроци и последице. 

Култура и свакодневни живот (религија, олимпијске игре, митологија, уметност, наука, 
обичаји, занимања). 

Хеленистичко доба и његова култура. 

Историјско наслеђе (институције, закони, књижевност, позориште, филозофија, демократија, 
медицина, уметност, архитектура, беседништво, олимпијске игре). 

Проширени садржаји 

Пелопонески рат (ток рата, најважнији догађаји и личности). 

Најистакнутије личности: Драконт, Перикле, Филип ИИ, Аристотел, Архимед... 

Грчка митологија, пантеон. 

Седам светских чуда античког доба. 

- користећи дату 
информацију или ленту 
времена, смести 
историјску појаву, 
догађај и личност из 
историје античког 
Рима у одговарајући 

миленијум, век или 
деценију. 

АНТИЧКИ 
РИМ 

Основни садржаји 

Појам античког Рима - географске одлике и периодизација. 

Оснивање Рима (легенда о Ромулу и Рему). 

Структура друштва и уређење Римске републике. 

Ширење Римске државе (освајања и провинције, привреда). 

Рим у доба царства - принципат и доминат. 

Култура и свакодневни живот (религија, уметност, наука, обичаји, занимања). 

Хришћанство - појава и ширење. 

Пад Западног римског царства (почетак Велике сеобе народа, подела царства и пад Западног 
царства). 

Историјско наслеђе (абецеда, календар, медицина, уметност, архитектура, путеви, водовод, 
канализација, терме, римски бројеви, хришћанство, римско наслеђе на територији Србије). 

Проширени садржаји 
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Етрурци. 

Римска војска. 

Римски градови на територији Србије. 

Најистакнутије личности: Ханибал, Цицерон, Јулије Цезар, Клеопатра, Октавијан Август, 
Константин Велики...). 

Римски пантеон. 

Гладијаторске борбе. 

 

 

 
Назив 
предмета 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљ 
Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, 
политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз 
неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

Разред Пети 

Годишњи 
фонд 
часова 

36 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ / ТЕМА 
 

САДРЖАЈИ 

- повеже постојећа знања о 
природи и друштву са 

географијом као науком; 

- повеже географска знања о 
свету са историјским развојем 
људског друштва и научно-
техничким прогресом; 

- на примерима покаже значај 
учења географије за 
свакодневни живот човека; 

- разликује одговорно од 
неодговорног понашања 
човека према природним 
ресурсима и опстанку живота 
на планети Земљи; 

- разликује појмове васиона, 

галаксија, Млечни пут, Сунчев 
систем, Земља; 

- објасни и прикаже структуру 
Сунчевог система и положај 
Земље у њему; 

- разликује небеска тела и 
наводи њихове 
карактеристике; 

- одреди положај Месеца у 
односу на Земљу и именује 

ЧОВЕК И 
ГЕОГРАФИЈА  

Ширење географских хоризоната и велика географска открића. 

Одговорност човека према планети Земљи. 
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месечеве мене; 

- помоћу глобуса опише облик 
Земље и наведе доказе о 
њеном облику; 

- помоћу карте опише 
распоред копна и воде на 
Земљи и наведе називе 
континената и океана; 

- примерима објасни деловање 

Земљине теже на географски 
омотач; 

- разликује и објасни Земљина 
кретања и њихове последице; 

- повеже смер ротације са 
сменом дана и ноћи; 

- повеже нагнутост земљине 
осе са различитом 
осветљеношћу површине 

Земље; 

- повеже револуцију Земље са 
сменом годишљих доба на 
северној и јужној полулопти и 
појавом топлотних појасева; 

- разликује деловање 
унутрашњих сила (сила 
Земљине теже, унутрашња 
топлота Земље); 

- разликује основне омотаче 
унутрашње грађе Земље; 

- наведе спољашње силе 
(ветар, вода) Земље; 

- помоћу карте и цртежа 
опише начине и последице 
кретања литосферних плоча 
(вулканизам, земљотреси, 
набирање и раседање); 

- разликује хипоцентар и 
епицентар и наведе трусне 
зоне у свету и у Србији; 

- наведе поступке које ће 

предузети за време 
земљотреса ; 

- опише процес вулканске 
ерупције и њене последице; 

- помоћу фотографија или 
узорка стена разликује 
основне врсте стена, описује 
њихов настанак и наводи 
примере за њихово 
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коришћење; 

- помоћу карте, цртежа и 
мултимедија објашњава 
настанак планина и низија и 
разликује надморску и 
релативну висину; 

- разликује ерозивне и 
акумулативне процесе; 

- наведе примере деловања 

човека на промене у рељефу 
(бране, насипи, копови); 

- опише структуру атмосфере; 

- наведе временске промене 
које се дешавају у тропосфери 
(ветрови, падавине, облаци, 
загревање ваздуха...); 

- разликује појам времена од 
појма клима; 

- наведе климатске елементе и 
чиниоце и основне типове 
климе; 

- графички представи и чита 
климатске елементе 
(климадијаграм) користећи 
ИКТ; 

- користи дневне 

метеоролошке извештаје из 
медија и планира своје 
активности у складу са њима; 

- наводи примере утицаја 
човека на загађење атмосфере 

и предвиђа последице таквог 
понашања; 

- наводи примере о утицају 
атмосферских непогода на 
човека (екстремне 
температуре и падавине, град, 

гром, олуја); 

- уочава и разликује на 
географској карти океане, већа 
мора, заливе и мореузе; 

- наведе и опише својства 
морске воде; 

- помоћу карте прави разлику 
између речне мреже и речног 

слива; 

- наведе и опише елементе 
реке (извор, ушће, различити 
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падови на речном току); 

- разликује типове језерских 
басена према начину постанка; 

- наведе узроке настанка 

поплава и бујица и објасни 
последице њиховог дејства; 

- наведе поступке које ће 
предузети за време поплаве и 
након ње; 

- наведе примере утицаја 
човека на загађивање вода и 
предвиђа последице таквог 
понашања; 

- помоћу карте повеже 
климатске услове са 
распрострањеношћу живог 
света на Земљи; 

- помоћу карте наведе 

природне зоне и 
карактеристичан живи свет у 
њима; 

- опише утицај човека на 
изумирање одређених биљних 

и животињских врста; 

- наведе примере за заштиту 
живог света на Земљи. 

 
ПЛАНЕТА 
ЗЕМЉА 

Облик 

Земље и 
структура 
њене 

површине 

Облик и димензије Земље, распоред копна и воде на Земљи 

Сила Земљине теже, глобус, екватор, полови. 

  
Земљина 
кретања 

Ротација Земље и последица ротације: смена обданице и ноћи, привидно 
кретање Сунца, локално време. 

Револуција Земље и последице револуције: неједнака дужина обданице и 
ноћи током године, смена годишњих доба, календар, топлотни појасеви. 

  

Унутрашња 
грађа и 
рељеф 
Земље 

Постанак и унутрашња грађа Земље, литосферне плоче: кретање плоча, 
промена положаја континената. 

Вулканизам и земљотреси: елементи, настанак, зоне појава у свету и 
Србији, последице и шта радити у случају земљотреса. 

Стене: магматске, седиментне, метаморфне. 

Постанак рељефа процесима набирања и раседања, планине, низије, 
надморска и релативна висина. 

Обликовање рељефа дејством воде (радом река, таласа, леда, растварање 
стена) и ветра. 

Човек и рељеф (позитивни и негативни утицаји). 

  

Ваздушни 

омотач 
Земље 

Атмосфера (састав, структура и значај). 

Време и клима: климатски елементи и појаве (температура, притисак, 
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влажност ваздуха, падавине, облачност, ветар). 

Климатски чиниоци, основни типови климе. 

Човек и клима (атмосферске непогоде, утицај човека на климу). 

  
Воде на 
Земљи 

Светско море и његова хоризонтална подела, својства морске воде 
(сланост, температура, боја, провидност), кретање морске воде (таласи, 
цунами, плима и осека, морске струје). 

Воде на копну: подземне воде и извори, реке, језера и ледници. 

Човек и вода - поплаве и бујице, заштита вода од загађења. 

  

Биљни и 
животињск
и свет на 

Земљи 

Распростирање биљног и животињског света на Земљи. 

Угроженост и заштита живог света. 

 

 

 

 
Назив 
предмета 

МАТЕМАТИКА 

Циљ 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе 
апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и 
писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да 
формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Разред Пети 

Годишњи 
фонд 
часова 

144 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању 
да: 

ОБЛАСТ/ТЕ
МА 

САДРЖАЈИ 

- израчуна вредност 

једноставнијег бројевног 
израза и реши 
једноставну линеарну 
једначину или 
неједначину (у скупу 
природних бројева) 

- реши једноставан 
проблем из свакодневног 
живота користећи 
бројевни израз, линеарну 
једначину или 
неједначину (у скупу 
природних бројева) 

- примени правила 
дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 
25 и декадним 
јединицама 

- разликује просте и 
сложене бројеве и 
растави број на просте 
чиниоце 

- одреди и примени НЗС 

ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

Први део 

Својства операција сабирања, множења, одузимања и дељења у скупу Н0. 

Дељење са остатком у скупу Н0 (једнакост а= бq + р, 0 ≤ р <б). 

Својства дељивости; чиниоци и садржаоци природног броја. 

Дељивост са 2, 5 и декадним јединицама. 

Дељивост са 4 и 25. 

Дељивост са 3 и 9. 

Скупови и скуповне операције: унија, пресек и разлика. 

Други део 

Прости и сложени бројеви. 

Ератостеново сито. 

Растављање природних бројева на просте чиниоце. 

Заједнички делилац и највећи заједнички делилац. Еуклидов алгоритам за налажење НЗД. 
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и НЗД 

- изводи скуповне 
операције уније, пресека, 
разлике и правилно 
употребљава 
одговарајуће скуповне 
ознаке 

- правилно користи речи 
и, или, не, сваки у 
математичко-логичком 
смислу 

- анализира односе датих 
геометријских објеката и 
запише их математичким 
писмом 

- опише основне појмове 
у вези са кругом (центар, 
полупречник, тангента, 
тетива) и одреди положај 
тачке и праве у односу 
на круг 

- нацрта праву паралелну 
датој правој користећи 
геометријски прибор 

- упореди, сабира и 
одузима дужи, 

конструктивно и 
рачунски 

- преслика дати 
геометријски објекат 
централном симетријом 

и транслацијом 

- правилно користи 
геометријски прибор 

- идентификује врсте и 
опише својства углова 
(суседни, упоредни, 
унакрсни, углови на 
трансверзали, углови са 
паралелним крацима) и 
примени њихове 
узајамне односе 

- нацрта праву нормалну 
на дату праву користећи 
геометријски прибор 

- измери дати угао и 
нацрта угао задате мере 

- упореди, сабере и 
одузме углове рачунски 
и конструктивно 

- реши једноставан 
задатак применом 

Заједнички садржалац и најмањи заједнички садржалац. Веза између НЗД и НЗС. 
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основних својстава 

паралелограма 
(једнакост наспрамних 
страница и наспрамних 
углова) 

 

ОСНОВНИ 
ПОЈМОВИ 
ГЕОМЕТРИЈ
Е 

Тачке и праве; односи припадања и распореда. 

Однос правих у равни; паралелност. 

Мерење дужине и једнакост дужи. 

Кружница и круг. Кружница и права. 

Преношење и надовезивање дужи. 

Централна симетрија. 

Вектор и транслација. 

 
УГАО 

Угао, централни угао; једнакост углова. 

Надовезивање углова (суседни углови, конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање 
углова). 

Упоредни углови; врсте углова. 

Мерење углова, сабирање и одузимање мере углова. 

Угао између две праве; нормалне праве; унакрсни углови. 

Углови на трансверзали. 

Транслација и углови. 

- прочита, запише, 
упореди и представи на 
бројевној полуправој 
разломке у оба записа и 
преводи их из једног 
записа у други 

- одреди месну вредност 
цифре у запису 
децималног броја 

- заокругли број и 
процени грешку 

заокругљивања; 

- израчуна вредност 
једноставнијег бројевног 
израза и реши 
једноставну линеарну 

једначину и неједначину 

- реши једноставан 
проблем из свакодневног 
живота користећи 
бројевни израз, линеарну 
једначину или 

неједначину 

- одреди проценат дате 
величине 

РАЗЛОМЦИ 

Први део 

Појам разломка облика а/б (а, б Î Н). 

Придруживање тачака бројевне полуправе разломцима. 

Проширивање, скраћивање и упоређивање разломака. 

Децимални запис разломка и превођење у запис облика а/б (б ≠ 0). Упоређивање бројева у 

децималном запису. 

Заокругљивање бројева. 

Други део 

Основне рачунске операције с разломцима (у оба записа) и њихова својства. Изрази. 

Једначине и неједначине у скупу разломака. 

Трећи део 

Примене разломака (проценти, аритметичка средина, размера). Основна неједнакост п <(п+q)/2 < 
q. 
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- примени размеру у 

једноставним реалним 
ситуацијама 

- примени аритметичку 
средину датих бројева 

- сакупи податке и 
прикаже их табелом и 
кружним дијаграмом и 
по потреби користи 
калкулатор или 
расположиви софтвер 

- идентификује 
осносиметричну фигуру 
и одреди њену осу 
симетрије 

- симетрично преслика 
тачку, дуж и 
једноставнију фигуру 
користећи геометријски 
прибор 

- конструише симетралу 
дужи, симетралу угла и 
примењује њихова 
својства 

- конструише праву која 
је нормална на дату 

праву или паралелна 
датој прави 

 
ОСНА 
СИМЕТРИЈА 

Осна симетрија у равни и њене особине. 

Оса симетрије фигуре. 

Симетрала дужи и конструкција нормале. 

Симетрала угла. 

 

 

 

 
Назив 
предмета 

БИОЛОГИЈА 

Циљ 
Циљ учења Биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином развије одговоран однос 
према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

Разред Пети 

Годишњи 
фонд 
часова 

72 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕ
МА 

САДРЖАЈИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

- истражује особине живих 
бића према упутствима 
наставника и води рачуна о 
безбедности током рада; 

- групише жива бића према 

ПОРЕКЛО И 
РАЗНОВРСН
ОСТ 
ЖИВОТА 

Жива бића, нежива природа и биологија. 

Особине живих бића: ћелијска грађа, исхрана, дисање, излучивање, надражљивост, 
покретљивост, размножавање, раст и развиће. 
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њиховим заједничким 

особинама; 

- одабира макро-
морфолошки видљиве 
особине важне за 
класификацију живих бића; 

- идентификује основне 
прилагођености спољашње 
грађе живих бића на услове 
животне средине, 
укључујући и основне 
односе исхране и 

распрострањење; 

- једноставним цртежом 
прикаже биолошке објекте 
које посматра и истражује и 
означи кључне детаље; 

- прикупља податке о 
варијабилности организама 
унутар једне врсте, 
табеларно и графички их 
представља и изводи 
једноставне закључке; 

- разликује наследне особине 
и особине које су резултат 
деловања средине, на 
моделима из свакодневног 
живота; 

- поставља једноставне 
претпоставке, огледом 
испитује утицај срединских 
фактора на ненаследне 
особине живих бића и 
критички сагледава 

резултате; 

- користи доступну ИКТ и 
другу опрему у 
истраживању, обради 
података и приказу 
резултата; 

- доведе у везу промене у 
спољашњој средини 
(укључујући утицај човека) 
са губитком разноврсности 
живих бића на Земљи; 

- направи разлику између 
одговорног и неодговорног 
односа према живим бићима 
у непосредном окружењу; 

- предлаже акције бриге о 
биљкама и животињама у 
непосредном окружењу, 
учествује у њима, сарађује 
са осталим учесницима и 
решава конфликте на 

Једноћелијски и вишећелијски организми. 

Основе класификације: главни (морфолошки) карактери и особине важне за класификацију. 
Формирање скупова карактера који се уклапају једни у друге (груписање живих бића). 

Исхрана. Храна као извор енергије и градивних супстанци потребних за обављање свих 

животних процеса. 

Дисање као размена гасова у различитим срединама. 

Излучивање. 

Надражљивост. 

Покретљивост - кретање. 

Размножавање: бесполно и полно. 

Раст и развиће. Дужина живота. Промене које човек пролази током развића; пубертет и полна 
зрелост. 
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ненасилан начин; 

- илуструје примерима 
деловање људи на животну 
средину и процењује 
последице таквих дејстава; 

- идентификује елементе 
здравог начина живота и у 
односу на њих уме да 
процени сопствене животне 
навике и избегава ризична 
понашања. 

 

ЈЕДИНСТВО 
ГРАЂЕ И 
ФУНКЦИЈЕ 
КАО 

ОСНОВА 
ЖИВОТА 

Живот у воденој и копненој средини - изглед, прилагођености на начин живота 

Живот у води - изглед, прилагођености на начин живота. 

Живот на копну - изглед, прилагођености на начин живота. 

Живот под земљом - изглед, прилагођености на начин живота. 

 

НАСЛЕЂИВ
АЊЕ И 
ЕВОЛУЦИЈА 

Преношење особина са родитеља на потомке. Разлике родитеља и потомака. Разлике полног 

и бесполног размножавања у настанку варијабилности. Јединке унутар једне врсте се 
међусобно разликују (варијабилност) - узроци варијабилности: наслеђивање и утицај средине 
на развиће сваке јединке. Варијабилност организама унутар врсте је предуслов за еволуцију. 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕ
МУ 

Жива бића из непосредног окружења. 

Позитиван и негативан утицај људи на жива бића и животну средину.. 

Заштита живих бића и животне средине. 

Пројекат очувања природе у мом крају. 

Дивље животиње као кућни љубимци - да или не. 

Значај врста за човека (самоникло јестиво, лековито, отровно биље; животиње као храна и 

могући преносиоци болести, отровне животиње). 

 
ЧОВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски напици. 

Штетност дуванског дима и псхоактивних супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и последице прераног ступања у сексуалне односе. 

 

 
 

 

 

 

Назив предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку 

писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном 

и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне 

бољи увид у 

сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и 
иницијативно. 

Разред Пети 

Годишњи фонд 
часова 

72 часа 
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ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ТЕМ

А 

 

САДРЖАЈ

И 

– описује улогу технике, 

технологије и иновација у развоју 

заједнице и њихово повезивање; 
– разликује основна подручја 

човековог рада, производње и 

пословања у техничко- технолошком 
подручју; 

– наводи занимања у области 

технике и технологије; 
– процењује сопствена 

интересовања у области технике и 

технологије; 

– организује радно окружење у кабинету; 
– правилно и безбедно користи 

техничке апарате и ИКТ уређаје у 
животном и радном окружењу; 
– процени како би изгледао живот 
људи без саобраћаја; 

– класификује врсте саобраћаја и 

саобраћајних средстава према намени; 

– наводи професије у подручју рада 
саобраћај; 

– направи везу између савременог 

саобраћаја и коришћења 
информационих технологија; 

– разликује безбедно од небезбедног 

понашања пешака, возача бицикла и 

дечијих возила; 

– правилно се понаша као пешак, 

возач бицикла и дечијих возила у 

саобраћају; 
– користи заштитну опрему за 
управљање бициклом и дечијим 
возилима; 

– аргументује неопходност коришћења 

сигурносних појасева на предњем и 
задњем седишту аутомобила и увек их 

користи као путник; 

– повеже место седења у аутомобилу 
са узрастом ученика; 

– одговорно се понаша као путник у 

возилу; 
– показује поштовање према 
другим учесницима у саобраћају; 

– анализира симулирану саобраћајну 

незгоду на рачунару и идентификује 

ризично понашање пешака и возача 

бицикла; 
– самостално црта скицом и 
техничким цртежом једноставан 
предмет; 

 

 

 

ЖИВОТНО 

И РАДНО 

ОКРУЖЕЊ

Е 

Појам, улога и значај технике и 
технологије на развој друштва и животног 

окружења. 
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. 

 
 

 

 
 

 

 

САОБРАЋАЈ 

Улога, значај и историјски развој 
саобраћаја. Врсте саобраћаја и 

саобраћајних средстава према намени. 

Професије у подручју рада 
саобраћај. Употреба 

информационих техологија у 

савременом саобраћају 

Саобраћајна сигнализација – изглед и 
правила поступања. 

Правила и прописи кретања пешака, возача 

бицикла и дечијих возила (ролери, скејт, 
тротинет) у саобраћају – рачунарска 

симулација и саобраћајни полигон. 

Обавезе и одговорност деце као 
учесника у саобраћају. 

Заштитна опрема потребна за безбедно 

управљање бициклом и дечијим возилима. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
ТЕХНИЧКА 

И 

ДИГИТАЛН

А 

ПИСМЕНО

СТ 

Прибор за техничко цртање (оловка, 

гумица, лењир, троугаоници, шестар). 

Формати цртежа (А3, А4). Размера. 

Типови и дебљине линија (пуна дебела 

линија; пуна танка линија; пуна танка 
линија извучена слободном руком; 

испрекидана танка линија; црта-тачка-црта 

танка линија). 
Геометријско цртање (цртање паралелних 

правих, цртање нормале на дату праву, 

цртање углова помоћу лењира и 
троугаоника). 

Елементи котирања (помоћна котна линија, 

котна линија, показна линија, котни 

завршетак, котни број – вредност). 
Цртање техничког цртежа са елементима 

(типови линија, размера и котирање). 
Пренос података између ИКТ уређаја 
(рачунар, таблет, смартпхоне, дигитални 
фотоапарат). 

Апликација за дигиталну обраду слике. 

Операције подешавања осветљености и 
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– правилно чита технички цртеж; 

– преноси податке између ИКТ уређаја; 
– примењује основне поступке 

обраде дигиталне слике на 

рачунару; 

контраста слике. 

Промена величине/резолуције слике, 
издвајање дела слике. 

– користи програм за обраду 

текста за креирање документа са 

графичким елементима; 
– користи Интернет сервисе за 

претрагу и приступање онлине 

ресурсима; 

– преузима одговорност за рад; 
– представи идеје и планове за акције 

које предузима користећи савремену 
информационо-комуникациону 

технологију и софтвер; 

– повезује својства природних 

материјала са применом; 
– објасни технологије прераде и 
обраде дрвета, производњу папира, 
текстила и коже; 
– сече, спаја и врши заштиту папира, 

текстила, коже и дрвета; 

– правилно и безбедно користи алате и 

прибор за ручну механичку обраду 
(маказе, моделарска тестера, брусни 

папир, стега); 

 Креирање документа у програму за обраду 

текста. 
Форматирање текста, уметање слике и 
графике. 
Интернет претрага и приступ онлине 
ресурсима. 

 

 

 

 
 

 
РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊ

А 

Природни ресурси на Земљи: енергија и 

материјали. Управљање отпадом 

(рециклажа; заштита животне средине). 

Врсте, својства и примена природних 
материјала. Технологија прераде и обраде 

дрвета. 
Технологија прераде и обраде коже. 
Текстилна технологија. 

Технологија производње папира. 
Поступци ручне обраде и спајања 

папира, текстила, коже и дрвета – 

сечење/резање, спајање (лепљење) и 

заштита (лакирање). 
Коришћење алата и прибора за ручну 
обраду и спајање наведених материјала 
– маказе, 
моделарска тестера, брусни папир, стега. 
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– направи план израде 

једноставног производа и план 
управљања отпадом; 

– самостално израђује једноставан модел; 

– самостално проналази информације 

потребне за израду предмета/модела 

користећи ИКТ и Интернет сервисе; 
– одабира материјале и алате за 
израду предмета/модела; 

– мери и обележава предмет/модел; 

– ручно израђује једноставан 

предмет/модел користећи папир и/или 
дрво, текстил, кожу и одговарајуће 

технике, поступке и алате; 

– користи програм за обраду текста за 
креирање документа реализованог 

решења; 

– самостално представља пројектну 

идеју, поступак израде и 
решење/производ; 

– показује иницијативу и јасну 
оријентацију ка остваривању циљева и 
постизању успеха; 

– планира активности које доводе до 

остваривања циљева укључујући 

оквирну процену трошкова; 

– активно учествује у раду пара или 

мале групе у складу са улогом и 

показује поштовање према 

сарадницима; 
– пружи помоћ у раду другим ученицима; 
– процењује остварен резултат и 

развија предлог унапређења. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

КОНСТРУ- 

КТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Израда предмета/модела ручном обрадом и 

спајањем папира и/или дрвета, текстила, 
коже коришћењем одговарајућих техника, 

поступака и алата. 
Приказивање идеје, поступка 
израде и решења/производа. 

Тимски рад и подела задужења у тиму. 

 

 

 

Назив предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за 

управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, 

производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за 

решавање различитих проблема 
у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

Разред Пети 

Годишњи фонд 
часова 

36 часова 

 

ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ 

/ ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 
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– наведе примену информатике и 

рачунарства у савременом животу; 

– правилно користи ИКТ уређаје; 

– именује основне врсте и компоненте ИКТ 

уређаја; 

– прави разлику између хардвера, софтвера и 

сервиса; 
– прилагоди радно окружење кроз 
основна подешавања; 

– креира дигитални слику и примени основне 

акције едитовања и форматирања (самостално 

и сараднички); 

– креира текстуални документ и примени 

основне акције едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички); 

– примени алате за снимање и репродукцију 

аудио и видео записа; 

– креира мултимедијалну презентацију и 

примени основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и сараднички); 

– сачува и организује податке; 

– разликује основне типове датотека; 
– реагује исправно када дође у 

потенцијално небезбедну ситуацију у 

коришћењу ИКТ уређаја; 

– доводи у везу значај правилног 
одлагања дигиталног отпада и заштиту 

животне средине; 

– разликује безбедно од небезбедног, пожељно 

од непожељног понашања на Интернету; 

– реагује исправно када дођу у контакт са 

непримереним садржајем или са непознатим 

особама путем Интернета; 

– приступа Интернету, самостално претражује, 

проналази информације у дигиталном окружењу 

и преузима их на свој уређај; 

– информацијама на интернету приступи 

критички; 
– спроводи поступке за заштиту личних 

података и приватности на Интернету; 

– разуме значај ауторских права; 

– препознаје ризик зависности од технологије и 

доводи га у везу са својим здрављем; 

– рационално управља временом које проводи у 

раду са технологијом и на Интернету; 

– изводи скуповне операције уније, пресека, 
разлике и 

правилно употребљава одговарајуће скуповне 

ознаке; 

 

 
 

 
 

ИК

Т 

Предмет изучавања 

информатике и рачунарства. 

ИКТ уређаји, јединство 

хардвера и софтвера. 

Подешавање радног 

окружења. Организација 

података. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са мултимедијом. 
Рад са презентацијама. 

 
 

 
 

ДИГИТАЛН

А 

ПИСМЕНО

СТ 

Употреба ИКТ уређаја на 

одговоран и сигуран начин. 

Правила безбедног рада 

на Интернету. 

Претраживање Интернета, одабир 

резултата и преузимање садржаја. 

Заштита приватности личних 

података. 

Заштита здравља, ризик 

зависности од технологије и 

управљање временом. 
 

 
 

 

 
 

 

РАЧУНА- 

РСТВО 

Увод у логику и скупове: унија, 

пресек, разлика; речи „и”, „или”, 
„не”, 

„сваки”, „неки”, 

„ако...онда” Увод у 

алгоритме аритметике: 

писмено сабирање, 

множење, дељење с 

остатком, Еуклидов 

алгоритам. 

Увод у тему програмирања. 
Радно окружење изабраног 

софтвера за визуелно 
програмирање. 

Алати за рад са графичким 

објектима, текстом, звуком и 

видеом. 

Програм – категорије, 
блокови наредби, 

инструкције. 

Програмске структуре 

(линијска, циклична, 

разграната). 
 Фазе пројектног задатка од израде 

плана до представљања решења. 
Израда пројектног задатка у групи 

у корелацији са другим 

предметима. 

Представљање резултата 

пројектног задатка. 
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– схвати математичко-логички смисао речи „и”, 
„или”, 

„не”, „сваки”, „неки”, израза „ако...онда”; 
– зна алгоритме аритметике (сабирања, 

множења, дељења с остатком, Еуклидов 

алгоритам) и интерпретира их алгоритамски; 

– наведе редослед корака у решавању 

једноставног логичког проблема; 

– креира једноставан рачунарски 

програм у визуелном окружењу; 

– сврсисходно примењује програмске 

структуре и блокове наредби; 

– користи математичке операторе за 

израчунавања; 

– објасни сценарио и алгоритам пројекта; 

– анализира и дискутује програм; 

– проналази и отклања грешке у програму; 

– сарађује са осталим члановима групе у 

одабиру теме, прикупљању и обради 

материјала у вези са темом, формулацији и 

представљању резултата и закључака; 

– одабира и примењује технике и алате у 

складу са фазама реализације пројекта; 

– наведе кораке и опише поступак 

решавања пројектног задатка; 

– вреднује своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и активности за које је био 

задужен; 

– поставља резултат свог рада на Интернет, ради 
дељења са другима, уз помоћ наставника. 

  

 
 

 

 
 

 

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује 

физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 

здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног 

физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

Разред Пети 

Годишњи фонд 
часова 

72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика) 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ 

/ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 
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– примени једноставне комплексе 

простих и општеприпремних вежби; 

– изведе вежбе (разноврсна природна и 

изведена кретања) и користи их у спорту, 

рекреацији и различитим животним 
ситуацијама; 
– упореди резултате тестирања са вредностима 
за свој узраст и сагледа сопствени моторички 
напредак; 

– комбинује и користи достигнути ниво 

усвојене технике кретања у спорту и 

свакодневном животу; 
– доводи у везу развој физичких 
способности са атлетским дисциплинама; 
– одржава стабилну и динамичку равнотежу у 

различитим кретањима, изводи ротације тела; 

– користи елементе гимнастике у 

свакодневним животним ситуацијама и 
игри; 
– процени сопствене могућности за 
вежбање у гимнастици; 

– користи елементе технике у игри; 

– примењује основна правила рукомета у игри; 

– учествује на унутародељенским такмичењима; 
– 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 култура; 

– контролише и одржава тело у води; 
– преплива 25м слободном техником; 
– скочи у воду на ноге; 

– поштује правила понашања у и око водене 
средине; 

– објасни својим речима сврху и значај вежбања; 

– користи основну терминологију вежбања; 

– поштује правила понашања у и на 
просторима за вежбање у школи и ван ње, 

као и на спортским манифестацијама; 

– примени мере безбедности током вежбања; 
– одговорно се односи према објектима, 
справама и реквизитима у просторима за 
вежбање; 

– примени и поштује правила тимске и 

спортске игре у складу са етичким нормама; 

– навија и бодри учеснике на такмичењима и 
решава конфликте на социјално прихватљив 

начин; 

– користи различите изворе информација за 
упознавање са разноврсним облицима физичких 
и спортско- 
рекративних активности; 

 

 

 
ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОС

ТИ 

Обавезни садржаји 

Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. Вежбе за развој 

брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије 

тестова за 

праћење физичког развоја и моторичких 

способности 
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Атлетика 

Обавезни садржаји 

Техника истрајног трчања. 
Истрајно трчање – припрема за 

крос. Техника спринтерског 

трчања. 

Техника високог и ниског 

старта. Скок увис 

(прекорачна техника). 

Бацање лоптице (до 200 г). 

Препоручени садржаји 
Техника штафетног 
трчања. Скок удаљ. 

Бацања кугле 2 кг. 

Бацање „вортекс-
а”. Тробој. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Спортс

ка 

Гимна- 

стика 

Обавезни садржаји 

Вежбе на тлу. 
Прескоци и 

скокови. Вежбе у 

упору. 

Вежбе у вису. 

Ниска греда. 

Гимнастички полигон. 

 

Препоручени садржаји 

Вежбе на тлу (напредне 
варијанте). Висока греда. 
Трамболин

а. Прескок. 

Коњ са хватаљкама. 

Вежбе у упору (сложенији 

састав). Вежбе у вису 

(сложенији састав). 
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– прихвати сопствену победу и пораз у складу са 
„ферплејом”; 
– примењује научено у физичком и 

здравственом васпитању у ванредним 

ситуацијама; 
– препозна лепоту покрета и кретања у 

физичком вежбању и спорту; 

– направи план дневних активности; 
– наведе примере утицаја физичког 

вежбања на здравље; 

– разликује здраве и нездраве 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. 

   

 

М
О

Т
О

Р
И

Ч
К

Е
 В

Е
Ш

Т
И

Н
Е

, 
С

П
О

Р
Т

 И
 С

П
О

Р
Т

С
К

Е
 Д

И
С

Ц
И

П
Л

И
Н

Е
 

 Обавезни садржаји 
 Рукомет/минирукомет: 
 Основни елементи технике и правила; 
 – вођење лопте, 
 – хватања и додавања лопте, 
 – шутирања на гол, 
 – финтирање, 

Основе – принципи индувидуалне одбране 

тимских 
и 

– основна правила 
рукомета/минирукомета 

спортски
х 

Спортски полигон. 

игара Препоручени садржаји 
 Напредни елементи технике, тактике и 

правила 
 игре: 
 – хватања котрљајућих лопти, 
 – дриблинг, 
 – шутирања на гол, 
 – финтирање, 
 – основни принципи колективне одбране. 
 Обавезни садржаји 
 Покрети уз ритам и уз музичку пратњу. 
 Ритмичка вежба без реквизита. 
 Скокови кроз вијачу. 
 Народно коло „Моравац”. 

Плес и Народно коло из краја у којем се школа 

ритими
ка 

налази. 

 Основни кораци друшвених плесова. 
 Препоручени садржаји 
 Вежбе са обручем. 
 Вежбе са лоптом. 
 Сложенији скокови кроз вијачу. 
 Обавезни садржаји 
 Предвежбе у обучавању пливања. 
 Игре у води. 

Пливањ
е 

Самопомоћ у води. 

 Препоручени садржаји 
 Плива једном техником. 
 Роњење у дужину. 



215 
 

 

Ф
И

З
И

Ч
К

А
 И

 Д
Р

А
В

С
Т

В
Е

Н
А

 К
У

Л
Т

У
Р

А
 

 Циљ и сврха вежбања у физичком и 
 здравственом васпитању. 
 Основна правила. 
 Рукомета/минирукомета и Малог 

фудбала. 
 Понашање према осталим субјекатима у 

игри 
 (према судији, играчима супротне и 
 сопствене екипе). 
 Чување и одржавање материјалних добара 
 која се користе у физичком и 

здравственом 
 васпитању. 

Физичк

о 

вежбањ

е и 

спорт 

Уредно постављање и склањање 

справа и реквизита неопходних за 

вежбање. 

Упознавање ученика са најчешћим 

облицима насиља у физичком васпитању 

и спорту. 
 „Ферплеј” (навијање, победа, пораз 
 решавање конфликтних ситуација). 
 Писани и електорнски извори 

информација из 
 области физчког васпитања и спорта. 
 Значај развоја физичких способности за 
 сналажење у ванредним ситуацијама 
 (земљотрес, поплава, пожар...). 
 Физичко вежбање и естетика (правилно 
 обликовање тела). 
 Планирање дневних активности. 
 Физичка активност, вежбање и здравље. 
 Основни принципи вежбања и врсте 

физичке 
 активности. 
 Одржавање личне опреме за вежбање и 
 поштовање здравствено-хигијенских мера 
 пре и после вежбања. 

Здра- 

вствено 

васпита

ње 

Лична и колективна хигијена пре и 

после вежбања. 

Утицај правилне исхране на здравље и 
развој 
људи. 

 Исхрана пре и после вежбања 
 Прва помоћ: 
 – значај прве помоћи, 
 – врсте повреда. 
 Вежбање и играње на чистом ваздуху – 
 чување околине приликом вежбања. 
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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 
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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 
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ВЕРСКА НАСТАВА (СЛОВАЧКЕ ЕВАНГЕЛИЧКЕ ЦРКВЕ) 

 

Годишњи  фонд часова:   36 

Разред:  ПЕТИ 
 

 

 

 

 

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

I – УВОД 

 

1.Уводни 

час 

-Упознавање 

ученика и 

вероучитеља; 

 

-Упознавање 

ученика са 

садржајем  

предмета и     

начином  рада на 

часовима верске  

наставе; 

 

- Мотивисање 

ученика за 

похађање часова 

верске   наставе.  

 

Когнитивни аспект: 

 

 Разумети основнa 

сазнања о темама које 

ће се обрађивати на 

часовима верске 

наставе –Словачке 

евангеличке а.в. цркве 

 

Афективни 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 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.  

 

Врсте наставе: 

 

II - 

КЊИГА  

НАД  

КЊИГАМ

А 

 

2.Библија–

Књига над 

књигама 

 

3.Како је 

настала 

Библија и 

подела 

Библије 

Објаснити 

ученицима каква је 

Библија књига 

-Библија као књига 

живота путем које 

се Бог обраћа; 

 

- Објаснити зашто 

је зовемо Књига 

над књигама; 

 

- Објаснити 

ученицима одакле 

Библија потиче, ко 

је њен аутор , 

процес настанка 

Когнитивни аспект: 

 

-ученик схвата зашто је 

Библија за нас тако 

важна;  

- сазнаје како је 

Библија настала, како 

се дели Стари и Нови 

завет; 

- зна да наброји 

материјале на којима се 

писала; 

- ученик зна да именује 

на које начине делимо 

Библију и по којим 

критеријумима; 

 

 -Библија, разни 

преводи Библије 

-презентација о 

Библији 

- рад са Библијом-

тражење књига 

- песма: Читај 

Библију…  

- израда радног 

листа на дате теме, 

квиз 
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4.Преводи 

Библије 

 

5.Како 

читати 

Библију 

 

Библије, 

материјали на 

којима се у 

прошлости писало; 

- Ученици сазнају о 

трострукој подели 

Библије (по 

пореклу,  времену 

настанка и  

садржају);  

 

- Ученици ће 

научити да 

препознају 

појединачне 

наслове књига и 

њихове библијске 

скраћенице; 

 

-Објаснити 

ученицима како је 

Библија дошла код 

нас;  

 

- Објаснити 

ученицима како 

треба да поступају 

при читању 

Библије; 

 

- Скренути 

ученицима  пажњу 

на помоћна 

средства која могу 

да користе код 

читања Библије. 

- зна шта је библијска 

скраћеница ; 

-ученик зна да именује 

најбитније преводе 

Библије ; 

- зна како су преводи 

настали, ко је за њих 

заслужан, зашто су 

били преводи битни ; 

- зна основну поделу 

Библије и зна да се 

оријентише. 

 

Афективни аспект: 

 

- гради позитиван 

однос према Библији, 

види у њој извор 

мудрости и познавање 

Бога; 

-  има жељу да чита 

Божију реч и разматра 

садржај Његовог учења. 

 

Настава се реализује 

кроз следећеоблике 

наставе: 

 

- теоријска настава 

(35 часова) 

- практична настава 

(1 час) 

 

Место реализације 

наставе: 

 

-Теоријска настава се 

реализује у учионици; 

 

- Практична настава се 

реализује у цркви – 

учешћем у 

литургијском 

сабрању; 

 

Дидактичко 

методичка упутства за 

реализацију наставе: 

 

- 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 група 

располаже из подручја 

верске наставе 

Словачке евангеличке 

а.в.цркве. 

 

- Реализација програма 

требало би да се одвија 

у складу с принципима 

савремене активне 

 

 

III - 

ПРАИСТ

ОРИЈА 

СТАРОГ 

ЗАВЕТА 

 

6. 

Стварење 

света 

 

 

 

-Ученици ће 

поновити и 

продубити причу о 

стварању - ред 

стварања /ред дана 

стварања /; 

 

- Ставити акценат 

 

 

Когнитивни аспект: 

 

- ученик зна да именује 

дане стварања по 

њиховом реду; 

- зна шта је био њихов 

садржај и то како је све 

створено; 

- зна ко су били први 

 

 

 

 

прича О стварању 

(1М1) 

-песма „Велики је 

наш Бог“ (КТС 110) 

 

-библијска прича о 

паду човека (1M 3) 
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7. Пад 

човека 

 

 8. Каин и 

Авељ 

 

 9.Ноје 

 

на Божију 

створитељску реч; 

 

-Консолидовати 

причу стварања 

првих људи - како 

су били створени –

какав  задатак су 

добили од 

Створитеља; 

 

-Објаснити 

ученицима како су 

живели први људи 

у рају 

( како су 

поштовали Божије 

савете и како су га 

изневерили); 

 

-Објаснити 

ученицима ко је 

сотона и како је 

обмануо Адама и 

Еву; 

 

- Објаснити шта је 

грех и зашто смо 

грешни; 

 

-Поновити и 

консолидовати 

причу о Каину и 

Авељу; 

 

- Објаснити како је 

Каин згрешио и 

какве су биле 

последице; 

 

- Објаснити 

значење 

жртвовања. 

 

-Поновити причу о 

Ноју и објаснити 

ученицима да је 

људи;  

- познаје процес 

стварања човека и зна 

имена првих људи; 

- свестан је своје 

одговорности за оно 

створено ; 

- свестан  је колико је 

битно слушати Господа 

Бога; 

- зашто нас Господ 

штити пред 

искушењем; 

- постаје свестан 

искушења и покушава 

да му се одупре ; 

- ученик је вођен ка 

несебичном 

показивању љубави 

према браћи и 

сестрама; 

- учи да савлада свој 

гнев и да не завиди 

својим ближњим; 

-ученик разуме значај 

поверења у Бога и 

његову бригу за човека  

- зна да је битна 

послушност. 

 

Афективни аспект: 

 

-схвата вредност 

стварања за човека; 

-формира однос према 

заштити природе; 

- схвата потребу за 

опраштањем и 

признавањем својих 

грехова Богу; 

- утврдиће своје 

поверење  у Бога; 

-схвата да и он може да 

допринесе добрим 

односима у породици . 

праћена 

илустрацијама 

(прилагођене 

узрасту ученика) 

-  приче о 

непослушности   

 

-библијска прича 

Каин и Авељ /1M 4/  

- презентација на 

тему „Грех“ 

 

- песма „Пази“ 

/КТС 208/ 

 

-библијска прича о 

Ноју  /1M 6,7,8/ 

- израда радног 

листа на дате теме, 

квиз 

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 на 

сазнајно и 

информативно. 

 

-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 
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јако битно слушати 

Господа Бога и 

имати поверење у 

његова обећања.  

 

 

 

 

координатор ученичких 

активности у наставном 

процесу. 

 

- 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. 

 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе 

(процењивање 

успешности 

реализације наставе и 

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;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно 

оцењивање ученика 

може се вршити кроз:  

 -усмено испитивање;  

 -писмено 

испитивање;  

- посматрање 

понашања ученика;  

 

Оквирни број часова 

 IV - 

СВЕДОЦ

И ВЕРЕ У 

СТАРOМ 

ЗАВЕТУ 

 

 

10. Исак и 

Ребека 

 

11.  Езав и 

Јаков 

 

12.Јаков 

код Лавана 

 

13. 

Повратак 

Јакова 

 

14. Јосип и 

његова 

браћа 

 

15. Јосип 

роб у 

Египту 

 

16. Jосип 

владар 

Египта 

 

 

 

 

 

- Поновити и 

продубити причу о 

Исаку и Ребеки; 

 

- Доживљавати 

Ребеку као вољну и 

милу жену; 

 

- Представити 

слугу, који има 

поверења у Бога и 

моли се за његов 

благослов; 

  

-Описати братски 

однос између 

Езавом и Јаковом  

( њихове различите 

природе и неједнак 

однос родитеља 

према њиховим 

двојици синова); 

 

-Ученици сазнају о 

лажи Јакова и о 

последицама те 

лажи; 

 

- Истакнути разлог 

зашто Јаков бежи 

од брата; 

 

- Описати Јаковову 

лаж и дефинисати 

је као грех пред 

 

 

 

 

Когнитивни аспект: 

 

- ученик схвата колико 

је важно да има 

поверење у Господа 

Бога; 

- он учи да му повери 

своје бриге; 

- разуме потребу 

добрих братских 

односа ; 

- зна, да би сваки члан 

породице требао да; 

настоји да одржава 

добру и пријатну 

атмосферу у породици ; 

- ученик је вођен ка 

говорењу истине пред 

Богом и пред људима; 

- ученик је свестан да 

лаж и превара 

повређују - воде ка 

стиду и бежању од 

људи и Бога; 

- схватити Јаковову 

жељу за Божијим 

благословом и 

помирењу; 

- именовати неке 

библијске ликове, које 

су опростиле и навести 

их као пример; 

- схватити, да освета 

као начин за решавање 

конфликта није права 

 

 

 

 

.библијска прича о 

Исаку 

/1M 24/ 

 

 

-библијска прича – 

Езав и Јаков /1M 

25-35/ 

 

-библијска прича о 

Јосипу 

/1M37-46/ - 

прочитање неких 

текстова 

 

-гледање филма о 

Јосипу 

 

-песма Краљу 

краљева - /КТС 

267/ 

 

- израда радног 

листа на дате теме, 

квиз 
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којим Јаков бежи и 

сноси последице; 

 

- Указати на 

Јаковово служење 

код стрица, о 

његовим успесима 

и неуспесима; 

 

- Продубити причу 

о Јакововом 

повратку кући  

- доживети његов 

страх од сусрета са 

братом али и 

узајамно 

помирење; 

 

 

- Описати 

ученицима однос 

Јосипа и његове 

браће, њихову 

љубомору и бес 

због снова које није 

скривао већ их је 

причао и браћи и 

родитељима; 

 

- Спознати причу о 

издаји и освети 

Јосипове браће ; 

 

- Пратити Јосипову 

животну причу за 

време његовог 

боравка у Египту; 

 

- Јосип остаје 

доследан у својој 

вери у Бога чак и 

као роб ; 

 

 

- Сазнати о причи 

сусрета Јосипа са 

оцем и како је 

опција; 

- знати разлику између 

добра и зла;  

- знати да је Господ Бог 

са њим и у тешкој 

ситуацији и даје му 

снаге да је савлада; 

-научити се стрпљењу; 

- вести ка сношењу 

кривице и поверења у 

Бога;  

- сматрати да 

покорност код Господа 

Бога доноси благослов 

и успех ; 

- схаватити да Господ 

Бог може да окрене зло 

у добро;  

-препреке сматрати као 

тестове храбрости и 

вере. 

 

Афективни аспект: 

 

 - вољан је да помогне, 

уради нешто више ; 

- схвата узајамну љубав 

као важан стуб за брак 

и породичан живот ; 

- схвата да кроз 

узајамно праштање 

можемо пронаћи  пут 

ка себи;  

- учи се да гледана лаж 

као на грешку, која ће 

на карају да се окрене 

против лажова; 

- схвата важност 

породице и потребу 

праштања и помирења; 

 - на веру гледа као на 

начин савладавања 

препрека; 

-признаје значај 

опроста у породици и 

тежи ка томе да и сам 

испољи опроштење у 

по темама  

 

I - УВОД – 1  

 II  - КЊИГА НАД 

КЊИГАМА- 5 

III  - ПРАИСТОРИЈА 

СТАРОГ ЗАВЕТА-5 

 IV - 

СВЕДОЦИ ВЕРЕ У 

СТАРOМ ЗАВЕТУ–– 7 

V -ХРИШЋАНИН И 

МОЛИТВА– 4 

VI - ЦРКВА – БОЖИЈА 

ПОРОДИЦА – 7 

VII  - ЦРКВЕНА 

ГОДИНА - 5 

ЕВАЛУАЦИЈА – 1+1 
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Јосип збринуо 

своју породицу. 

школи, породици и 

моли се за опроштај 

других; 

- одбија освету. 

 

 

 

 

V -

ХРИШЋА

НИН И 

МОЛИТВ

А 

 

17. 

Суштина 

садржај 

молитве

  

 

18. Време, 

место и 

форма 

молитве 

 

19.Молитв

а 

Господња -  

Оче наш 

 

 

 

- Ученици ће 

поновити и 

проширити битне 

основе – шта је то 

молитва, који је 

њен садржај и како 

да га изразимо; 

 

- Ученици ће знати 

на који начин 

можемо да се 

молимо, када и 

зашто се молимо,  

где можемо да се  

молимо; 

 

- Ученици ће 

сазнати како се 

обраћамо Господу 

Богу у молитви; 

 

- Ученици ће се 

упознати са  

формом  и ставом  

код молитве; 

 

-  Поновити 

молитву Господњу 

- Оче наш као 

пример свих 

молитви; 

 

- Дубље и 

подробније 

схватити 

појединачне молбе 

преузете из 

Молитве Господње 

. 

 

 

 

Когнитивни аспект: 

 

-  схвата нужност 

молитве у животу 

хришћанина; 

- зна да именује шта је 

то молитва, како 

можемо да се молимо; 

- када, где и зашто се 

молимо, какав став 

треба да заузмемо код 

молитве; 

- труди се да 

продубљује свој 

молитвени живот;  

-учи да изражава молбе 

и захваљује се не само 

у особној молитви, већ 

и у друштву разреда, 

породице, цркве ; 

- зна да именује 

појединачне молбе 

Молитве Господње; 

 - стручно зна да изрази 

шта је њихов садржај. 

 

Афективни аспект: 

 

-  развија свој 

молитвени живот и 

продубљује своју везу; 

- осећа потребу за 

молитвом. 

 

 

 

-Прочитати изјаву 

Мајке Терезе из 

уџбеника стр. 39; 

-текст из Новог 

завета  

Матеј 7,7 

 

-песма: Моли се... 

песмарица за децу  

 

-новозаветни 

текстови: 

Лука 10,38-42, 

Матеј 6,5-8, 

 

-научити молитву 

господњу Оче 

наш... 

Матеј 6, 9-13, 

 

-прича о монаху 

/уџбеник стр. 43/ 

 

-пример књиге 

Мали катехизам од 

Др Мартина 

Лутхера -

објашњење 

Молитве господње 

 

- израда радног 

листа на дате теме, 

квиз 

 

Песма: Молитвом 

сваки дан... 251 

КТС 
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VI -  

ЦРКВА –  

БОЖИЈА 

ПОРОДИ

ЦА 

 

20.  

Настанак 

цркве 

 

21.  Улога 

цркве 

 

22.  

Литургија 

 

23.Евангел

ичка 

песмарица 

 

24.Eвангел

ичка црква 

 

25.Симбол

и  

Хришћанс

тва 

 

 

- дати основне 

податке о цркви, ко 

сачињава цркву и 

која је њена улога и 

значење  

-поновити ко је 

основао цркву и 

зашто  

- спознаја 

околности настанка 

цркве, глава цркве, 

шта је црква  

-објаснити која је 

улога цркве: 

- мисијна  

- диаконичка 

- живот за пример  

- наставна 

-објаснити шта је 

то литургија и шта 

има за циљ  

- објаснити шта је 

центром 

евангеличке 

литургије  

- сазнање какав је 

след литургије, 

научити нове 

појмове типпичне 

за ову област  

- упознати се са 

садржајем 

евангеличке 

песмарице, како се 

дели и како у њему 

можемо правилно и 

брзо да се  

оријентишемо 

сазнати чему служе 

цркве, ко се тамо 

 

Когнитивни аспект: 

 

- дете зна да каже, шта 

је црква, како и зашто 

је настала  

- зна ко је глава цркве и 

ко су њени 

представници 

- зна на чему леже 

многе улоге цркве и 

како их црква реализује  

- зна да именује шта је 

централни део 

литургије и шта спада у 

њен след   

- зна да објасни речи 

као што су „литургија“, 

јеванђеље, кредо“ и 

слично 

- ученик зна како да се 

оријентише у 

евангеличкој 

песмарици, зна да 

именује по чему 

тражимо појединачне 

песме, антифоне и 

молитве  

- познаје и друге 

песмарице 

- ученики зна да 

наброји шта је саставни 

део евангеличке цркве 

- зна за шта црква 

служи и зашто се тамо 

окупљају верници  

- зна за следеће 

бослужбене обреде које 

се дешавају у цркви  

- ученик зна да именује 

неке хришћанске 

симболе  

 

-показати 

фотографије 

цркава, показати 

евангеличку 

песмарицу и друге 

песмарице  

-презентација 

хришћанских 

симбола  

- посетеити цркву 

као и литургију  

-песма: Смети 

живети за Христа... 

475 ЕС 

- израда радног 

листа на дате теме, 

квиз 
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окупља и  

- објаснити какву 

улогу имају 

поједини саставни 

делови интеријера 

– приповедаоница, 

крстионица, олтар 

и сл. 

- упознавати 

најбитније 

хришћанске знаке -  

симболе, научити 

шта симболизирају 

и у каквим 

околностима су се 

користили и 

користе до данас  

 

 

 

- зна да се оријентише у 

њима, зна шта значе и 

симболизирају  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афективни аспект: 

 

- ученик гледа на 

литургију као на начин 

за продубљење своје 

вере путем Божије 

речи, хвалопесмама и 

молитвом  

- гради позитиван 

однос ка хришћанским 

песмама и продубљује 

своју веру  

- осећа потребу 

посећивати литургију 

 

 

VII  - 

ЦРКВЕН

А 

ГОДИНА 

 

 

26. Подела 

црквене 

године–

Божићни 

круг 

 

27. 

Васкрсни 

круг 

 

28. 

Светодуше

 

 

 

- Ученицима дати 

основне 

информације о 

црквеној години и 

основну поделу 

црквене године; 

 

 - Научити који 

празници и недеље 

граде божићни 

круг; 

 

-Научити да већ 

познате празнике 

споји са 

појединачним 

празничним  даном 

 

Когнитивни аспект: 

 

- зна да именује чиме 

почиње и чиме се 

завршава црквена 

година, каква је њена 

основна подела; 

- зна да именује 

празнике и недеље 

божићног круга  

- зна да исприча која 

библијска дешавања се 

везују за Божић;  

- схвата значај рођења 

Спаситеља ; 

- ученик зна да именује 

празнике и недеље 

васкршњег круга; 

- ученик схвата значај 

 

-новозаветни текст 

Матеј 1,18-24 – 

рођење Исуса 

Христа - Божић 

Марко 14-16 – смрт 

и васрснуће – 

Васкрс 

Дела апостолска 1-

2 – обећања Духа 

Светог- 

Светодушевни 

празници 

-показати 

календар-кад је 

који празник 

-ручно урадити 

круг од папира – 

подела црквене 

године 
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вни круг 

 

29. 

Несвечани 

део 

црквене 

године 

 

 

 

 

 

и недељом; 

 

- Научити какви 

празници и недеље 

граде васкршњи 

круг; 

 

- Поновити 

васкршњу причу; 

 

-Научити који 

празници и недеље 

граде 

светодушевни круг 

и   спознати срж 

светодушевних 

празника  

 

- Научити о 

празницима и 

недељама, које 

граде несвечани 

део црквене 

године. 

 

-Сазнати колико и 

у којој мери су 

ученици разумели, 

схватили и стекли 

знање на часовима 

веронауке у току 

целе школске 

године. 

Христовог мучења и 

васкрснућа;  

- ученик зна да именује 

празнике и недеље 

светодушевног круга;  

- зна који је садржај и 

порука ових празника ; 

- ученик зна да именује 

појединачне недеље и 

празничне дане и зна 

шта они значе. 

- утврдити у ком обиму 

је запамтио, схватио и 

стекао знање на 

часовима веронауке у  

овом разреду 

 

Афективни аспект: 

-заинтересује се за 

прослављање ових 

празника у својој цркви  

-схвата важност 

празника у свом животу  

 

 

песма: Тиха ноћ 

...60 ЕС 

Христ је васкрсао... 

600 ЕС 

Дух Свети ... 64 

КТС 

- израда радног 

листа на дате теме, 

квиз 
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ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да у усменој и писаној 
комуникацији: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА 

Комуникативне 

функције 

САДРЖАЈИ 

- поздрави и отпоздрави, примењујући 
најједноставнија језичка средства; 

Поздрављање 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Реаговање на усмени или писани импулс саговорника (наставника, 
вршњака, и слично) и иницирање упознавања; успостављања контакта 
(нпр. при сусрету, на разгледници, у имејлу, СМС-у). 

Садржаји 

Привет, Ира! Здравствуй, Витя Здравствуйте, Анна Ивановна! Добрый 
день, Виктор Павлович! Доброе утро! Добрый вечер! До завтра! До 
свидания! Как дела? Хорошо, спасибо. Нормально. Так себе. Ничего. 
Пока! Пока-пока! 

(Интер)културни садржаји:формално и неформално поздрављање; 
устаљена правила учтивости; лична имена и имена по оцу 
(патроними), надимци. 

- представи себе и другог; 

- разуме јасно постављена једноставна 
питања личне природе и одговара на њих; 

Представљање 
себе и других; 
давање основних 
информација о 
себи; давање и и 
тражење 
основних 
информација о 

другима 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Иницирање упознавања, посредовање у упознавању и представљање 
других особа, присутних и одсутних, усмено и писано; слушање и 
читањекратких и једноставних текстова којим се неко представља; 
попуњавање формулара основним личним подацима (пријава на курс, 
претплата на дечји часопис, налепница за пртљаг, чланска карта и 

слично). 

Садржаји 

Как тебя зовут? Меня зовут Ирина. Я Ирина. Кто это? Это Марина? Я 

Ирина, привет!Его зовут Виктор. Сколько ему лет? Ему 12 лет. Её 
зовут Анна. Очень приятно. Мне тоже. Это мой друг. Это моя подруга 
Лена, одноклассница. А это Зина. Она соседка. Это Анна Ивановна 
Иванова, учительница. Это мой двоюродный брат. Он из Белграда. Он 
из Сербии. Наташа из Москвы. 

Личне заменице: я, ты, он/она, они (номинатив, генитив и датив), 

Упитне заменице и прилози: кто, как, сколько. 

Показни прилог: это, 

Генитив именица с предлогом из. 

(Интер)културни садржаји: формално и неформално представљање; 
имена; имена по оцу, презимена и надимци; именовање сродства; 

именовање градова, земаља. 

- разуме упутства и налоге и реагује на 
њих; 

Разумевање и 
давање 
једноставних 
упутстава и 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање налога и упутстава и реаговање на њих 

(комуникација у учионици - упутства и налози које размењују 
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налога учесници у наставном процесу, упутства за игру и слично). 

Садржаји 

Кто дежурный? Кого нет на уроке? Кто отсутствует? Открой(те) 
учебник/ рабочую тетрадь / тетрадь. Слушай(те) и повторяй(те)! Не 
кричите! Тихо! Выйди(те) к доске! Сотри(те) с доски! Открой(те) 

окно/дверь. Прослушай(те) песню! Прочитай(те) текст. Мы читали 
текст? Встань(те)! Садись! Садитесь! Мы на прошлом уроке 
прослушали песню? 

Заповедни начин фреквентних глагола (слушать/прослушать, 
читать/прочитать, писать/написать, повторять/повторить, встать, 
сесть...), 

Прошло време фреквентних глагола. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји: поштовање основних норми учтивости, 
песме. 

- разуме једноставна и пажљиво исказана 

правила понашања (сугестије, препоруке, 
забране) и реагује на њих, уз визуелну 
подршку (знакови, симболи и слично) и 
без ње; 

Исказивање 
правила 
понашања 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставних исказа у вези са правилима 
понашања. 

Садржаји 

Извините, можно сесть? Садитесь. Не шумите! Можно войти? Да, 
конечно. Нет. Можно взять твою ручку?Да, конечно. Нет, к 
сожалению. Она мне нужна. Извините за опоздание. 

Заповедни начин фреквентних глагола. 

Предикатив можно. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји: понашање на јавним местима, значење 
симбола. 

- разуме позив и реагује на њега; 

- упути позив на заједничку активност; 

Позив и 
реаговање на 
позив за учешће у 
заједничкој 
активности 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање кратких једноставних позива на заједничку 
активност и реаговање на њих, усмено или писано (позив на рођендан, 
журку, на игру, у биоскоп...); упућивање и прихватање /одбијање 
позива на заједничку активност, усмено или писано, користећи 
најједноставније изразе молби, захвалности, извињења. 

Садржаји 

Давай играть в футбол/баскетбол! Поиграем вместе? Приглашаю тебя 
ко мне на день рождения/вечеринку. Приходи ко мне на вечеринку! 
Ты сможешь прийти ко мне на день рождения завтра в семь? 

Вечеринка у меня дома/в кафе. Спасибо за приглашение, я обязательно 
приду. К сожалению, я не смогу прийти. Извини, но я не смогу 
прийти. Вечеринка / день рождения, к сожалению, без меня. 
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Садашње време фреквентних глагола. Прва и друга коњугација. 

Заповедни начин фреквентних глагола. 

Акузатив и локатив именица с предлозима в/на. 

Датив именица с предлогом к. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји: прикладно прихватање и одбијање позива, 
рођендани, прослава рођендана, игре. 

- разуме кратке и једноставне молбе и 
захтеве и реагује на њих; 

- упути кратке и једноставне молбе и 
захтеве; 

- искаже и прихвати захвалност на 
једноставан начин; 

Исказивање 
молбе, захтева и 
захвалности 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставних исказа којима се тражи помоћ, услуга 

или обавештење; давање једноставног, усменог и писаног одговора на 
исказану молбу или захтев; изражавање и прихватање захвалности у 
усменом и писаном облику. 

Садржаји 

Дай мне, пожалуйста, ручку. Можно? Конечно, пожалуйста, вот она. 
Спасибо! Не за что. Ничего. Нет, к сожалению, ручка мне нужна. 
Извини(те), можно вопрос? 

Заповедни начин фреквентних глагола. 

Предикатив можно. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације. 

- разуме једноставно исказане честитке и 
одговара на њих; 

- упути једноставне честитке; 

Честитање 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање кратких и једноставних устаљених израза којима се 
честита празник, рођендан или неки други значајан догађај; реаговање 
на упућену честитку у усменом и писаном облику; упућивање кратких 
пригодних честитки у усменом и писаном облику. 

Садржаји 

С днём рождения! Поздравляю тебя с днём рождения! С Новым годом! 
С Рождеством! С Днём защитника Отечества! С Восьмым марта! 
Счастливо! Желаю тебе/вам всего хорошего: здоровья, счастья, успеха. 
Тебе/вам тоже всего хорошего. Поздравляю с успехом!С приездом! 
Добро пожаловать! 

Садашње време фреквентних глагола. 

Инструментал именица с предлогом с. 

(Интер)културни садржаји: најзначајнији празници и начин 
обележавања / прославе. 

- разуме једноставан опис живих бића, 
предмета, места и појава; 

Описивање 
живих бића, 
предмета, места и 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих једноставних описа живих бића, предмета, 
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- опише жива бића, предмете и места и 
појаве једноставним језичким 
средствима; 

појава места и појава у којима се појављују информације о спољном изгледу, 
појавним облицима, димензијама и осталим најједноставнијим 
карактеристикама; давање кратких усмених и писаних описа живих 

бића, предмета, места и појава. 

Садржаји 

Она высокая и стройная. У неё голубые глаза и длинные светлые 
волосы. Какие у тебя глаза? Какого цвета у тебя футболка? Она в 
красной рубашке. У меня есть кошка. Её зовут Мурка. Она маленькая, 
белая. На столе ручка. Она зелёная. У неё большой дом. Он красивый. 
На картинке - Москва, столица России. Это мой дом. Он большой и 
красивый. 

Придеви. Род, број и слагање с именицама. 

Конструкције за изражавање посесивности: у+ ген. личних заменица и 
именица (у меня, у тебя, у неё, у него у нас, у вас, у них; у Ивана, у 
Ирины). 

Присвојне заменице: мой, твой, наш, ваш, их. 

(Интер)културни садржаји:култура становања, однос према живој и 
неживој природи. 

- разуме једноставне исказе о 
уобичајеним и тренутним активностима и 
способностима и реагује на њих; 

- опише и планира уобичајене и тренутне 
активности кратким једноставним 
језичким средствима; 

- опише шта уме/не уме да (у)ради; 

Описивање 
уобичајених и 
тренутних 
активности, 

планова и 
способности 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање описа у вези са уобичајеним и тренутним активно-
стима, плановима и спсосбностима у породичној и школској средини; 
састављање порука и спискова у вези са уобичајеним и тренутним 

активностима, плановима и способностима. 

Садржаји 

Что делает Витя? Он делает уроки. Ира читает газету/журнал. 

Сетрёнка ходит в садик. Саша по понедельникам ездит на тренировки 
по футболу. Вика и Макс помогают маме по дому. Ира встаёт обычно 
в восемь утра. Уроки начинаются в девять. Каждый день Миша гуляет 
с собакой. Утром мы вместе завтракаем. Папа возвращется с работы. 
Он стоит в пробке. 

Глаголи кретања (садашње време): идти/ходить, ехать/ездить, 

лететь/летать. 

Садашње време фреквентних глагола. 

Прилози за време: утром, днём, вечером. 

(Интер)културни садржаји: радно време, разонода, живот породице. 

- разуме свакодневне исказе у вези с 
непосредним потребама, осетима и 
осећањима и реагује на њих; 

- изрази основне потребе, осете и осећања 
кратким и једноставним језичким 

средствима; 

Исказивање 
потреба, осета и 
осећања 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање исказа у вези са потребама, осетима осећањима; 
саопштавање потреба и осета и предлагање решења у вези с њима; 
усмено и писано исказивање својих осећања и (емпатично) реаговање 
на туђа. 

Садржаји 
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Мне хочется есть. Брату хочется пить. Мне холодно. Тебе сделать 
бутерброд? Налить сестре воды? У меня болит зуб. 

Хочешь кушать? Нет, спасибо, не хочу. 

Безличне реченице. 

Глагол хотеть. 

Датив личних заменица и именица. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација;употреба 
емотикона. 

- разуме једноставна обавештења о 
простору и оријентацији у простору и 
реагује на њих; 

- тражи и пружи кратка и једноставна 
обавештења о оријентацији у простору; 

- опише непосредни простор у којем се 

креће; 

Исказивање 
просторних 
односа и 

величина 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова у којима се на једноставан начин 
описују просторни односи и оријентација у простору; усмено и писано 
тражење и давање информација о сналажењу / оријентацији у 
простору; усмено и писано описивање просторних односа у приватном 

и јавном простору (соба, стан, кућа, учионица, школа, музеј, биоскоп). 

Садржаји 

Где окно? На стене. Где рюкзак? Под столом. Где картина? Над 

доской. Скажите, пожалуйста, как дойти до Большого театра? Театр 
недалеко. Идите сначала прямо, а потом налево. Слева театр. 

Генитив, инструментал и локатив с предлозима. 

Прилози за правац и место: прямо, налево, направо, слева, справа, 
недалеко, напротив. 

(Интер)културни садржаји: јавни простор, култура становања. 

- разуме једноставна обавештења о 
хронолошком/метеоролошком времену и 
реагује на њих; 

- тражи и даје кратка и једноставна 
обавештења о хронолошком 
/метеоролошком времену; 

Исказивање 
времена 
(хронолошког и 
метеоролошког) 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање кратких текстова који се односе на тачно време, 
дан, месец или део дана (разглас/план вожње на 
аутобуској/железничког станици, аеродрому; биоскопски програм, 
договор за неку активност) или на метеоролошко време (тренутне или 
уобичајене временске прилике); усмено и писано тражење и давање 

информација о времену дешавања неке активности или 
метеоролошким приликама. 

Садржаји 

Который час? Пять часов. Когда ты встаёшь? Я встаю в восемь часов. 
Во сколько начинается первый урок? Первый урок начинается в 
девять. Какая погода сегодня? Идёт дождь. Какое сегодня число? 
Второе мая. Какая погода на улице? Холодно? Когда ты едешь в 
Россию? 

Садашње време најфрекевнтнијих глагола. 
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Садашње време у значењу будућег. 

Глаголи кретања: идти/ходить; ехать/ездить. 

Бројеви 1-20. 

Облици час, часа, часов уз бројеве до 12. 

Интонација упитних исказа без упитне речи.). 

(Интер)културни садржаји: клима, разговоровремену, 
географскедестинације. 

- разуме једноставне исказе којима се 
изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и реагује на 

њих; 

- тражи и да једноставне исказе којима се 
изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 

Изражавање 
припадања/ 
неприпадања и 
поседовања/ 
непоседовања 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова с једноставним исказима за 

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

Садржаји 

У меня есть собака. Мою собаку зовут Бобик. У меня нет мобильника. 
У кого есть сестра/брат? Это твоя собака? Нет. Да, моя. У них в голове 
только компьютеры. Это дом бабушки. 

Конструкције за изражавање посесивности: у+ ген. личних заменица и 

именица (у меня, у мамы); именица + именица у генитиву (дом папы). 

Општа негација (нет). 

Присвојне заменице. 

Интонација упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји: породица и пријатељи, однос према 

животињама, кућни љубимци. 

- разуме једноставне исказе за 
изражавање допадања/недопадања, 
слагања/неслагањаи реагује на њих; 

- тражи мишљење и изражава 
допадање/недопадање једноставним 
језичким средствима; 

Изражавање 
допадања/ 
недопадања 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова с једноставним исказима за 
изражавање допадања/недопадања и реаговање на њих; усмено и 

писано исказивање слагања /неслагања, допадања/недопадања. 

Садржаји 

Ира, ты любишь футбол? Нет, не люблю. Мне нравится баскетбол. 

Макс любит заниматься теннисом. Какой твой любимый спорт? Я 
люблю читать. Мне этот комикс не нравится. Петя любит музыку. Он 
гитарист. Виктору не нравится бутерброд. 

Глагол любить. 

Безлична употреба глагола нравиться. 

Општа негација (не). 
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Интонација упитних исказа без упитне речи. 

(Интер)културни садржаји: уметност (књижевност за младе, стрип, 
филм, музика...), храна, спорт. 

- разуме једноставне изразе који се 
односе на количину (број особа, 
животиња и предмета количина 
приликом куповине и сл.) и реагује на 
њих; 

- тражи и пружи основне информације у 

вези са количинама и бројевима; 

- изрази присуство и одсуство некога или 
нечега; 

Изражавање 
количине и 
бројева 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставних исказа које садрже информације у 
вези са количином и бројевима (новчани износ, узраст, време, број 
телефона и слично); усмено и писано коришћење једноставних исказа 
са бројевима до 100. 

Садржаји 

Сколько мальчиков, сколько девочек в классе? В классе 12 мальчиков 
и 15 девочек. Сколько тебе лет? Мне 15 лет. Который час? Пять часове 
две минуты У нас в школе есть гардероб. У Виктора нет собаки. 

Упитне заменице. 

Основни бројеви (1-100). 

(Интер)културни садржаји: друштвено окружење, путовања. 

 

 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ (слободна наставна активност) 

 

Циљ и задаци  

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика, 

боја;  

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

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

- развој 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, апримењују 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  

- коришћење различитих техника и средстава за креативно изражавање  
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- развијање способности ученика за визуелно памћење - покажу интересе и способности за 

самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло- тамно, облик- боја, 

простор, композиција;  

- посматрају и естетски доживљавају дела ликовне уметности;  

- развијају љубав према ликовном наслеђу;  

- пратити интересовања за посећивањем музеја, изложби и јачање потреба ученика за чување 

културних добара - развијају способност за креативно и апстрактно мишљење;  

- развија моторичке способности ученика инавиек за лепо писање;  

- развијају способност сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

 

  

Садржај наставног 

програма 
Пр. Вежба 

Анализа и 

процењивање 
Укупно 

Цртање 11 1 12 

Сликање 12 0 12 

Вајање 11 1 12 

Укупно 36 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Назив 
предмета 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљ 

Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим 
комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке 
компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко 
посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално 
просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и 
приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и 
књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како 

функционално да повезује садржаје предметних области. 

Разред Шести 

Годишњи 
фонд 

часова 

144 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ОБЛАС
Т/ 

ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

- повеже књижевне термине и 
појмове обрађиване у претходним 
разредима са новим делима која 
чита; 

- чита са разумевањем; 
парафразира прочитано и описује 
свој доживљај различитих врста 
књижевних дела и научно-
популарних текстова; 

- одреди род књижевног дела и 
књижевну врсту; 

- прави разлику између дела 
лирског, епског и драмског 
карактера; 

- разликује ауторску приповетку 
од романа; 

- анализира структуру лирске 

песме (строфа, стих, рима); 

- уочава основне елементе 
структуре књижевноуметничког 
дела: тема, мотив; радња, време и 
место радње; 

- разликује заплет и расплет као 
етапе драмске радње; 

- разликује појам песника и појам 

лирског субјекта; појам 
приповедача у односу на писца; 

КЊИЖ
ЕВНОС
Т 

ЛИРИКА 

Лектира 

9. Обредне лирске народне песме (избор) 

10. Ђура Јакшић: Вече 

11. Јован Дучић: Село 

12. Мирослав Антић: Плава звезда 

13. Вељко Петровић: Ратар / Алекса Шантић: О, класје моје 

14. Десанка Максимовић: Грачаница / Војислав Илић: Свети Сава 

15. Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави 

16. Милован Данојлић: Овај дечак зове се Пепо Крста 

17. Сергеј Јесењин: Песма о керуши 

Књижевни термини и појмови 

Врста строфе према броју стихова у лирској песми: дистих; терцет; врста 
стиха по броју слогова (лирски и епски десетерац). 

Одлике лирске поезије: нагласак речи и ритам; рима - парна, укрштена, 
обгрљена; улога риме у обликовању стиха. 

Стилске фигуре: контраст, хипербола. 

Врсте ауторске и народне лирске песме: социјалне песме, дитирамб, елегија; 
обредне песме (коледарске, краљичке, додолске, божићне). 
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- разликује облике казивања; 

- увиђа звучне, визуелне, 
тактилне, олфакторне елементе 
песничке слике; 

- одреди стилске фигуре и разуме 

њихову улогу у 
књижевноуметничком тексту; 

- анализира узрочно-последичне 
односе у тексту и вреднује 
истакнуте идеје које текст нуди; 

- анализира поступке ликова у 
књижевноуметничком делу, 
служећи се аргументима из 
текста; 

- уочава хумор у књижевном делу; 

- разликује хумористички и 
дитирамбски тон од елегичног 
тона; 

- илуструје веровања, обичаје, 
начин живота и догађаје у 
прошлости описане у књижевним 
делима; 

- уважава националне вредности и 
негује културноисторијску 
баштину; 

- препоручи књижевно дело уз 
кратко образложење; 

- упореди књижевно и филмско 
дело, позоришну представу и 
драмски текст; 

- повеже граматичке појмове 
обрађене у претходним разредима 
са новим наставним садржајима; 

- препозна делове речи у вези са 
њиховим грађењем; 

- разликује гласове српског језика 
по звучности и месту изговора; 

- разликује врсте гласовних 

прмена у једноставним примерима 
и примењује књижевнојезичку 
норму; 

- одреди врсте и подврсте 

ЕПИКА 

Лектира 

12. Народна песма: Смрт Мајке Југовића 

13. Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину 

14. Петар Кочић: Јаблан 

15. Исидора Секулић: Буре (одломак)/Бранко Ћопић: Чудесна справа 

16. Иво Андрић: Аска и вук 

17. Антон Павлович Чехов: Вањка/Итало Калвино: Шума на ауто-путу (из 

збирке прича Марковалдо или годишња доба у граду) 

18. Светлана Велмар Јанковић: Сирото ждребе (из Књиге за Марка) 

Књижевни термини и појмови 

Основна тема и кључни мотиви. 

Облици казивања: нарација (хронолошко приповедање), описивање, дијалог, 
монолог. 

Фабула/радња, редослед догађаја. 

Врсте епских дела: приповетка, роман. 

Културно-историјско предање (нпр. Смрт Марка Краљевића) 

ДРАМА 

Лектира 

6. Коста Трифковић: Избирачица (одломак) 

7. Миодраг Станисављевић: И ми трку за коња имамо(одломак) 

8. Бранислав Нушић: Аналфабета (одломак) 

Књижевни термини и појмови 

Драмске врсте: комедија - основне одлике. Монолог и дијалог у драми. 
Дидаскалије, реплика. Етапе драмске радње (заплет и расплет). 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

(бирати 2 дела) 

1. Вук Караџић: Живот и обичаји народа српскога: Божић(одломак); 
Ђурђевдан (одломак); Додоле, прпоруше и чароице (одломци) 
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заменица, као и њихов облик; 

- препознаје глаголска времена и 
употребљава их у складу са 
нормом; 

- разликује реченице по 

комуникативној функцији; 

- доследно примењује правописну 
норму; 

- користи правопис (школско 
издање); разликује дуги и кратки 
акценат у изговореној речи; 

- употребљава различите облике 
усменог и писменог изражавања: 
препричавање различитих типова 

текстова, без сажимања и са 
сажимањем, причање (о 
догађајима и доживљајима) и 
описивање; 

- разликује и гради аугментативе и 

деминутиве; 

- саставља обавештење, вест и 
кратак извештај; 

- разуме основна значења 
књижевног и неуметничког 
текста; 

- проналази, повезује и тумачи 
експлицитно и имлицитно 

садржане информације у краћем, 
једноставнијем књижевном и 
неуметничком тексту; 

- драматизује одломак одабраног 
књижевноуметничког текста; 

- говори јасно, поштујући 
стандарднојезичку норму; 

- изражајно чита обрађене 
књижевне текстове. 

2. Владимир Хулпах: Легенде о европским градовима(избор) 

3. Никола Тесла: Моји изуми (поглавље по избору) 

4. Жан-Бернар Пиј, Серж Блок, Ан Бланшар: Енциклопедија лоших ђака, 
бунтовника и осталих генијалаца (избор) 

5. Гроздана Олујић: Били су деца као и ти (избор) 

  

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Епске народне песме о Косовском боју (избор) 

2. Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор) 

3. Бранислав Нушић: Аутобиографија 
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4.Анђела Нанети: Мој дека је био трешња 

5. Весна Алексић: Каљави коњ (Прича о богињи Лади - Звездана вода; Прича 
о богу Сварогу - Небески ковач иПрича о богу Стрибору - Сеченско светло) 

6. Бранко Ћопић: Орлови рано лете 

7. Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 

Допунски избор лектире 

(бирати 3 дела) 

1. Добрица Ерић: Месечеви миљеници (песме о свицима)(избор) 

2. Бранислав Петровић: избор из антологија песама за децу (Морава, 
Влашићи, Дунав, Говор дрвећа, Грађење куће, Па шта, па шта и друге) 

3. Владимир Стојиљковић: Писмописац (Писмо Бранку Ћопићу) 

4. Владимир Андрић: Пустолов 

5. Тиодор Росић: Приче старог чаробњака (једна прича по избору) 

6. Борислав Пекић: Сентиментална повест Британског царства („Велика 

повеља слободе у земљи без устава” - одломци) 

7. Вилијем Саројан: Зовем се Арам 

8. Хенрик Сјенкијевич: Кроз пустињу и прашуму 

9. Џејмс Крис: Тим Талир или Продати смех 

10. Џек Лондон: Зов дивљине/Бели очњак 

11. Реј Бредбери: Маслачково вино (избор) 

12. Ивана Брлић Мажуранић: Приче из давнина (избор) 

13. Владислава Војновић: Приче из главе (прича Позориште - одломци) 

14. Јасминка Петровић: Ово је најстрашнији дан у мом животу 

15. Александар Поповић: Снежана и седам патуљака,драмска бајка 

 
ЈЕЗИК Граматика 

Подела речи по 
настанку: просте речи 
и творенице; породица 
речи, уочавање корена 

речи. Саставни делови 
твореница (творбене 
основе, префикси и 
суфикси). Граматичка 
основа и граматички 
наставци у поређењу са 
творбеном основом и 
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суфиксима. 

Настанак гласова и 
говорни органи; подела 
гласова: самогласници 
и сугласници (прави 
сугласници и сонанти); 
Подела сугласника по 
звучности и по месту 

изговора. 

Подела речи на 
слогове; слоготворно р. 
Гласовне промене - 
уочавање у грађењу и 
промени речи: 

непостојано а;промена 
л у о; палатализација; 
сибиларизација; 
јотовање; једначење 
сугласника по 
звучности; једначење 
сугласника по месту 
изговора; губљење 

сугласника. 

Заменице: неличне 
именичке заменице 
(односно-упитне, 
неодређене, опште, 

одричне); придевске 
заменице: присвојне (с 
нагласком на употребу 
заменице свој, показне, 
односно-упитне, 
неодређене, опште, 
одричне). Граматичке 
категорије заменица: 
род, број, падеж и лице. 

Грађење и основна 
значења глаголских 
времена: аорист, 
имперфекат (само на 
нивоу препознавања; 

имперфекат глагола 
бити); 
плусквамперфекат. 

Независне предикатске 
реченице - појам 
комуникативне 

функције; подела на 
обавештајне, упитне, 
заповедне, жељне и 
узвичне реченице. 

  
Правопис 

Писање имена 
васионских тела. 

Растављање речи на 
крају реда (основна 
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правила). 

Правописна решења у 
вези са гласовним 
променама. 

Писање именичких и 

придевских одричних 
заменица са 
предлозима. 

Писање заменице Ваш 
великим почетним 
словом. 

Правописна решења у 
вези са писањем 
обрађених глаголских 
облика. 

  
Ортоепија 

Правилан изговор 
гласова ч, ћ, џ, ч, р. 

Дуги и кратки акценти. 

 

ЈЕЗИЧК
А 
КУЛТУ

РА 
 

Текстови у функцији 
унапређивања језичке 
културе. 

Анализирање 
снимљених казивања и 

читања (звучна 
читанка). 

Говорне вежбе на 
унапред одређену тему. 

Учтиве форме 
обраћања. 

Лексикологија: 
аугментативи (са 

пејоративима), 
деминутиви (са 
хипокористицима). 

Правописне вежбе: 
диктат; допуњавање 
текста; уочавање и 

објашњавање научених 
правописних правила у 
тексту. 

Богаћење речника: 
лексичко-семантичке 

вежбе (нпр. избегавање 
сувишних речи и 
туђица; фигуративна 
значења речи; 
проналажење 
изостављених 
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реченичних делова); 
стилске вежбе: (нпр. 
текст као подстицај за 

сликовито казивање; 
ситуациони предложак 
за тражење погодног 
израза). 

Писмене вежбе и 

домаћи задаци и 
њихова анализа на 
часу. 

Четири школска 
писмена задатка - по 
два у сваком 

полугодишту (један час 
за израду задатка и два 
за анализу и писање 
унапређене верзије 
састава). 

 

 
Назив 
предмета 

СТРАНИ ЈЕЗИК- ЕНГЛЕСКИ 

Циљ 
Циљ учења Страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 
стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим 
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

Разред Шести 

Годишњи 
фонд 
часова 

72 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

КОМУНИК
АТИВНЕ 
ФУНКЦИЈЕ 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним функцијама) 

- разуме једноставније текстове 
који се односе на поздрављање, 

представљање и 
тражење/давање информација 
личне природе; 

- поздрави и отпоздрави, 
представи себе и другог 

користећи једноставнија језичка 
средства; 

- размени једноставније 
информације личне природе; 

- у неколико везаних исказа 
саопшти информације о себи и 
другима; 

- разуме једноставније текстове 
који се односе на опис особа, 

биљака, животиња, предмета, 
места, појава, радњи, стања и 

ПОЗДРАВ
ЉАЊЕ И 
ПРЕДСТАВ

ЉАЊЕ 
СЕБЕ И 
ДРУГИХ И 
ТРАЖЕЊЕ/ 
ДАВАЊЕ 
ОСНОВНИ
Х 
ИНФОРМА

ЦИЈА О 
СЕБИ И 
ДРУГИМА 

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на поздрављање и представљање 
(дијалози, наративни текстови, формулари и сл.); реаговање на усмени или писани импулс 
саговорника (наставника, вршњака и сл.) и иницирање комуникације; усмено и писано давање 
информација о себи и тражење и давање информација о другима. 
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збивања; 

- опише и упореди жива бића, 
предмете, места, појаве, радње, 
стања и збивања користећи 
једноставнија језичка средства; 

- разуме једноставније предлоге, 
савете и позиве на заједничке 
активности и одговори на њих 
уз одговарајуће образложење; 

- упути предлоге, савете и 
позиве на заједничке активности 

користећи ситуационо 
прикладне комуникационе 
моделе; 

- затражи и пружи додатне 
информације у вези са 

предлозима, саветима и 
позивима на заједничке 
активности; 

- разуме уобичајене молбе и 
захтеве и реагује на њих; 

- упути уобичајене молбе и 
захтеве; 

- честита, захвали се и извини се 
користећи једноставнија језичка 

средства; 

- разуме и следи једноставнија 
упутства у вези с уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног 
живота; 

- пружи једноставнија упутства 
у вези с уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног 
живота; 

- разуме једноставније текстове 
у којима се описују радње и 
ситуације у садашњости; 

- разуме једноставније текстове 

у којима се описују способности 
и умећа; 

- размени појединачне 
информације и/или неколико 
информација у низу које се 
односе на радње у садашњости; 

- опише радње, способности и 
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умећа користећи неколико 
везаних исказа; 

- разуме једноставније текстове 
у којима се описују искуства, 
догађаји и способности у 
прошлости; 

- размени појединачне 
информације и/или неколико 
информација у низу о 
искуствима, догађајима и 
способностима у прошлости; 

- опише у неколико краћих, 
везаних исказа искуства, догађај 
из прошлости; 

- опише неки историјски 
догађај, историјску личност и 

сл. 

- разуме једноставније исказе 
који се односе на одлуке, 
обећања, планове, намере и 
предвиђања и реагује на њих; 

- размени једноставније исказе у 
вези са обећањима, одлукама, 
плановима, намерама и 
предвиђањима; 

- саопшти шта он/она или неко 
други планира, намерава, 
предвиђа; 

- разуме уобичајене изразе у 
вези са жељама, 

интересовањима, потребама, 
осетима и осећањима и реагује 
на њих; 

- изрази жеље, интересовања, 
потребе, осете и осећања 
једноставнијим језичким 

средствима; 

- разуме једноставнија питања 
која се односе на 
оријентацију/положај предмета 
и бића у простору и правац 

кретања и одговори на њих; 

- затражи и разуме обавештења 
о оријентацији/положају 
предмета и бића у простору и 
правцу кретања; 

- опише правац кретања и 
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просторне односе једноставним, 
везаним исказима; 

- разуме једноставније забране, 
правила понашања, своје и туђе 
обавезе и реагује на њих; 

- размени једноставније 
информације које се односе на 
забране и правила понашања у 
школи и на јавном месту, као и 
на своје и туђе обавезе; 

- саопшти правила понашања, 

забране и листу својих и туђих 
обавеза користећи одговарајућа 
језичка средства; 

- разуме једноставније изразе 
који се односе на поседовање и 

припадност; 

- формулише једноставније 
исказе који се односе на 
поседовање и припадност; 

 

ОПИСИВА
ЊЕ БИЋА, 
ПРЕДМЕТ
А, МЕСТА, 
ПОЈАВА, 
РАДЊИ, 
СТАЊА И 
ЗБИВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на опис бића, предмета, места, 

појава, радњи, стања и збивања; усмено и писано описивање/поређење бића, предмета, појава 
и места. 

 

ИЗНОШЕЊ
Е 
ПРЕДЛОГА 
И САВЕТА, 
УПУЋИВА
ЊЕ 

ПОЗИВА 
ЗА 
УЧЕШЋЕ У 
ЗАЈЕДНИЧ
КОЈ 
АКТИВНО
СТИ И 
РЕАГОВА

ЊЕ НА 
ЊИХ 

Слушање и читање једноставнијих текстова који садрже предлоге; 

усмено и писано преговарање и договарање око предлога и учешћа у заједничкој активности; 
писање позивнице за прославу/журку или имејла/СМС-а којим се уговара заједничка 

активност; прихватање/одбијање предлога, усмено или писано, уз поштовање основних норми 
учтивости и давање одговарајућег оправдања/ зговора. 

 

ИЗРАЖАВ
АЊЕ 
МОЛБИ, 
ЗАХТЕВА, 
ОБАВЕШТ

ЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊ
А, 
ЧЕСТИТА
ЊА И 
ЗАХВАЛН
ОСТИ 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се нешто честита, тражи/нуди помоћ, услуга, 

обавештње или се изражава извињење, захвалност; усмено и писано честитање, тражење и 
давање обавештења, упућивање молбе за помоћ/услугу и реаговање на њу, изражавање 
извињења и захвалности. 
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РАЗУМЕВ
АЊЕ И 
ДАВАЊЕ 

УПУТСТА
ВА 

Слушање и читање текстова који садрже једноставнија упутства (нпр. за израду задатака, 
пројеката и сл.) с визуелном подршком и без ње; усмено и писано давање упутстава. 

 

ОПИСИВА
ЊЕ РАДЊИ 
У 
САДАШЊ

ОСТИ 

Слушање и читање описа и размењивање исказа у вези са сталним, уобичајеним и тренутним 
догађајима/активностима и способностима; усмено и писано описивање сталних, уобичајених 
и тренутних догађаја/активности и способности. 

 

ОПИСИВА
ЊЕ РАДЊИ 
У 
ПРОШЛОС
ТИ 

Слушање и читање описа и усмено и писано размењивање иказа у вези са искуствима, 
догађајима/активностима и способностима у прошлости; усмено и писано описивање 
искустава, догађаја/активности и способности у прошлости; израда и презентација 

пројеката о историјским догађајима, личностима и сл. 

 

ОПИСИВА
ЊЕ 
БУДУЋИХ 
РАДЊИ 

(ПЛАНОВА
, НАМЕРА, 
ПРЕДВИЂ
АЊА) 

Слушање и читање краћих текстова у вези са одлукама, плановима, намерама и 
предвиђањима; усмено и писано договарање/извештавање о одлукама, плановима, намерама и 
предвиђањима. 

 

ИСКАЗИВ
АЊЕ 
ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСО
ВАЊА, 
ПОТРЕБА, 
ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

Слушање и читање исказа у вези са жељама, интересовањима, потребама, осетима и 

осећањима; усмено и писано договарање у вези са задовољавањем жеља и потреба; 
предлагање решења у вези са осетима и потребама; усмено и писано исказивање својих 
осећања и реаговање на туђа. 

 

ИСКАЗИВ

АЊЕ 
ПРОСТОРН
ИХ 
ОДНОСА И 
УПУТСТА
ВА ЗА 
ОРИЈЕНТА
ЦИЈУ У 

ПРОСТОРУ 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са смером кретања и специфичнијим 

просторним односима; усмено и писано размењивање информација у вези са смером кретања 
и просторним односима; усмено и писано описивање смера кретања и просторних односа. 

 

ИЗРИЦАЊ
Е 
ДОЗВОЛА, 
ЗАБРАНА, 
ПРАВИЛА 

ПОНАША
ЊА И 
ОБАВЕЗА 

Слушање и читање једноставнијих исказа у вези са забранама, правилима понашања и 
обавезама; постављање питања у вези са забранама, правилима понашања и обавезама и 
одговарање на њих; усмено и писано саопштавање забрана, правила понашања и обавеза. 

 

ИЗРАЖАВ
АЊЕ 
ПРИПАДА

ЊА И 
ПОСЕДОВ
АЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова с исказима у којима се говори шта неко има/нема 

или чије је нешто; постављање питања у вези са припадањем и одговарање на њих. 

 

ИЗРАЖАВ
АЊЕ 
ДОПАДАЊ
А И 

НЕДОПАД
АЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова који се односе на изражавање допадања/неподања; 
усмено и писано изражавање допадања/недопадања. 
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ИЗРАЖАВ
АЊЕ 
МИШЉЕЊ

А 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са тражењем мишљења и изражавањем 
слагања/неслагања; усмено и писано тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања. 

- пита и каже шта неко има/нема 
и чије је нешто; 

- разуме једноставније исказе 
који се односе на изражавање 
допадања и недопадања и 
реагује на њих; 

- изрази допадање и недопадање 
уз једноставно образложење; 

- разуме једноставније исказе 
којима се тражи мишљење и 
реагује на њих; 

- изражава мишљење, 
слагање/неслагање и даје кратко 
образложење; 

- разуме једноставније изразе 
који се односе на количину и 
цену; 

- пита и саопшти колико нечега 
има/нема, користећи 

једноставнија језичка средства; 

- пита/каже/израчуна колико 
нешто кошта. 

ИЗРАЖАВ
АЊЕ 

КОЛИЧИН
Е, 
БРОЈЕВА И 
ЦЕНА 

Слушање и читање једноставнијих текстова који говоре о количини и цени; постављање 

питања у вези с количином и ценом и одговарање на њих, усмено и писано; слушање и читање 
текстова на теме поруџбине у ресторану, куповине, играње улога (у ресторану, у продавници, 
у кухињи …); записивање и рачунање цена. 

 

 

 

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, 
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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 
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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). 

 

 

 

Назив 

предмета 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ 
Циљ учења Ликовне културе 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 Шести 

Годишњи 
фонд 

часова 

36 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕ
МА 

САДРЖАЈИ 

- користи одабране 
информације као 
подстицај за стваралачки 
рад; 

- прави разноврсне 
текстуре на подлогама, 

БОЈА 

Пигментне боје (хроматске и ахроматске боје; основне и изведене боје). 

Дејство боја (утисак који боја оставља на посматрача; топле и хладне боје; комплементарне 
боје). 

Светлост и боја (светлост као услов за опажање боје, разлике у опажању боја; валер; градација и 
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облицима или у 
апликативном програму; 

- користи изражајна 
својства боја у ликовном 
раду и свакодневном 
животу; 

- обликује, самостално, 
или у сарадњи са другима, 
употребне предмете од 
материјала за рециклажу; 

- изрази своје замисли и 

позитивне поруке 
одабраном ликовном 
техником; 

- опише свој рад, естетски 
доживљај простора, 

дизајна и уметничких дела; 

- идентификује теме у 
одабраним уметничким 
делима и циљеве 
једноставних визуелних 
порука; 

- повезује карактеристичан 
експонат и одговарајући 
музеј; 

- разматра са другима шта 
и како је учио и где та 
знања може применити. 

контраст). 

Примена боја (технике и средства: акварел, темпера, мозаик, витраж, апликативни програми...; 
изражајна својства боја у керамици, скулптури, графици, таписерији, дизајну одеће и обуће, 
индустријском дизајну...; примена у свакодневном животу ученика). 

Уметничко наслеђе (музеји и експонати). 

 
КОМУНИКА
ЦИЈА 

Комуникативна улога уметности (теме, мотиви и поруке у визуелним уметностима; улога 
уметности у свакодневном животу). 

Уметничко наслеђе (уметност некад и сад). 

 
ТЕКСТУРЕ 

Текстура (врсте текстура - тактилна и визуелна; текстуре у природи и уметничким делима, 
материјали и текстура, облик и текстура, линија и текстура, ритам и текстура). 

Уметничко наслеђе (грађевине, скулптуре и паркови). 

 
УОБРАЗИЉА 

Стваралачка уобразиља (стварност и машта, значај маште; разноврсне информације као 
подстицај за стварање - снови, бајке, митови, легенде...). 

Уметничко наслеђе (необична уметничка остварења). 

 
ПРОСТОР 

Амбијент (елементи који чине амбијент - дизајн ентеријера, атмосфера, корисници; утицај 
амбијента на расположење, активност и учење; обликовање школског простора; поставка 
изложбе). 

 

 

 

 

Назив МУЗИЧКА КУЛТУРА 
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предмета 

Циљ 
Циљ учења Музичке културе је да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко 
мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури 
свога и других народа. 

Разред Шести 

Годишњи 
фонд 
часова 

36 

ИСХОДИ 

У оквиру области/теме ученик 
ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- повеже различите видове 

музичког изражавања са 
друштвено-историјским 
амбијентом у коме су настали; 

- наведе изражајна средстава 
музичке уметности 
карактеристична за период 

средњег века и ренесансе; 

- уочи основне карактеристике 
музичког стваралаштва у 
средњем веку и ренесанси; 

- опише улогу музике у 
средњовековној Србији; 

- уочи разлике између духовних 
и световних вокалних 

композиција средњег века и 
ренесансе; 

- издвоји начине коришћења 
изражајних средстава у 
одабраним музичким 

примерима; 

- објасни како је музика 
повезана са другим уметностима 
и областима ван уметности 
(музика и религија; технологија 
записивања, штампања нота; 

извођачке и техничке 
могућности инструмената; 

- одреди врсту музичког 
инструмента са диркама по 
изгледу и звуку; 

- опише разлику у начину 
добијања звука код 
иснтрумената са диркама; 

- препозна инструмент или 
групу према врсти композиције 

ЧОВЕК И 
МУЗИКА 

Средњи век: 

Ранохришћанска музика. 

Византијско певање. 

Грегоријански корал. 

Рани облици вишегласја - мотет. 

Световна музика средњег века: 

трубадури, трувери 

минезенгери. 

Духовна и световна музика у средњовековној Европи и Србији. 

Музика средњег века као инспирација за уметничку и популарну музику.  

Ренесанса 

Развој духовног и световног вишегласја. 

Мотет, миса, мадригал. 

Највећи представници ренесансне вокалне музике: Ђ. П. да Палестрина, О. ди Ласо. 

Инструментална музика ренесансе. 
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у оквиру датог музичког стила; 

- разликује вокално-
инструменталне и 
инструменталне облике средњег 
века и ренесансе; 

- коментарише слушано дело у 
односу на извођачки састав и 
инструменте ; 

- идентификује репрезентативне 
музичке примере најзначајнијих 
представника средњег века и 

ренесансе; 

- уочи сличности и разлике 
између православне и 
(римо)католичке духовне 
музике; 

- идентификује елементе 
средњовековне музике као 
инспирацију у музици 
савременог доба; 

- изводи музичке примере 
користећи глас, покрет и 
традиционалне и/или 
електронске инструменте, 
самостално и у групи; 

- примењује правилну технику 
певања; 

- примењује различита средства 
изражајног певања и свирања у 
зависности од врсте, намене и 

карактера композиције; 

- развије координацију и 
моторику кроз свирање и 
покрет; 

- примењује принцип сарадње и 
међусобног подстицања у 
заједничком музицирању; 

- користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина 
кроз певање, свирање и покрет; 

- комуницира у групи 
импровизујући мање музичке 
целине гласом, инструментом 
или покретом; 

- учествује у креирању 
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школских приредби, догађаја и 
пројеката; 

- изрази доживљај музике 
језиком других уметности (плес, 
глума, писана или говорна реч, 
ликовна уметност); 

- учествује у школским 
приредбама и манифестацијама; 

- понаша се у складу са 
правилима музичког бонтона у 
различитим музичким 

приликама; 

- критички просуђује лош утицај 
прегласне музике на здравље; 

- користи могућности ИКТ-а за 
самостално истраживање, 
извођење и стваралаштво. 

 
МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

Инструменти са диркама: оргуље, чембало, клавир, хармоника, челеста. 

Народни инструменти. 

 
СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

Елементи музичке изражајности: темпо, динамика, тонске боје различитих гласова и 
инструмената. 

Слушање световне и духовне средњовековне и ренесансне музике. 

Слушање вокалних, вокално-иструменталних и инструменталних композиција, 
домаћих и страних омпозитора. 

Слушање дела традиционалне народне музике. 

Слушање дела инспирисаних фолклором. 

 
ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

Певање песама по слуху самостално и у групи. 

Певање песама из нотног текста солмизацијом. 

Извођење (певање или свирање) једноставних ритмичких и мелодијских мотива у 

стилу музике средњег века и ренесансе. 

Певање песама у комбинацији са покретом. 

Свирање по слуху дечјих, народних и уметничких композиција на инструментима 

Орфовог инструментарија и/или на другим инструментима. 

Свирање из нотног текста дечјих, народних и уметничких композиција на 
инструментима Орфовог инструментарија и/или на другим нструментима 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном темом 

 
МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

Креирање пратње за песме ритмичким и звучним ефектима, користећи притом 
различите изворе звука. 
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Креирање покрета уз музику коју ученици изводе. 

Стварање мелодије на задати текст. 

Импровизација дијалога на инструментима Орфовог инструментарија и другим 
инструментима. 

Реконструкција музичких догађаја у стилу средњег века и ренесансе. 
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Назив 

предмета 
ИСТОРИЈА 

Циљ 
Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције 
неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 
националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

Разред Шести 

Годишњи 
фонд 
часова 

72 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- образложи узроке и 
последице историјских 
догађаја на конкретним 
примерима; 

- пореди историјске појаве; 

- наведе најзначајније 
последице настанка и 
развоја држава у Европи и 
Средоземљу у средњем и 
раном новом веку; 

- на основу датих примера, 
изводи закључак о 
повезаности националне 
историје са регионалном и 
европском (на плану 
политике, економских 
прилика, друштвених и 

културних појава); 

- сагледа значај и улогу 
истакнутих личности у 
датом историјском 
контексту; 

- приказује на историјској 
карти динамику различитих 
историјских појава и 
промена; 

- на историјској карти 
лоцира правце миграција и 
простор насељен Србима и 
њиховим суседима у 
средњем и раном новом 
веку; 

- идентификује разлике 
између типова државног 
уређења у периоду средњег 
и раног новог века; 

- изводи закључак о значају 
српске средњовековне 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 

Основне одлике периода средњег века и новог века (појмови средњи век, нови век, 
прединдустријско доба, хронолошки и просторни оквири). 

Историјски извори за историју средњег века и раног новог века и њихова сазнајна 
вредност (писани и материјални). 
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државности и издваја 
најистакнутије владарске 
породице; 

- пореди положај и начин 
живота жена и мушкараца, 
различитих животних доби, 
припадника постојећих 
друштвених слојева, у 

средњем и раном новом 
веку; 

- разликује основна обележја 
и идентификује 
најзначајније последице 
настанка и ширења 

различитих верских учења у 
средњем и раном новом 
веку; 

- на понуђеним примерима, 
разликује легенде и митове 

од историјских чињеница, 
као и историјске од 
легендарних личности; 

- образлаже најважније 
последице научно-
техничких открића у 

периоду средњег и раног 
новог века; 

- идентификује основне 
одлике и промене у начину 
производње у средњем и 

раном новом веку; 

- илуструје примерима 
значај прожимања 
различитих цивилизација; 

- разликује споменике 
различитих епоха, са 
посебним освртом на оне у 
локалној средини; 

- илуструје примерима 
важност утицаја политичких, 
привредних, научних и 
културних тековина средњег 
и раног новог века у 
савременом друштву; 

- користећи ИКТ, 
самостално или у групи, 
презентује резултате 
елементарног истраживања 
заснованог на коришћењу 
одабраних историјских 
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извора и литературе; 

- повеже визуелне и 
текстуалне информације са 
одговарајућим историјским 
контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, 
културни); 

- учествује у организовању и 
спровођењу заједничких 
школских активности 
везаних за развој културе 
сећања. 

 

 

ЕВРОПА, 
СРЕДОЗЕМЉЕ И 
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 
РАНОМ СРЕДЊЕМ 
ВЕКУ 

Велика сеоба народа и стварање нових држава у Европи (германска и словенска племена, Бугари, Мађари, 
Викинзи). 

Најзначајније државе раног средњег века (Франачка држава, Византијско царство, Арабљани). 

Религија у раном средњем веку (христијанизација и хришћанска црква, Велики раскол, ислам). 

Феудално друштво (структура, друштвене категорије, вазални односи). 

Српске земље и Балканско полуострво (досељавање Срба и Хрвата, односи са староседеоцима и суседима, 
формирање српских земаља, христијанизација, ширење писмености). 

Истакнуте личности: Јустинијан, Карло Велики, кнез Властимир, цар Симеон, Јован Владимир, Василије ИИ, краљ 
Михаило, Ћирило и Методије. 

 

ЕВРОПА, 
СРЕДОЗЕМЉЕ И 
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 
ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 
ВЕКУ 

Државно уређење (типови европских монархија; република). 

Сусрети и прожимања цивилизација и народа (хришћанство, ислам, јудаизам, Крсташки ратови, најзначајнији 
путописци и њихова путовања - Марко Поло, Ибн Батута и др). 

Српске земље и суседи (краљевина и царство, деспотовина, аутокефална црква, односи са Византијом, Угарском, 
Бугарском, Венецијом, османска освајања у југоисточној Европи). 

Свакодневни живот у Европи и српским земљама (двор и дворски живот, живот на селу и граду - занимања, родни 
односи, правоверје и јереси, куга). 

Опште одлике средњовековне културе (верски карактер културе, витешка култура, културне области, школе и 
универзитети, проналасци; писана и визуелна култура код Срба, легенде - Косовска, о краљу Артуру...). 

Истакнуте личности: Фридрих Барбароса, Ричард Лавље Срце, Саладин, Стефан Немања, Стефан Првовенчани, 

Сава Немањић, краљ Милутин, Стефан Душан, кнез Лазар и кнегиња Милица, Твртко И Котроманић, Стефан 
Лазаревић, деспот Ђурађ, султанија Мара, Ђурађ Кастриот Скендербег, Балшићи, Црнојевићи, Мехмед ИИ 
Освајач. 

 

ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 
РАНОМ НОВОМ 
ВЕКУ 

(Прединдустријско 
доба) 

Прединдустријско доба (хронолошки оквири, научна и техничка открића, штампа, промене у начину производње, 
банкарство, успон градова - примери Фиренце, Венеције, Антверпена...). 

Велика географска открића и колонизација (истакнути морепловци и њихова путовања, сусрет са ваневропским 
цивилизацијама - Северна и Јужна Америка, Индија, Африка, Кина, Јапан, Аустралија; последице). 

Опште одлике културе раног новог века (основна обележја хуманизма и ренесансе; књижевност, политичка мисао, 
промене у свакодневном животу, обичаји и веровања - прогон „вештица”...). 
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Реформација и противреформација (узроци, протестантизам, католичка реакција - улога језуита; верски сукоби и 
ратови). 

Појава апсолутистичких монархија (промене у државном уређењу, централизација државе, положај владара). 

Врхунац моћи Османског царства (освајања, држава и друштво). 

Живот Срба под османском, хабзбуршком и млетачком 

влашћу (обнова Пећке патријаршије; мењање верског и културног идентитета - исламизација, покатоличавање, 
унијаћење; учешће у ратовима, отпори и сеобе, положај и привилегије, Војна крајина). 

Истакнуте личности: Јохан Гутенберг, Изабела Кастиљска, Кристифор Колумбо, Фернандо Магелан, Леонардо да 
Винчи, Микеланђело Буонароти, Николо Макијавели, Никола Коперник, Исак Њутн, Мартин Лутер, Карло В и 
Филип ИИ Хабзбуршки, Елизабета И, Вилијам Шекспир, Луј XИВ, Сулејман Величанствени, Мехмед-паша 
Соколовић, Арсеније ИИИ Црнојевић, Арсеније ИВ Јовановић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив 

предмета 
ГЕОГРАФИЈА 

Циљ 
Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, 
политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз 
неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

Разред Шести 

Годишњи 
фонд 
часова 

72 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ / 
ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

- успоставља везе између 

физичко-географских и 
друштвено-географских 
објеката, појава и процеса; 

- одређује математичко 
географски положај на Земљи; 

- анализира, чита и тумачи 
општегеографске и тематске 
карте; 

- оријентише се у простору 

користећи компас, географску 
карту и сателитске 

ДРУШТВО И 
ГЕОГРАФИЈ
А 

Друштвена географија, предмет проучавања и подела. 
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навигационе системе; 

- доводи у везу размештај 
светског становништва са 
природним карактеристикама 
простора; 

- анализира компоненте 
популацоне динамике и њихов 
утицај на формирање укупних 
демографских потенцијала на 
примерима Србије, Европе и 
света; 

- анализира различита 
обележја светског 
становништва и развија свест 
о солидарности између 
припадника различитих 
социјалних, етничких и 
културних група; 

- анализира географски 
положај насеља; 

- објашњава континуиране 
процесе у развоју насеља и 

даје примере у Србији, Европи 
и свету; 

- доводи у везу типове насеља 
и урбане и руралне процесе са 
структурама становништва, 

миграцијама, економским и 
глобалним појавама и 
процесима; 

- уз помоћ географске карте 
анализира утицај природних и 
друштвених фактора на развој 

и размештај привредних 
делатности; 

- доводи у везу размештај 
привредних објеката и 
квалитет животне средине; 

- вреднује алтернативе за 
одрживи развој у својој 
локалној средини, Србији, 
Европи и свету; 

- објасни политичко-
географску структуру државе; 

- представи процесе који су 
довели до формирања 
савремене политичко-
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географске карте света; 

- објасни како се издвајају 
географске регије; 

- илуструје уз помоћ карте 
најважније географске објекте, 

појаве и процесе на простору 
Европе. 

 
ГЕОГРАФСК

А КАРТА 

Географска/картографска мрежа. 

Географска ширина и географска дужина, часовне зоне. 

Појам карте и њен развој кроз историју. 

Елементи карте (математички, географски и допунски). 

Картографски знаци и методе за представљање рељефа на карти. 

Подела карата према садржају и величини размера. 

Оријентација у простору и оријентација карте, мерење на карти, сателитски навигациони 
системи. 

 
СТАНОВНИ
ШТВО 

Основни појмови о становништву: демографски развитак и извори података о становништву. 

Број и распоред становништва на Земљи. 

Природно кретање становништва. 

Миграције становништва. 

Структуре становништва: биолошке и друштвено-економске. 

Савремени демографски процеси у Србији, Европи и свету. 

 
НАСЕЉА 

Појам и настанак првих насеља. 

Положај и географски размештај насеља. 

Величина и функције насеља. 

Типови насеља. 

Урбанизација. 

Град - унутрашња структура и односи са околним простором. 

Село и рурални процеси. 

 
ПРИВРЕДА 

Привреда, привредне делатности и сектори привреде. 

Пољопривреда и географски простор. 

Индустрија и географски простор. 
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Саобраћај, туризам и географски простор. 

Ванпривредне делатности. 

Развијени и неразвијени региони и државе и савремени геоекономски односи у свету. 

Концепт одрживог развоја. 

 

ДРЖАВА И 
ИНТЕГРАЦИ
ОНИ 
ПРОЦЕСИ 

Појам и настанак првих држава. 

Географски положај државе. 

Величина и компактност територије државе. 

Појам и функција државних граница. 

Главни град. 

Облик владавине. 

Политичко-географска карта Европе после Другог светског рата. 

Политичко-географска карта света после Другог светског рата. 

Територијални интегритет и спорови. 

Интеграциони процеси. 

 
ГЕОГРАФИЈ
А ЕВРОПЕ 

Географске регије и регионална географија. 

Положај и границе Европе. 

Природне карактеристике Европе. 

Становништво Европе. 

Насеља Европе. 

Привреда Европе. 

Географске регије Европе. 

 

 

  

 

 
 

Назив 

предмета 
ФИЗИКА 

Циљ 

Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе, стицање основе научне 
писмености, оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно стицање знања о физичким феноменима 
кроз истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање према примени физичких закона у свакодневном животу и 
раду. 

Разред Шести 

Годишњи 72 часа 
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фонд 
часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 
да: 

ОБЛАСТ/ 
ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

- разликује врсте кретања 
према облику путање и 
према промени брзине и 
одређује средњу брзину; 

- објашњава узајамно 
деловање тела у 
непосредном додиру 
(промена брзине, правца 
и смера кретања, 
деформација тела) и 

узајамно деловање тела 
која нису у непосредном 
додиру (гравитационо, 
електрично и магнетно 
деловање); 

- разликује деловање 
силе Земљине теже од 
тежине тела; 

- повезује масу и 
инерцију, разликује масу 
и тежину тела, 

препознаје их у 
свакодневном животу и 
решава различите 
проблемске задатке 
(проблем ситуације); 

- демонстрира утицај 
трења и отпора средине 
на кретање тела и 
примењује добре и лоше 
стране ових појава у 
свакодневном животу; 

- демонстрира појаву 
инерције тела, 
деформације тела под 
дејством силе, узајамно 
деловање 
наелектрисаних тела и 
узајамно деловање 
магнета, притисак 

чврстих тела и течности; 

- разликује преношење 
силе притиска кроз 
чврста тела и течности и 
наводи примере примене 

(хидраулична преса, 
кочнице аутомобила, 

УВОД У 
ФИЗИКУ 

Физика као природна наука. Физика и математика. Физика и техника. Физика и медицина. 

Методе истраживања у физици (посматрање, мерење, оглед...). 

Огледи који илуструју различите физичке појаве (из свакодневног живота). 

Демонстрациони огледи: 

- Како савити млаз воде? 

- Мехури од сапунице имају облик сфере, зашто? 

- Када настаје електрично пражњење? 

- Направи дугу. 

- Опишимо лик предмета у равном и сферном огледалу. 

Улога мерења у физици и у свакодневном животу (мерење времена, дужине, површине и 
запремине...). 
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ходање по снегу...); 

- познаје примену 
хидростатичког 
притисака (принцип рада 
водовода, фонтане); 

- изражава физичке 
величине у 
одговарајућим мерним 
јединицама 
међународног система 
(СИ) и разликује основне 
и изведене физичке 
величине, претвара веће 
јединице у мање и 

обрнуто (користи 
префиксе микро, мили, 
кило, мега); 

- процењује вредност 
најмањег подеока код 

мерних инструмената 
(односно, тачност 
мерења); 

- мери тежину, дужину, 
време, запремин у и масу 
и на основу мерених 

вредности одређује 
густину и притисак; 

- одређује средњу 
вредност мерене 
величине и грешку 

мерења; 

- решава квалитативне, 
квантитативне и 
графичке задатке 
(брзина, тежина, густина, 
притисак чврстих тела и 

течности...). 

 
КРЕТАЊЕ 

Кретање у свакодневном животу. Релативност кретања. 

Појмови и величине којима се описује кретање (путања, пут, време, брзина, правац и смер кретања). 

Векторски карактер брзине. 

Подела кретања према облику путање и брзини тела. Зависност пређеног пута и брзине од времена 
код равномерног праволинијског кретања. 

Променљиво праволинијско кретање. Средња брзина. 

Демонстрациони огледи: 

- Кретање куглице по Галилејевом жљебу. 

- Кретање мехура ваздуха (или куглице) кроз вертикално постављену дугу провидну цев са 
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течношћу. 

Лабораторијска вежбе 

1. Одређивање средње брзине променљивог кретања тела и сталне брзине равномерног кретања 
помоћу стаклене цеви са мехуром (или куглицом). 

 
СИЛА 

Узајамно деловање два тела у непосредном додиру и последице таквог деловања: покретање, 
заустављање и промена брзине тела, деформација тела (истезање, сабијање, савијање), трење при 
кретању тела по хоризонталној подлози и отпор при кретању тела кроз воду и ваздух. 

Узајамно деловање два тела која нису у непосредном додиру (гравитационо, електрично, магнетно). 
Сила као мера узајамног деловања два тела, правац и смер деловања. Векторски карактер силе. 

Слагање сила истог правца. 

Процена интензитета силе демонстрационим динамометром. 

Сила Земљине теже. Тежина тела као последица деловања силе Земљине теже. 

Демонстрациони огледи. 

- Истезање и сабијање еластичне опруге. Трење при клизању и котрљању. Слободно падање. 

- Привлачење и одбијање наелектрисаних тела. 

- Привлачење и одбијање магнета. 

 
МЕРЕЊЕ 

Основне и изведене физичке величине и њихове јединице (префикси микро, мили, кило, мега). 
Међународни систем мера. 

Мерила и мерни инструменти (опсег и тачност). Директно и индиректно мерење. 

Појам средње вредности мерене величине и грешке мерења при директним мерењима. 

Демонстрациони огледи. 

- Мерење дужине (метарска трака, лењир), запремине (мензура) и времена (часовник, хронометар). 

- Приказивање неких мерних инструмената (вага, термометри, електрични инструменти). 

Лабораторијске вежбе 

1. Мерење димензија тела лењиром са милиметарском поделом. 

2. Мерење запремине чврстих тела неправилног облика помоћу мензуре. 

3. Мерење еластичне силе при истезању и сабијању опруге. 

4. Мерење силе трења при клизању или котрљању тела по равној подлози. 

 
МАСА И 
ГУСТИНА 

Инертност тела. Закон инерције (Први Њутнов закон механике). 

Маса тела на основу појма о инертности и о узајамном деловању тела. 

Маса и тежина као различити појмови. 
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Мерење масе тела вагом. 

Густина тела. Средња густина тела. 

Одређивање густине чврстих тела. 

Одређивање густине течности мерењем њене масе и запремине. 

Демонстрациони огледи. 

- Илустровање инертности тела. 

- Судари двеју кугли (а) исте величине, истог материјала, (б) различите величине, истог материјала, 
(в) исте величине, различитог материјала. 

- Мерење масе вагом. 

- Течности различитих густина у истом суду - „течни сендвич” 

- Суво грожђе у газираној води. 

- Мандарина са кором и без коре у води. 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање густине чврстих тела правилног и неправилног облика. 

2. Одређивање густине течности мерењем њене масе и запремине. 

3. Калибрисање еластичне опруге и мерење тежине тела динамометром. 

 
ПРИТИСАК 

Притисак чврстих тела. 

Притисак у мирној течности. Хидростатички притисак. Спојени судови. 

Атмосферски притисак. Торичелијев оглед. Зависност атмосферског притиска од надморске висине. 
Барометри. 

Преношење спољњег притиска кроз течности и гасове у затвореним судовима. Паскалов закон и 
његова примена. 

Демонстрациони огледи. 

- Зависност притиска чврстих тела од величине додирне површине и од тежине тела. 

- Стаклена цев са покретним дном за демонстрацију хидростатичког притиска. 

- Преношење притиска кроз течност (стаклена цев с мембраном, Херонова боца, спојени судови). 

- Хидраулична преса (нпр. два медицинска ињекциона шприца различитих попречних пресека 
спојена силиконским цревом). 

- Огледи који илуструју разлику притисака ваздуха (како се ваздух може „видети”, како свећа може 
да гори под водом ). 
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- Огледи који илуструју деловање атмосферског притиска. 

Лабораторијска вежба 

1. Одређивање зависности хидростатичког притиска од дубине воде 

 

 

Редни број 
теме 

Наслов теме Број часова Број часова за лабораторијске вежбе Укупан број часова за наставну тему 

1. Увод у физику 4 - 4 

2. Кретање 13 1 14 

3. Сила 14 - 14 

4. Мерење 8 5 13 

5. Маса и густина 11 4 15 

6. Притисак 11 1 12 

Укупно 
 

61 11 72 

 

 

 

 

Назив 

предмета 
МАТЕМАТИКА 

Циљ 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе 
апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и 
писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да 
формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Разред Шести 

Годишњи 
фонд 
часова 

144 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 
ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

- прочита, запише, упореди 
и представи на бројевној 
правој целе и рационалне 
бројеве (записане у облику 
разломка или у 

децималном запису); 

- одреди супротан број, 
апсолутну вредност и 
реципрочну вредност 
рационалног броја; 

- израчуна вредност 
једноставнијег бројевног 
израза и реши једноставну 
линеарну једначину и 
неједначину у скупу 
рационалних бројева; 

- реши једноставан 

ЦЕЛИ 
БРОЈЕВИ 

Скуп целих бројева (З). Супротан број. Апсолутна вредност целог броја. 

Приказ целих бројева на бројевној правој. Упоређивање целих бројева. 

Основне рачунске операције у скупу З и њихова својства. Изрази са целим бројевима. 
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проблем из свакодневног 
живота користећи бројевни 
израз, линеарну једначину 

или неједначину; 

- примени пропорцију и 
проценат у реалним 
ситуацијама; 

- прикаже податке и 
зависност између две 
величине у координатном 
систему (стубичасти, 
тачкасти и линијски 
дијаграм); 

- тумачи податке 
приказане табелом и 
графички; 

- класификује троуглове 
односно четвороуглове на 
основу њихових својстава; 

- конструише углове од 90° 
и 60° и користи њихове 
делове за конструкције 

других углова; 

- уочи одговарајуће 
елементе подударних 
троуглова; 

- утврди да ли су два 
троугла подударна на 
основу ставова 
подударности; 

- конструише троугао, 
паралелограм и трапез на 
основу задатих елемената 
(странице и углови 
троуглова и четвороуглова 
и дијагонала четвороугла); 

- примени својства 
троуглова и четвороуглова 
у једноставнијим 
проблемским задацима; 

- сабира и одузима векторе 

и користи их у реалним 
ситуацијама; 

- одреди центар описане и 
уписане кружнице троугла; 

- примењује особине 
централне и осне 
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симетрије и транслације у 
једноставнијим задацима; 

- израчуна површину 
троугла и четвороугла 
користећи обрасце или 
разложиву једнакост. 

 
РАЦИОНАЛ
НИ БРОЈЕВИ 

Први део 

Скуп рационалних бројева. Супротан број. Апсолутна вредност рационалног броја. 

Приказ рационалних бројева на бројевној правој. Упоређивање рационалних бројева. 

Основне рачунске операције у скупу Q и њихова својства. Изрази са рационалним бројевима. 

Једначине и неједначине: 

аx + б = ц; аx + б ≤ ц; аx + б < ц; аx + б ≥ ц; 

аx + б > ц ( а, б, ц Î Q, а ≠ 0). 

Други део 

Координатни систем. Приказ података у координатном систему. 

Приказ зависности међу величинама. 

Размере, пропорције и проценти. 

Директна пропорционалност. 

Обрнута пропорционалност. 

 
ТРОУГАО 

Први део 

Појам троугла. Обим троугла. 

Једнакокраки и једнакостранични троуглови. Висина троугла. 

Углови троугла. Збир углова троуглова. Врсте троуглова према угловима. 

Однос између страница и углова троугла. Неједнакост троугла. 

Конструкције неких углова (60°, 120°, 30°, 45°, 75°, 135°) 

Други део 

Основне конструкције троуглова. 

Појам подударности и ставови подударности. 

Централна симетрија и подударност. 

Осна симетрија и подударност. 
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Центар описане и уписане кружнице троугла. 

 
ЧЕТВОРОУГ
АО 

Четвороугао. Углови четвороугла. Збир углова четвороугла. 

Паралелограм. Особине паралелограма. Услови да четвороугао буде паралелограм. 

Ромб, правоугаоник и квадрат. 

Конструкција паралелограма. 

Сабирање и одузимање вектора. Множење вектора бројем. 

Трапез. Особине трапеза. 

Средња линија троугла и трапеза. 

Конструкције трапеза. 

Делтоид. 

 

ПОВРШИНА 
ЧЕТВОРОУГ
ЛА И 

ТРОУГЛА 

Појам површине фигуре, површина правоугаоника и квадрата. 

Једнакост површина подударних фигура. 

Површина паралелограма, троугла, трапеза. 

Површина четвороугла с нормалним дијагоналама. 
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Назив 

предмета 
БИОЛОГИЈА 

Циљ 
Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, 
развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

Разред Шести 

Годишњи 
фонд 
часова 

72 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМ
А 

САДРЖАЈИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

- упореди грађу животиња, 
биљака и бактерија на нивоу 
ћелија и нивоу организма; 

- повеже грађу и животне 
процесе на нивоу ћелије и нивоу 

организма; 

- одреди положај органа човека 
и њихову улогу; 

- цртежом или моделом прикаже 
основне елементе грађе ћелије 
једноћелијских и вишећелијских 
организама; 

- користи лабораторијски 
прибор и школски микроскоп за 

израду и посматрање готових и 
самостално израђених 
препарата; 

- хумано поступа према 
организмима које истражује; 

- направи разлику између 
животне средине, станишта, 
популације, екосистема и 
еколошке нише; 

- размотри односе међу 
члановима једне популације, као 
и односе између различитих 
популација на конкретним 
примерима; 

- илуструје примерима 
међусобни утицај живих бића и 
узајамни однос са животном 
средином; 

- истражи утицај средине на 

испољавање особина, поштујући 
принципе научног метода; 

- идентификује примере 
природне и вештачке селекције 
у окружењу и у задатом 

тексту/илустрацији; 

- повеже еволутивне промене са 
наследном варијабилношћу и 

ЈЕДИНСТВО 
ГРАЂЕ И 
ФУНКЦИЈЕ 
КАО ОСНОВА 
ЖИВОТА 

Грађа живих бића - спољашња и унутрашња. Грађа људског тела: хијерархијски низ од 
организма до ћелије. 

Једноћелијски организми - бактерија, амеба, ћелија квасца. Удруживање ћелија у 
колоније. Вишећелијски организми - одабрани примери гљива, биљака и животиња. 

Основне животне функције на нивоу организма: исхрана, дисање, транспорт и 
елиминација штетних супстанци, размножавање. 

Разлике у грађи биљака, гљива и животиња и начину функционисања, као и сличности и 

разлике у обављању основних животних процеса. 

Откриће ћелије и микроскопа. 

Основна грађа ћелије (мембрана, цитоплазма, једро, митохондрије, хлоропласти). 

Разлика између бактеријске, и биљне и животињске ћелије. Ћелијско дисање, стварање 
енергије, основне чињенице о фотосинтези. 
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природном селекцијом; 

- групише организме према 
особинама које указују на 
заједничко порекло живота на 
Земљи; 

- одреди положај непознате 
врсте на „дрвету живота”, на 
основу познавања општих 
карактеристика једноћелијских 
и вишећелијских организама; 

- прикупи податке о радовима 
научника који су допринели 
изучавању људског здравља и 
изнесе свој став о значају 
њихових истраживања; 

- одржава личну хигијену и 
хигијену животног простора у 
циљу спречавања инфекција; 

- доведе у везу измењено 
понашање људи са коришћењем 

психоактивних супстанци; 

- збрине површинске озледе 
коже, укаже прву помоћ у 
случају убода инсеката, 
сунчанице и топлотног удара и 
затражи лекарску помоћ кад 

процени да је потребна; 

- повеже узроке нарушавања 
животне средине са 
последицама по животну 
средину и људско здравље и 

делује личним примером у циљу 
заштите животне средине; 

- користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и 
приказу резултата. 

- табеларно и графички 
представи прикупљене податке 
и изведе одговарајуће закључке; 

- разматра, у групи, шта и како 

је учио/учила и где та знања 
може да примени. 

 
ЖИВОТ У 
ЕКОСИСТЕМУ 

Популација, станиште, екосистем, еколошке нише, адаптације, животне форме, трофички 
односи - ланци исхране. 

Абиотички и биотички фактори. Значај абиотичких и биотичких фактора. Антропогени 
фактор и облици загађења. 

Угрожавање живих бића и њихова заштита. 

 

НАСЛЕЂИВА

ЊЕ И 
ЕВОЛУЦИЈА 

Наследни материјал (ДНК, гени). Телесне и полне ћелије. Пренос наследног материјала. 

Наследне особине (веза између гена и особина, утицај спољашње средине). 
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Индивидуална варијабилност. 

Природна селекција на одабраним примерима. Вештачка селекција. Значај гајених биљака 
и припитомљених животиња за човека. 

 

ПОРЕКЛО И 
РАЗНОВРСНО
СТ ЖИВОТА 

Постанак живота на Земљи (прве ћелије без једра, постанак ћелија са једром и појава 
вишећеличности). 

„Дрво живота” (заједничко порекло и основни принципи филогеније, сродност и 
сличност). 

Организми без једра. Организми са једром. 

Положај основних група једноћелијских и вишећелијских организама на „дрвету живота”. 

 
ЧОВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 

Обољења која изазивају, односно преносе бактерије и животиње. 

Бактерије и антибиотици. 

Путеви преношења заразних болести. 

Повреде и прва помоћ: повреде коже, убоди инсеката и других бескичмењака, тровање 
храном, сунчаница, топлотни удар. Превенција и понашање у складу са климатским 
параметрима. 

Последице болести зависности - алкохолизам. 

 

 

 

 

Назив предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ Циљ учења технике и технологије је да ученик развије техничко-

технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и 

производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и 

технолошких ресурса, стекне бољи увид у 
сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и 
иницијативно. 

Разред  Шести 

Годишњи фонд 
часова 

72 часа 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

- повеже развој грађевинарства и значај 
урбанизма у побољшању услова живљења; 

- анализира карактеристике савремене културе 
становања; 

- класификује кућне инсталације на основу 

њихове намене; 

- класификује врсте саобраћајних објеката према 

намени; 

 

 
ЖИВОТНО 

И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

Значај и развој грађевинарства. 

Просторно и урбанистичко 

планирање. Култура становања у: 
урбаним и руралним срединама, 

објектима за индивидуално и 

колективно становање, распоред 

просторија, уређење стамбеног 
простора. 
Кућне инсталације. 
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- повезује неопходност изградње прописне 
инфраструктуре са безбедношћу учесника у 
саобраћају; 

- повезује коришћење информационих технологија 

у саобраћајним објектима са управљањем и 

безбедношћу путника и робе; 
- демонстрира правилно и безбедно понашање и 

кретање пешака и возача бицикла на саобраћајном 

полигону и/или уз помоћ рачунарске симулације; 
- скицира просторни изглед грађевинског објекта; 

- чита и црта грађевински технички цртеж 

уважавајући фазе изградње грађевинског објекта 
уз примену одговарајућих правила и симбола; 

- користи рачунарске апликације за техничко 

цртање, 3Д приказ грађевинског објекта и 

унутрашње уређење стана уважавајући потребе 
савремене културе становања; 

- самостално креира дигиталну презентацију и 

представља је; 

- класификује грађевинске материјале према 
врсти и својствима и процењује могућности 

њихове примене; 

- повезује коришћење грађевинских 
материјала са утицајем на животну средину; 

- повезује алате и машине са врстама 

грађевинских и пољопривредних радова; 

- реализује активност која указује на важност 
рециклаже; 

- образложи на примеру коришћење обновљивих 

извора енергије и начине њиховог претварања у 
корисне облике енергије; 

- правилно и безбедно користи уређаје за 

загревање и климатизацију простора; 

- повезује значај извођења топлотне 
изолације са уштедом енергије; 

- повезује гране пољопривреде са одређеном 

врстом производње хране; 

- описује занимања у области 

грађевинарства, пољопривреде, 

производње и прераде хране; 

- изради модел грађевинске машине или 

пољопривредне машине уз примену мера 

заштите на раду; 

- самостално/тимски врши избор 

макете/модела грађевинског објекта и 

образлажи избор; 

- самостално проналази информације о условима, 

 

 
САОБРАЋАЈ 

Саобраћајни системи. 

Саобраћајни објекти. 
Управљање 

саобраћајном 

сигнализацијом. 

Правила безбедног кретања 
пешака и возача бицикла у јавном 
саобраћају. 

 

ТЕХНИЧКА 

И 

ДИГИТАЛН

А 

ПИСМЕНОС

Т 

Приказ грађевинских објеката и 

техничко цртање у 
грађевинарству. Техничко 

цртање помоћу рачунара. 

Представљање идеја и решења 
уз 
коришћење дигиталних 
презентација 

 

 

 

 

 

 
РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

Подела, врсте и карактеристике 
грађевинских материјала. 
Техничка средства у 

грађевинарству и пољопривреди. 
Организација рада у 
грађевинарству и пољопривреди. 

Обновљиви извора енергије и мере 

за рационално и безбедно 
коришћење топлотне енергије. 

Рециклажа материјала у 

грађевинарству и 
пољопривреди и заштита 

животне средине 

Моделовање машина и 

уређаја у грађевинарству, 
пољопривреди или 

модела који користи обновљиве 
изворе енергије 

 

 

 

КОНСТРУ

- 

КТОРСКО 

МОДЕЛО- 

ВАЊЕ 

Израда техничке документације. 

Израда макете/модела у 

грађевинарству, пољопривреди 
или модела који користи 

обновљиве изворе енергије. 
Представљање идеје, поступка 
израде и решења производа. 

Одређивање тржишне вредности 
производа укључујући и оквирну 

процену трошкова. 

Представљање производа и 

креирање дигиталне презентације. 
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потребама и начину реализације 

макете/моделакористећи ИКТ; 

- креира планску документацију (листу 

материјала, редослед операција, процену 

трошкова) користећи програм за обраду 

текста; 

- припрема и организује радно окружење 

одређујући одговарајуће алате, машине и 
опрему у складу са захтевима посла и 

материјалом који се обрађује; 

- израђује макету/модел поштујући принципе 
економичног искоришћења материјала и 

рационалног одабира алата и машина примењујући 

процедуре у складу са принципима безбедности на 
раду; 

- учествује у успостављању критеријума за 

вредновање, процењује свој рад и рад 

других и предлаже унапређења постојеће 
макете/модела; 

- одреди реалну вредност израђене 
макете/модела укључујући и оквирну 
процену трошкова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за 

управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном 

окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за 

решавање различитих проблема у 

друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

Разред  Шести 

Годишњи фонд часова 36 часова 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ

/ 
ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

- 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; 

- чува и организује податке локално и у облаку; 
- одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у 

мрежном окружењу; 

- разликује основне интернет сервисе; 
- примењује поступке и правила за безбедно 
понашање и представљање на мрежи; 

- приступа Интернету, самостално претражује, 

проналази и процењује информације и преузима их на 

свој уређај поштујући ауторска права; 

- објасни поступак заштите дигиталног 

производа/садржаја одговарајућом ЦЦ лиценцом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

 

 

 

 

 
Дигитални уређаји и 
кориснички програми. 

Управљање 

дигиталним 
документима. 

Рад са 
сликама. Рад 

са текстом. 

Рад са мултимедијалним 

презентацијама које садрже 

видео и аудио садржаје. 

  

 

 

 
ДИГИТАЛН

А 

ПИСМЕНО

СТ 

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. 

- објасни поступак прикупљања података путем 
онлајн упитника; 

- креира једноставан програм у текстуалном 

програмском језику; 
- користи математичке изразе за израчунавања у 
једноставним програмима; 
- објасни и примени одговарајућу програмску 

структуру (наредбе доделе, гранања, петље); 

- користи у оквиру програма нумеричке, 

текстуалне и једнодимензионе низовске 
вредности; 

- разложи сложени проблем на једноставније 
функционалне целине (потпрограме); 

- проналази и отклања грешке у програму; 

- сарађује са осталим члановима групе у одабиру 

теме, прикупљању и обради материјала, 
представљању пројектних резултата и закључака; 

- користи могућности које пружају рачунарске мреже 

у сфери комуникације и сарадње; 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЧУНА- 

РСТВО 

 

 

 

 
Основе изабраног програмског 

језика. 
Основне аритметичке операције. 

Уграђене функције. 

Ниске 

(стрингови). 
Структуре 

података. 

Гранање. 

Понављање. 
Основни 

алгоритми. 

- креира, објављује и представља дигиталне садржаје 

користећи расположиве алате; 
- вреднује процес и резултате пројектних активности. 
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ПРОЈЕКТН

И ЗАДАТАК 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења. 
Израда пројектног задатка у 

корелацији са другим 

предметима. Вредновање 
резултата пројектног 
задатка. 

 
 

 

 

 
 

 

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује 

физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 

здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и 

редовног физичког вежбања у 
савременим условима живота и рада. 

Разред  Шести 

Годишњи фонд часова 72 часа + 54 часа обавезних физичких активности 

 

ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

- примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби у већем обиму и 

интензитету у самосталном вежбању; 

- користи научене вежбе у спорту, 

рекреацији и различитим животним 
ситуацијама; 

- упоређује резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст; 
- примени досегнути ниво усвојене технике 
кретања у игри, спорту и свакодневном животу; 

- разликује атлетске дисциплине; 

- развија своје моторичке способности 

применом вежбања из атлетике; 

- одржава равнотежу у различитим кретањима, 

изводи ротације тела; 

- схвати вредност спортске гимнастике за 

сопствени развој; 

- изведе елементе кошаркашке технике; 

- примени основна правила кошарке; 

- користи елементе кошарке у игри; 
- примени основне елементе тактике у 

 

 
 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОС

ТИ 

Основни садржаји 

Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. Вежбе за развој 

брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије 

тестова за 

праћење физичког развоја и моторичких 
способности. 

М О Т О Р И Ч К Е  В Е Ш Т И Н Е  С П О Р Т  И  С П О Р Т С К Е  Д И С Ц И П Л И Н Е
  

 

 
Атлетика 

Обавезни садржаји 
Техника штафетног 

трчања. Скок удаљ. 

Бацања кугле 2 кг. 

Истрајно трчање - припрема за 

крос. Скок увис (опкорачна 

техника). 

Бацање "вортекс-

а". Проширени 

садржаји Тробој. 
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одбрани и нападу; 

- учествује на унутар одељенским такмичењима; 

- изведе кретања у различитом ритму; 

- игра народно коло; 

- изведе основне кораке плеса из народне 

традиције других култура; 

- изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку 

пратњу; 

- контролише покрете и одржава тело у води; 

- преплива 25 м техником краула и леђног краула; 

- процени своје способности и вештине у води; 

- скочи у воду на главу; 
- поштује правила понашања у води, и око 

водене средине; 

- објасни својим речима значај примењених вежби; 

- процени ниво сопствене дневне физичке 

активности; 

- препозна начине за побољшање својих 

физичких способности; 

- препозна могуће последице недовољне 

физичке активности; 

- правилно се понаша на вежбалиштима 

као и на спортским манифестацијама; 

- примени мере безбедности у вежбању у школи 
и ван ње; 

- одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 

- примени и поштује правила игара у складу са 

етичким нормама; 

- примерено се понаша као 

посматрач на такмичењима; 

- решава конфликте на друштвено прихватљив 

начин; 

- пронађе и користи различите изворе 

информација за упознавање са разноврсним 

облицима физичких и 

 

 

 

 

 
Спортска 

гимнастика 

Основни 

садржаји Вежбе 

на тлу. 
Прескоци и 
скокови. Вежбе у 
упору. 

Вежбе у вису. 

Греда. 
Гимнастички 

полигон. 

Проширени 

садржаји 

Вежбе на тлу (напредне 

варијанте). Висока греда. 

Трамболин

а. Прескок. 

Коњ са хватаљкама. 

Вежбе у упору (сложенији 

састав). Вежбе у вису 

(сложенији састав). 

 

 

 

 

 

 
Основе 

тимских 

и 

спортск

их игара 

Основи садржаји 
Кошарка: 

Основни елементи технике и правила: 

- кретање у основном ставу у одбрани, 

- контрола лопте у месту и кретању, 

- вођење лопте, 

- дриблинг, 

- хватања и додавања лопте, 

- шутирања, 

- принципи индивидуалне одбране, 

- откривање и покривање (сарадња 

играча), 

- основна правила 
кошарке. Проширени 
садржаји 

Напредни елементи технике, тактике и 

правила игре: 

- дриблинг (сложеније варијанте), 

- финтирање. 

Основни принципи колективне 

одбране и напада. 
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спортско-рекреативних активности; 
- прихвати победу и пораз; 

- вреднује спортове без обзира на лично 

интересовање; 

- примени усвојене моторичке вештине у 

ванредним ситуацијама; 

- процени лепоту покрета у физичком 

вежбању и спорту; 

- подстиче породицу на потребу примене 

редовне физичке активности; 
- повеже врсте вежби, игара и спорта са 

њиховим утицајем на здравље; 

- примени препоручени дневни ритам рада, 

исхране и одмора; 

- користи здраве намирнице у исхрани; 

- користи само препоручене додатке исхрани; 

- примењује здравствено-хигијенске 

мере у вежбању; 

- правилно реагује након повреда; 

- чува животну средину током вежбања; 
- препозна последице конзумирања дувана. 

  

 

 
Плес и 

ритмика 

Основи садржаји 

Вежбе са 

вијачом. 

Народно коло "Моравац". 
Народно коло из краја у којем се школа 

налази. 
Проширени 

садржаји Састав 
са обручем. 
Састав са лоптом. 

Кратки састав са 
вијачом. Енглески 

валцер. 

 

 
Плива

ње 

Основни садржаји 
Предвежбе у обучавању технике 

пливања. Техника краула. 

Техника пливања леђног краула. 

Одржавање на води ради самопомоћи. 

Проширени садржаји 
Роњење у дужину 5-10 м. 

Полиго

ни 

Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима. 
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Физичк

о 

вежбањ

е и 

спорт 

Основни садржаји 
Основна правила вежбања. Основна 

правила Кошарке и правила Рукомета. 

Понашање према осталим субјектима у 

игри (према судији, играчима супротне 

и сопствене екипе). 

Чување и одржавање материјалних 

добара која се користе у вежбању. 

Уредно постављање и склањање 

справа и реквизита неопходних за 

вежбање. 

Облици насиља у физичком 
васпитању и спорту. 

"Ферплеј" (навијање, победа, 

пораз решавање конфликтних 

ситуација). 

Писани и електронски извори 

информација из области физичког 

васпитања и спорта. 

Развој физичких способности у 

функцији сналажења у ванредним 

ситуацијама (земљотрес, поплава, 

пожар...). 

Повезаност физичког вежбања и 

естетике. Значај вежбања у 

породици. 

Планирање вежбања у оквиру 
дневних активности. 
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Здравствено 

васпитање 

Основни садржаји 
Значај физичке активности за 

здравље. Поштовање здравствено-

хигијенских мера пре и после 

вежбања. 

Последице неодржавања хигијене - 

хигијена пре и после вежбања. 

Значај употребе воћа и поврћа у 

исхрани. Последице неправилне исхране 

и прекомерног уношења енергетских 
напитака. 

Поступци ученика након повреда 

(тражење помоћи). 

Вежбање и играње у различитим 
временским условима (упутства за игру 
и вежбање на отвореном простору). 

Чување околине на отвореним 

просторима изабраним за вежбање. 
Последице конзумирања дувана. 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 
Назив предмета ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и 

практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског 

друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе 

појединаца и заједнице и спреман 

да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 
Разред Шести 

Годишњи фонд 
часова 

36 часова 

ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ 

/ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

– образложи везу права и 

одговорности на примеру; 

– наведе примере за групу 

права слобода да и заштита 

од; 

– аргументује значај 
инклузивног образовања, права 

и потребе за образовањем свих 

ученика; 

– штити своја права на начин 

 

 

 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

Права и одговорности 
Моја и твоја права – наша су 

права. Права и одговорности. 

Посебна група права: слобода да и припадајуће 

одговорности. Посебна група права: заштита од и 

припадајуће одговорности. Право на очување личног, 

породичног, националног, културног и верског 

идентитета и припадајуће одговорности. 

Право на квалитетно образовање и једнаке могућности за 

све и припадајуће одговорности. 
Инклузивно образовање ‒ квалитетно образовање за све. 
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који не угрожава друге и 

њихова права; 

– идентификује показатеље кршења 

права детета у свакодневном 
животу, примерима из прошлости, 

литературе; 

– сврсисходно користи кључне 

појмове савременог демократског 

друштва: демократија, грађанин, 

власт; 

– образложи улогу грађана у 

друштвеном систему и систему 

власти на примеру; 

– разликује стварну партиципацију 

ученика у одељењу и школи од 
симболичке и декоративне; 

– позитивно користи интернет и 

мобилни телефон за учење, 

информисање, дружење, 

покретање акција; 

– образложи могући утицај 

друштвених мрежа на ставове и 

деловање појединца; 

– примени 7 правила за сигурно 

четовање и коришћење СМС порука; 

– препознаје ситуације дигиталног 

насиља и зна како да реагује и коме да 
се обрати за помоћ; 

– учествује у избору теме, 

узорка и инструмента 

истраживања; 

– учествује у спровођењу 

истраживања, прикупљању и обради 

добијених података и извођењу 

закључака; 

– презентује спроведено 

истраживање и добијене резултате; 

– процењује ефекте спроведеног 
истраживања и идентификује 

пропусте и грешке; 

– у дискусији показује вештину 

активног слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван 

начин; 

– учествује у доношењу правила 

рада групе и поштује их; 

– проналази, критички разматра и 

користи информације из 

различитих извора. 

 

 

 

 

 
ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Демократско друштво и партиципација 

грађана Демократско друштво – појам, 

карактеристике. Грађанин. 

Дете као грађанин. 
Процедуре којима се регулише живот у заједници: ко је 

овлашћен да доноси колективне одлуке и на основу 

којих процедура. 

Власт. 

Нивои и гране власти. 
Лествица партиципације ученика у школи: 
манипулација, декоративна употреба, 

симболичка употреба, стварна партиципација. 
Партиципација ученика на нивоу одељења и школе. 

 

 

 
ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Употреба и злоупотреба интернета и мобилних 

телефона Позитивно коришћење интернета и 

мобилног телефона. Шта је дозвољено, а шта није 

на интернету. 
Утицаја друштвених мрежа на мишљење и деловање 

појединца. Опасности у коришћењу интернета и 

мобилног телефона. 

Дигитално насиље и веза са Конвенцијом о правима 

детета. Карактеристике и последице дигиталног 

насиља. Седам правила за сигурно четовање и 

коришћење СМС порука. 

Реаговање у ситуацијама дигиталног насиља. 

Одговорности ученика и школе. 

 

 

 

 

 
 

ГРАЂАНСК

И 

АКТИВИЗА

М 

 

Планирање и извођење истраживања о понашању 

ученика у школи и њиховим ставовима о 

употреби/злоупотреби интернета и мобилних телефона. 

Шта су ставови, на чему се заснивају и каква је њихова 
веза са понашањем. 

Избор теме, узорка и инструмента 

истраживања. Спровођење истраживања. 

Обрада података. 

Тумачење 

резултата. 

Припрема и презентација добијених 

резултата. Евалуација истраживања. 
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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 
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Верска настава (словачке евангеличке цркве) 

 

Годишњи  фонд часова:   36 

Разред:  Шести 

 

 

 

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку 

теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

I – УВОД 

 

1.Уводни час 

-Упознавање ученика 

и вероучитеља; 

 

-Упознавање ученика 

са садржајем  

предмета и     начином  

рада на часовима 

верске  наставе; 

 

- Мотивисање ученика 

за похађање часова 

верске   наставе.  

 

Когнитивни 

аспект: 

 

 Разумети 

основнa сазнања 

о темама које ће 

се обрађивати на 

часовима верске 

наставе –

Словачке 

евангеличке а.в. 

цркве 

 

Афективни 

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 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.  

 

Врсте наставе: 

 

 

II -  ИСТОРИЈА – 

СВЕДОЦИ ВЕРЕ 

СТАРОГ 

ЗАВЕТА 

 

 

2.Aврам 

 

3.Joсип 

 

4.Mojсија 

 

 

 

 

- Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијских личности 

и добом патријарха ; 

 

- Схватити важност 

послушности Аврама 

као верника у 

Божијим очима; 

 

- Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске личности; 

 

-  Упознати се са 

Когнитивни 

аспект: 

 

-ученик познаје 

основне 

живописне 

податке о 

библијској 

личности – 

Аврам 

- спознаје значај 

обрезивања  

- схвати шта 

значи бити 

послушан Богу  

- ученик познаје 

основне 

живописне 

податке о 

библијској 

 

- старозаветни 

текст 

2 M 19-20, 32-34 –  

прича I издање10. 

Божијих 

заповести 

-Фотографије о 

Синају 

-књига Мали 

катехизам од М. 

Лутера - 

објашњење 10 БЗ   

-презентација о 10 

БЗ  

- старозаветни 

текст 

1M 1-2 – створење 

света 

-презентација о 
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причом о Јосипу, 

његово покоравање, 

али и Божију верност 

у његовом животу; 

 

-  Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске личности и 

са животом Израелаца 

у египатском ропству. 

 

 

 

 

 

личности  

- ученик на 

примеру Јосипа 

може да сведочи 

о Божијој 

верности у 

сваком тренутку  

- схвати шта 

значи покорити 

се пред Богом  

 

- ученик познаје 

основне 

живописне 

податке о 

библијској 

личности  

- схвати да и 

човек који није 

савршен може да 

буде коришћен 

од стране Бога за 

његове планове 

на земљи  

 

Афективни 

аспект: 

 

- осећа да вера у 

Бога помаже у 

животу  

- схвати, да је 

битно поверење 

и сигурност у 

Бога 

створењу света – 

теорија настанка 

света и живота 

- израда радног 

листа на дате теме 

-песма: Господе, 

хоћу да будем 

добар 

хришћанин… 229 

КТС 

 

 

Настава се 

реализује кроз 

следећеоблике 

наставе: 

 

- теоријска настава 

(35 часова) 

- практична 

настава (1 час) 

 

Место реализације 

наставе: 

 

-Теоријска настава 

се реализује у 

учионици; 

 

- Практична 

настава се 

реализује у цркви 

– учешћем у 

литургијском 

сабрању; 

 

Дидактичко 

методичка 

упутства за 

реализацију 

наставе: 

 

- 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 група 

располаже из 

подручја верске 

наставе Словачке 

евангеличке 

а.в.цркве. 

 

III - ЕТИКА – 

ДЕКАЛОГ 

 

 

5. Десет Божијих 

заповести 

 

6. Значај Божијих 

заповести 

 

7. Увод –  

Ja сам Господ, 

Бог твој 

 

 

- Упознати се са 

основном причом 

Декалог - издање 10. 

БЗ на гори Синај; 

 

- Сазнати о 

повезаности 

појединачних 

заповести са 

данашњим временом; 

 

- Научити и познавати 

10. Божијих заповести 

; 

 

- Информисати се о 

Когнитивни 

аспект: 

 

-ученик зна да 

исприча причу 

примања 10 БЗ  

- ученик зна да 

каже 10 БЗ  

-  ученик на 

једноставним  

примерима зна 

да изкаже 

актуалност 

Декалога за 

данашње време  

-ученик зна да 

именује 10 

Божијих 

- старозаветни 

текст 

2 M 19-20, 32-34 –  

прича I издање10. 

Божијих 

заповести 

-Фотографије о 

Синају 

-књига Мали 

катехизам од М. 

Лутера - 

објашњење 10 БЗ   

-презентација о 10 

БЗ  

- старозаветни 

текст 

1M 1-2 – створење 

света 
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причи стварања 

човека - схватити 

значај 1. БЗ; 

 

 

заповести и зна 

да их подели  

- ученик зна да 

исприча причу о 

створењу  

- схватио је 1 БЗ 

 

Афективни 

аспект : 

 

- осећа 

одговорност за 

придржавање 10 

БЗ у свом животу  

- ученик зна да је 

Бог створио овај 

свет за њега и 

њега самог је 

поставио као 

„господара“ у 

овај свет 1M 2:17  

 

 

-презентација о 

створењу света – 

теорија настанка 

света и живота 

- израда радног 

листа на дате теме 

-песма: Господе, 

хоћу да будем 

добар 

хришћанин… 229 

КТС 

 

- 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 на сазнајно и 

информативно. 

 

-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 

IV - ИСТОРИЈА 

СТАРОГ 

ЗАВЕТА 

 

 

8.  Јошуа – Исус 

Навин, Гедеон, 

Самсон 

 

9.  Рута 

 

10.  Самуило , 

Давид, Соломон 

 

11.  Илија 

 

12.  Jова 

 

13.  Исаија, 

Jеремија 

 

14.  Dанило 

 

15.  Eстера 

 

 

16.  Јездра 

 

17.  Jона 

 

 

 

- Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске личности - 

Јошуа,Гедеон,Самсон; 

 

- Знати животне 

односе Израелићана у 

доби судија пре 

оснивања Израилског 

краљевства ; 

 

-  Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске личности 

Рута; 

 

 -Сазнати виђење 

живота у доби судија 

очима жене; 

 

-  Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

 

Когнитивни 

аспект: 

 

 -ученик је 

упознат са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијских 

личности 

- ученик зна да 

објасни каква 

опасност прети 

онима који се 

удаље од 

Господа и 

поистовете са са 

околним светом  

- ученик је 

упознат са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске 

личности 

 - схвати колико 

је битна љубав 

између свекрве и 

снаје   

 

-рад са Библијом, 

тражење књига у 

Старом завету – 

Јошуа, књига 

Судаца, Рута, 2 

књиге Самуилове, 

2 Краљеви, Јова, 

Исаија, Јеремија, 

Данило, Естера, 

Јездра, Јона – 

прочитати делове 

- презентација о 

краљевима 

Израила – Саул, 

Давид и Соломон 

-преѕентација о 

држави  Исраел  

- читати Псалм 23 

- израда радног 

листа на дате теме 

-песма: Исус на 

срце ти куца … 

120 КТС 
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библијске личности – 

Самуило, Давид, 

Соломон – Краљеви 

Израила; 

 

-  Спознати претњу 

греха али и снагу 

кајања на примеру 

краља Давида; 

 

- Схватити важност 

добрих одлука; 

 

- Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске личности – 

Илија; 

 

- Упознати се са 

опасношћу 

идолопоклонства ; 

 

- Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске личности – 

Јова; 

 

-  Упознати се са 

проблемом  патње у 

животу човека; 

 

-  Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске личности – 

пророци Исаија и 

Јеремија;  

 

- Упознати се са 

дељењем пророка на 

велике и мале и која је 

била њихова улога; 

 

- Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске личности –

- ученик је 

упознат са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијских 

личности 

- ученик на 

примеру 

Самуилове мајке 

Ане зна да 

објасни моћ 

молитве  

- ученик схвата 

важност дара 

мудрости код 

Соломона 

(пример о 

детету) 

- ученик је 

упознат са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске 

личности - Илија 

- ученик зна да 

објасни појам 

пророк у 

библијском 

значењу  

- ученик је 

упознат са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске 

личности – Јова 

- схвати да бол 

доводи човека 

ближе Богу  

- ученик је 

упознат са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијских 

личности Исаија 

и Јеремија – 

Божији 

говорници 

- ученик зна како 

се деле пророци 

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. 

 

- 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. 

 

Евалуација 

наставе; 

Евалуацију 

наставе 

(процењивање 

успешности 

реализације 

наставе и 

остварености 

задатака и исхода 

наставе) наставник 

ће остварити на 

два начина:  

 процењивањем 

реакције ученика 

или прикупљањем 

коментара ученика 

путем анкетних 

евалуационих 
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Данило; 

 

-  Сазнати о животу 

јеврејског народа у 

доба вавилонског 

ропства; 

 

-  Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске личности – 

Естера; 

 

- Схаватити да у 

Библији и жене имају 

своју велику духовну 

мисију, Естера је 

спасила живот 

јеврејима пред 

истребљењем; 

 

- Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске личности 

Јездра, повратак кући 

из затвора и обнова 

верског живота 

Израелаца; 

 

-  Упознати се са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске личности – 

Јона; 

 

- Сазнати о потреби 

спољашње мисије 

(мисија код народа 

који нису чули за 

Исуса Христа). 

на велике и мале  

- схватио је која 

је била улога 

пророка  

- ученик је 

упознат са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске 

личности Данило 

- ученик на 

примеру Данила 

зна да Бог има у 

рукама и 

нерешиве 

животне 

ситуације  

- ученик је 

упознат са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске 

личности Естера  

- ученик на 

примеру 

Мордохаја и 

Хамана зна да 

објасни 

пословицу: Ко 

другоме јаму 

копа сам у њу 

пада  

- ученик зна да 

објасни значење 

јеврејског 

празника Пурим  

- ученик је 

упознат са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске 

личности Јездра 

- ученик зна да 

објасни зашто је 

било потребно 

поново увести у 

живот 

поексилног збора 

Божији закон  

- ученик је 

листића;  

 провером знања 

које ученици 

усвајају на часу и 

испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање  

Непосредно 

описно оцењивање 

ученика може се 

вршити кроз:  

-усмено 

испитивање;  

-писмено 

испитивање;  

-посматрање 

понашања 

ученика;  

 

Оквирни број 

часова по темама; 

 

I - УВОД – 1  

 II  - ИСТОРИЈА –

СВЕДОЦИ ВЕРЕ 

СТАРОГ 

ЗАВЕТА- 4 

III  - ЕТИКА- 

ДЕКАЛОГ-4 

 IV - 

ИСТОРИЈА – 

СТАРОГ 

ЗАВЕТА–– 12 

V –ДОГМАТИКА 

- САКРАМЕНТИ– 

5 

VI – ДЕКАЛОГ – 

ДУЖНОСТ 

ПРЕМА 

ГОСПОДУ – 8 

ЕВАЛУАЦИЈА – 

1+1 
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упознат са 

основним 

живописним 

информацијама 

библијске 

личности  Јона 

-ученик зна да 

дефинише појам 

унутрашња и 

спољашња 

мисија   

- ученик на 

примеру Јоне 

познаје 

последице 

непослушности 

према Богу  

 

Афективни 

аспект: 

 

-ученик зна да 

објасни зашто је 

потребна патња у 

животу човека и 

какав допринос 

даје његовом 

животу  

- ученик зна да 

оцени значај 

Божијег позива у 

човековом 

животу   

- схвата шта је 

значила вера у 

Бога код ових 

старозаветних 

личности  

 

 

 

 

 

V -   

ДОГМАТИКА –

САКРАМЕНТИ 

 

 

 

18.  Бог који воли 

 

19.  Сакраменти 

 

20.  Свети крст 

 

21.  

Конфирмација  

 

 

 

- Истакнути љубав 

Бога ка човеку на 

причама из раја, 

историје Израила, из 

новозаветних прича и 

директно из живота 

Исуса Христа ; 

 

- Спознати Божију 

љубав у Христу – у 

његовој жртви на 

 

 

Когнитивни 

аспект: 

 

- ученик зна да 

објасни причу о 

љубави и 

збринутости код 

људи изгнаних 

из раја  

- ученик зна да 

објасни причу 

Исусове жртве 

 

 

-новозаветни 

текст 

Лук 15,11-32 – О 

изгублјеном сину 

-новозаветни 

текст 

J 3, 16 – научити 

напамет 

-песма: Бог наш је 

љубав ..113 КТС 

-новозаветни 

текст 
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22. Тајна вечера 

крсту за опрост 

грехова; 

 

- Сазнати о причи 

разбојници и Исус на 

крсту; 

 

-  Упознати се са 

појмом сакраменти и 

са два сакрамента 

евангеличке цркве; 

 

- Упознати се са 

условима 

установљења 

сакрамената; 

 

- Упознати се са 

специфичним 

условима за пружање 

сакраменте крштења; 

 

- Објаснити појмове 

„смрт старог Адама“ и 

„Ново стварање у 

Христу"; 

 

- Упознати се са 

кокретним појавама 

обреда крштења ; 

 

- Схватити улогу 

родитеља, кумова и 

црквене заједнице код 

васпитавања 

покрштеног  

 

- упознати форму и 

значај конфирмације у 

пракси евангеличке 

цркве   

- сазнати о правима и 

обавезама одраслог 

члана цркве   

 

- упознати се са 

конкретим условима 

установљивања 

сакрамента Последње 

вечере  

- објаснити појмове 

„право тело и права 

крв“  

због опроштења 

грехова  

- ученик може да 

наброји 

сакраменте 

евангеличке 

цркве и да 

објасни њихову 

потребу за 

човекову веру  

-ученик зна да 

наброји 

конкретне услове 

крштења 

- ученик зна да 

објасни појмове 

„смрт старог 

Адама“ и „Ново 

стварање у 

Христу"  

- ученик схвата 

важност 

крштења због 

вере и човековог 

спасења  

- ученик схвата 

крштење као 

Божији чин а не 

људски труд   

- ученик зна да 

на једноставан 

начин опише 

начин крштења у 

евангеличкој 

литургији  

- ученик може 

објаснити која је 

улога родитеља, 

кумова и црквене 

заједнице код 

васпитавања 

покрштеног 

 

-ученик зна да 

објасни значај 

конфирмације у 

животу верника  

- ученик зна да 

опише припреме 

пред 

конфирмацију  

- ученик зна да 

наведе конкретне 

Мат 28, 19  

Апостолска 

мисија 

-Мали катехизам 

од М. Лутера– 

објашњење 

сакрамента 

Светога крста  

-новозаветни 

текст 

Лук 22 – Тајна 

вечера 

-Мали катехизам 

– објашњење 

сакрамента  

Последње вечере 

- презентација о 

Светом крсту и 

Последњој вечери  

- израда радног 

листа на дате теме 

-песма: Ка трону 

славе … 338 КТС 
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- упознавати места у  

Библији, која садрже 

текстове (приче) о 

исказању грехова  

 

услове 

установљивања 

Последње вечере  

- ученик зна да 

објасни појмове 

„право тело и 

права крв Исуса 

Христа“ - ученик 

схвата Последњу 

вечеру као 

Божију милост  у 

заједници  

- ученик зна за 

места у Библији 

где се говори о  

„исповести“  

- ученик може да 

објасни појмове 

„исповест 

грехова, 

покајање, опрост, 

милост Божија“  

 

 

Афективни 

аспект: 

 

-ученик осећа да 

је Бог добар и 

пун љубави 

- осећа потребу 

да опрашта, 

важност 

сакрамената и 

конфирмације у 

животу верника  

 

 

 

 

VI  ЕТИКА– 

ДЕКАЛОГ -  

ДУЖНОСТ 

ПРЕМА 

ГОСПОДУ 

 

 

23.  Лични Бог 

 

24.  Савест 

 

25.  Посвећење 

 

 

- Објаснити 1. БЗ по 

Малом катехизму од 

Мартина Лутера; 

 

- Упознати се са 

особинама, које 

дефинишу нјегову 

личност у вези са 

Божијом личношћу ; 

 

-  на основу живота 

Исуса Христа и 

 

 

Когнитивни 

аспект: 

 

-ученик познаје 

особине Бога 

пуног љубави и 

Његову љубав 

према човеку  

- ученик разуме 

појмове 

послушности и 

 

-новозаветни 

текст 

J 3, 16 – о Божијој 

љубави према 

људима  

Мат 27, 3-5 – о 

савести 

Мат 6, 19-21 – 

посвећење 

1K 13, 1J4,19, J 3, 

16 – о љубави 

-старозаветни 
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26.  Aгапе- Eрос 

 

27.  Дужност 

према Богу 

 Јa сам Господ 

Бог твој; немој 

имати других 

богова осим 

Мене.! 

 

28.  Неузимаj 

узалуд  имена 

Господа, Бога 

свог! 

 

29.Сећај се дана 

одмора да га 

светкујеш; шест 

дана ради и обави 

све послове своје, 

а седми дан је 

одмор Господу 

Богу твоме. 

његових особина 

ученици познају  

посебну припадност у 

Божијој милости – 

синови и кћери 

Божије ; 

 

 

- Познавати на основу 

библијских особа шта 

је то савест – Божији 

глас у човеку; 

 

-  Разумети појам 

послушности и 

непослушности; 

 

 

-  Познавати на 

основу Божијег 

изабраништва, шта 

значи бити постављен 

у службу; 

 

 - Упознати се са 

појмом моралности, 

здравља, добар и лош 

стил живота; 

 

- Објаснити 

корелацију 

моралности и 

здравља; 

 

- Увести у 

проблематику 

потрошног животног 

стила и спознаја 

његових недостатака; 

 

-  Објаснити појмове 

Агапе и Ерос; 

 

- На примеру Божије 

љубави сазнати 

вредност људску; 

 

- Схватити појам 

идола, зависности, 

секте, окултизма, 

езотерике; 

 

- Увести у 

непослушности  

- ученик разуме 

појмове закон 

Божији и „савест 

света“  у погледу 

на светску 

моралност, право 

и закон  

- сазнаје причу о 

Јуди издајнику  

- ученик може да 

преприча 

библијске приче 

о примању и 

посвећењу  

- ученик зна да 

објасни појмове 

као што су 

моралност, 

здравље, 

умереност, 

скромност, 

потрошња  

- ученик схвата 

потребу за 

правилним 

„Божијим“ 

животним 

стилом 

- ученик је 

свестан зашто је 

битно неговати 

свој духовни 

живот а не свет 

потрошње  

-ученик разуме 

појмове Агапе и 

Ерос и зна да их 

допуни и 

Библијским и 

људским 

искуством  

- ученик зна да 

објасни 1. БЗ на 

основу Малог 

катехизма  

- ученик схвата 

појам идола, 

зависности, 

секте, окултизма, 

езотерике   

- ученик познаје 

библијску 

текст 

2 M 20 -  Божије 

заповести /1,2,3/ 

-презентација о 

реду богослужења  

-посета 

богослужења у 

цркви 

- израда радног 

листа на дате теме 

-песма: Учини ме 

Боже …235 КТС 
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проблематику идола 

на основу Мт 6 ; 

 

-  Сазнати о сектама 

њиховом учењу и 

њиховом утицају на 

друштво и појединца; 

 

- Схватити Исусову 

презентацију Бога Оца 

у јавности ; 

 

- Схватити да и он је  

„Божије дете“; 

 

- Научити о 

искоришћавању 

Божијег имена за 

разне окултне радње; 

 

- Схватити 3. БЗ на 

основу Малог 

катехизма  

 

- Препознати недељу 

као празнични дан –у 

служби Бога; 

 

-  Знати распоред на 

богослужењу. 

 

-Сазнати колико и у 

којој мери су ученици 

разумели, схватили и 

стекли знање на 

часовима веронауке у 

току целе школске 

године. 

позадину 

Израилског 

идола и казне 

због њега (прича 

о Декалогу)  

- ученик зна да 

именује главне 

карактеристике 

секта и зна да 

каже разлике 

између цркве и 

секте 

- ученик зна да 

објасни 2. БЗ на 

основу Малог 

катехизма  

-  ученик зна да 

наброји 

ситуације када се 

име Божије 

искоришћава  

- ученик зна да 

објасни 3. БЗ на 

основу Малог 

катехизма  

- ученик познаје 

основни ток 

богослужења  

-учествује на 

литургији у 

цркви 

- утврдити у ком 

обиму је 

запамтио, 

схватио и стекао 

знање на 

часовима 

веронауке у  

овом разреду 

 

 

Афективни 

аспект; 

 

- ученик види 

Бога као свог 

Створитеља, 

личног Чувара и 

Помоћника у 

свакодневном 

животу  

- ученик зна да 

именује невоље 
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и животна 

искушења  

- осећа да је Бог 

вољени Отац  

-замишља се 

изнад односа и 

ставова човека 

према Богу 

 

 

 

 

 

ДРУГИ 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) 
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ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ (Слободна наставна активност) 

 

Циљ и задаци 

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика, боја;  

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

средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства;  

- развој 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, апримењују 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  

- развијају ликовно- естетски сензибилитет (осетљивост ) за спонтани ритам бојених мрља, линија, 

текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље 

у ликовним делима;  

- покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света 

облика: светло- тамно, облик- боја, простор, композиција;  

- посматрају и естетски доживљавају дела ликовне уметности;  

- развијају љубав према ликовном наслеђу;  

- оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно- ликовних искустава у природно- друштвена 

научна подручја и тако развијају интересовање за оплемењивање и заштиту природе и смисао за 

унапређивање културе живљења;  

- развијају способност за креативно и апстрактно мишљење;  

- развијају способност сарадње и самопоуздања у тимском раду;  

- развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и 

светског ликовног уметничког наслеђа. 

 

Садржај наставног 

програма 
Пр. вежба Анализа и процењивање Укупно 

Цртање 11 1 12 

Сликање 12 0 12 

Вајање 11 1 12 

Укупно 36 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљ Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да 

правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, 

у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија 

читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и 

фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; 

подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и 

критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се 

одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и 

приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна 

знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о 

медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да 

научи како 
функционално да повезује садржаје предметних области. 

Разред Седми 

Годишњи фонд 
часова 

144 часа 

 

 

 

ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 
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- користи књижевне термине и 
појмове обрађиване у 

претходним разредима и 

повезује их са новим делима 
која чита; 

- истакне универзалне 

вредности књижевног дела и 

повеже их са сопственим 
искуством и околностима у 

којима живи; 

- чита са разумевањем 

различите врсте текстова и 

коментарише их, у складу са 

узрастом; 

- разликује народну од 

ауторске књижевности и 

одлике књижевних родова и 

основних књижевних врста; 

- разликује основне одлике 
стиха и строфе - укрштену, 

обгрљену и парну риму; 

слободни и везани стих; 

рефрен; 
- тумачи мотиве (према 

њиховом садејству или 

контрастивности) и песничке 
слике у одабраном лирском 

тексту; 

- локализује књижевна дела 

из обавезног школског 
програма; 

- разликује етапе драмске радње; 
- разликује аутора 

књижевноуметничког текста 

од наратора, драмског лица 
или лирског субјекта; 

- разликује облике 

казивања (форме 
приповедања); 

- идентификује језичко-

стилска изражајна 

средства и разуме њихову 
функцију; 

- анализира идејни слој 

књижевног дела служећи се 
аргументима из 
текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

ЛЕКТИР

А 

ЛИРИКА 

1. Јован Дучић: Подне 
2. Милан Ракић: Божур 

3. Владислав Петковић Дис: Међу својима 
4. Милутин Бојић: Плава гробница 
5. Десанка Максимовић: Крвава бајка 

6. Стеван Раичковић: После кише 
7. Јован Јовановић Змај: Јутутунска јухахаха 
8. Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови 

9. Вислава Шимборска: Облаци 

 

ЕПИКА 

1. Народна бајка (једна по избору): 

Међедовић / Чудотворни прстен / Златоруни 
ован 

2. Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић 

(одломак) 
3. Радоје Домановић: Вођа (одломак) 

4. Петар Кочић: Кроз мећаву 

5. Иво Андрић: Јелена, жена које нема (одломак) 
6. Данило Киш: Прича о печуркама / Еолска харфа 
7. Алфонс Доде: Последњи час / Владимир Набоков: 

Лош дан 

8. Дневник Ане Франк (одломак) 
9. Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (једна 

прича по избору) 
10. Афоризми (Душан Радовић и други) 

 

ДРАМА 

1. Бранислав Нушић: Власт (одломак) 
2. Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић 
(одломак о сусрету Кањоша и Фурлана) 
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- уочи разлике у карактеризацији 
ликова према особинама: физичким, 

говорним, психолошким, 

друштвеним и етичким; 
- разликује хумористички од 

ироничног и сатиричног тона 

књижевног дела; 

- критички промишља о смислу 
књижевног текста и 

аргументовано образложи свој 

став; 
- доведе у везу значење 

пословица и изрека са идејним 
слојем текста; 
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- препозна националне вредности и 

негује културноисторијску баштину; 

- размотри аспекте родне 

равноправности у вези са ликовима 

књижевно-уметничких текстова; 

- препоручи књижевно дело уз 
кратко образложење; 
- упореди књижевно и филмско дело 

настало по истом предлошку, 

позоришну представу и драмски 

текст; 
- разликује глаголске начине и 

неличне глаголске облике и 

употреби их у складу са нормом; 
- одреди врсте непроменљивих речи 

у типичним случајевима; 

- уочи делове именичке синтагме; 
- разликује граматички и логички 

субјекат; 
- разликује сложени глаголски 

предикат од зависне реченице са 

везником да; 

- препозна врсте напоредних 
односа међу реченичним 

члановима и независним 

реченицама; 

- идентификује врсте зависних 

реченица; 

- искаже реченични члан речју, 
предлошко-падежном 

конструкцијом, синтагмом и 

реченицом; 
- примени основна правила 
конгруенције у реченици; 

- доследно примени правописну 
норму; 

- разликује дугосилазни и 

дугоузлазни акценат; 
- говори на задату тему поштујући 
књижевнојезичку норму; 
- разликује књижевноуметнички од 

публицистичког функционалног 

стила; 

- састави кохерентан писани текст у 
складу са задатом темом 
наративног и дескриптивног типа; 

 НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
 

Обавезна дела 

1. Михајло Пупин: Са пашњака до научењака (одломак) 

2. Јелена Димитријевић: 

Седам мора и три океана (одломак) / Милош Црњански: Наша 
небеса („Крф, плава гробница” - одломак) 
Једно дело по избору 

1. Јован Цвијић: Охридско језеро (одломак) / Пеђа 
Милосављевић: Потера за пејзажима 

2. Светлана Велмар Јанковић: Српски Београд деспота 

Стефана (Капија Балкана) 

3. Уметнички и научнопопуларни текстови о природним 
лепотама и културноисторијским споменицима завичаја 

4. Избор из енциклопедија и часописа за децу 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Епске народне песме покосовског тематског круга (Смрт 

војводе Пријезде, Диоба Јакшића и песма по избору) 

2. Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (Мали Радојица, 
Стари Вујадин, Старина Новак и кнез Богосав; Иво Сенковић и 

ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана) 

3. Свети Сава у књижевности: 
- одломак из Житија Светог Симеона (о опроштају оца од 
сина); 

- избор из народних прича и предања (на пример Свети Сава и 
ђаво, легенде о Светом Сави); 

- избор из ауторске поезије о Св. Сави (на пример Матија 

Бећковић: Прича о Светом Сави) 

4. Мирослав Антић: Плави чуперак и Шашава књига (избор) 
5. Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц; Момо Капор: Мали 

Принц 

6. Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква 
7. Душан Ковачевић: Свемирски змај 
8. Дејан Алексић: Ципела на крају света / Игор Коларов: 

Дванаесто море 

 

ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 

(бирати 3 дела) 
1. Милорад Павић: Руски хрт (одломак) 
2. Тургењев: Шума и степа 

3. Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт 

4. Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (одломак из првог дела 
романа) 

5. Гордана Малетић: Катарке Београда (прича Зебња и 
друге) 
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- напише једноставнији 
аргументативни текст 

позивајући се на чињенице; 

- користи технички и 
сугестивни опис у 

изражавању; 
- препозна цитат и фусноте и 
разуме њихову улогу; 

- пронађе потребне 

информације у нелинеарном 
тексту; 

- напише електронску (имејл, 

СМС) поруку поштујући 
нормативна правила; 

- примени различите 

стратегије читања 

(информативно, 
доживљајно, истраживачко 

и др.); 
- састави текст репортажног 
типа (искуствени или 
фикционални); 

- правилно употреби 

фразеологизме и устаљене 

изразе који се јављају у 

литерарним и медијским 
текстовима намењеним 

младима. 

 6. Урош Петровић: Загонетне приче 
7. Александар Манић: У свитање света 
8. Јасминка Петровић: Лето кад сам научила да летим 

9. Градимир Стојковић: Хајдук у Београду 

10. Корнелија Функе: Срце од мастила 

11. Душица Лукић: Земља је у квару (избор) 
12. Гордана Брајовић: из збирке песама Индија, 

Индија (Пролази слон пун мириса, Пролази слон 

пун Хималаја) 

13. Душан Поп Ђурђев: Лет лионског Икара 

 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ 

Опкорачење. Рефрен. 
Цезура. Везани и слободни 

стих. 

ауторске лирске песме: рефлексивна и сатирична песма. 

Језичко-стилска изражајна средства: метафора, 
алегорија, градација, словенска антитеза, фигуре 

понављања (асонанца и алитерација). 

Функција мотива у композицији лирске 
песме. Песма у прози. 

Фабула и сиже. 
Статички и динамички 
мотиви. Композиција. 

Епизода. 

Идејни слој књижевног текста. Хумор, иронија и 
сатира. Врсте карактеризације књижевног лика. 

Унутрашњи монолог. Хронолошко и 

ретроспективно приповедање. 

Дневник. Путопис. Аутобиографија. Легендарна 
прича. Предања о постанку бића, места и ствари. 

Афоризам. 
Пословице, изреке; питалице; загонетке. 
Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, 

врхунац, перипетија, расплет. Драмска ситуација. 
Драма у ужем смислу. 

 

Ј Е З И К
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граматика 

Грађење и основна значења глаголских облика: футур 

ИИ, императив, потенцијал; трпни гл. придев, гл. 

прилог садашњи и гл. прилог прошли. Подела 

глаголских облика на просте и сложене и на личне 

(времена и начини) и неличне. 
Непроменљиве врсте речи: везници, речце, узвици. 
Појам синтагме (главни члан и зависни чланови); врсте 
синтагми: именичке, придевске, прилошке и глаголске. 

Атрибут у оквиру синтагме. 

Логички субјекат. Сложени глаголски предикат. 
Напоредни односи међу реченичним члановима - 
саставни, раставни и супротни. 

Појам комуникативне и предикатске реченице. 
Независне предикатске реченице ‒ напоредни односи 

међу независним реченицама (саставни, раставни, 

супротни). 
Зависне предикатске реченице (изричне, односне, 

месне, временске, узрочне, условне, допусне, 

намерне, последичне и поредбене). 

Реченични чланови исказани речју, предлошко-
падежном конструкцијом, синтагмом и реченицом. 
Конгруенција - основни појмови. 
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Правопис 

Правописна решења у вези са обрађеним 
глаголским облицима. 

Интерпункција у вези са зависним реченицама (запета, 

тачка и запета). Писање скраћеница, правописних 

знакова. 

Ортоепија Дугоузлазни и дугосилазни акценат. 

 

 

Назив предмета СТРАНИ ЈЕЗИК- ЕНГЛЕСКИ 

Циљ Циљ учења Страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног 

језика оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне 

позитиван однос према другим 

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
Разред Седми 

Годишњи фонд 
часова 

72 

 ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

КОМУНИКАТИВН

Е ФУНКЦИЈЕ 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним 

функцијама) 

- разуме једноставније текстове који се односе 

на поздрављање, представљање и 

тражење/давање информација личне природе; 

- поздрави и отпоздрави, представи себе и 

другог користећи једноставнија језичка 

средства; 

- размени једноставније информације личне 

природе; 

- у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима; 

- разуме једноставније текстове који се односе 

на опис особа, биљака, животиња, предмета, 

места, појава, радњи, стања и збивања; 

- опише и упореди жива бића, предмете, 

места, појаве, радње, стања и збивања 

користећи једноставнија језичка 

средства; 
- разуме једноставније предлоге, савете и 

позиве на заједничке активности и одговори 

на њих уз одговарајуће образложење; 

- упути предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности користећи 

ситуационо прикладне комуникационе 
моделе; 

- затражи и пружи додатне информације у 

вези са предлозима, саветима и позивима 

на заједничке активности; 

- разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује 

на њих; 

- упути уобичајене молбе и захтеве; 

- честита, захвали и извини се 

користећи мање сложена језичка 

ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ И ДРУГИХ И 

ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА 

О СЕБИ И 
ДРУГИМА 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који се односе на поздрављање и 

представљање (дијалози, наративни текстови, 

формулари и сл.); реаговање на усмени или 

писани импулс саговорника (наставника, 

вршњака и сл.) и иницирање и проширивање 

комуникације; усмено и писано давање 

информација о себи и тражење и давање 

информација о другима (подаци о личности, 

приватним и школским 
активностима, друштвеним улогама и сл.). 

ОПИСИВАЊЕ 

БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА, 

ПОЈАВА, РАДЊИ, 

СТАЊА И 

ЗБИВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова у 

којима се описују бића, предмети, места, 

појаве, радње, стања и збивања; усмено и 

писано описивање/ поређење живих бића, 

предмета, појава, местâ, из искуственог света и 

фикционалног спектра. 

 

ИЗНОШЕЊ
Е 
ПРЕДЛОГА 
И САВЕТА, 

УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВА 

ЗА УЧЕШЋЕ 

У 

ЗАЈЕДНИЧКО

Ј 
АКТИВНОСТ

И И 

РЕАГОВАЊЕ 

НА ЊИХ 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

који садрже предлоге; 

усмено и писано преговарање и договарање 
око предлога и учешћа у заједничкој 

активности; писање позивнице за 

прославу/журку или имејла/ СМС-а којим се 

уговара заједничка активност; 

прихватање/одбијање предлога, усмено или 

писано, уз поштовање основних норми 

учтивости и давање одговарајућег 

оправдања/изговора; образложење спремности 

за прихватање предлога, уз исказивање 

емотивних и експресивних реакција 
(радости, усхићености и сл.). 
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средства; 

- разуме и следи једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

- пружи једноставнија упутства у вези са 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног 
живота; 

- разуме једноставније текстове у којима 

се описују радње и ситуације у 

садашњости; 

- разуме једноставније текстове у којима 

се описују способности и умећа; 

- размени појединачне информације и/или 

неколико информација у низу које се односе 

на радње у садашњости; 

- опише радње, способности и умећа 

користећи неколико везаних исказа; 

- разуме једноставније текстове у којима 
се описују искуства, догађаји и 
способности у прошлости; 

- размени појединачне информације и/или 

неколико информација у низу о искуствима, 

догађајима и способностима у прошлости; 

- опише у неколико краћих, везаних 

исказа искуства, догађај из 
прошлости; 

- опише неки историјски догађај, историјску 

личност и сл.; 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 
ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 
ЗАХВАЛНОСТИ 

Слушање и читање једноставнијих исказа 

којима се нешто честита, тражи/нуди помоћ, 

услуга, обавештење или се изражава 

извињење, захвалност; усмено и писано 
честитање, тражење и давање обавештења, 

упућивање молбе за помоћ/услугу и реаговање 

на њу, изражавање 
извињења и захвалности. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

Слушање и читање текстова који садрже 

једноставнија упутства (нпр. за израду 

задатака, пројеката и сличних наставних и 

ваннаставних активности), с визуелном 

подршком и без ње; 
усмено и писано давање упутстава. 

 

ОПИСИВА

ЊЕ РАДЊИ 

У САДАШЊОСТИ 

Слушање и читање описа и размењивање 

исказа у вези са сталним, уобичајеним и 

тренутним догађајима/ активностима и 

способностима; усмено и писано описивање 

активности, радњи и 
способности у садашњости. 

 
ОПИСИВА

ЊЕ РАДЊИ 

У ПРОШЛОСТИ 

Слушање и читање описа и усмено и писано 

размењивање исказа у вези с личним 
искуствима, догађајима, активностима, 

способностима и особеностима у прошлости; 

усмено и писано описивање искустава, 

активности и способности у 
прошлости, историјских догађаја и личности. 

ОПИСИВАЊЕ 
БУДУЋИХ 

Слушање и читање једноставнијих текстова у 
вези са 
одлукама, плановима, намерама и 
предвиђањима; 

- разуме једноставније исказе који се односе 

на одлуке, обећања, планове, намере и 

предвиђања и реагује на њих; 

- размени једноставније исказе у вези са 

обећањима, одлукама, плановима, намерама 

и предвиђањима; 
- саопшти шта он/она или неко други 
планира, намерава, предвиђа; 

- разуме уобичајене изразе у вези са жељама, 

интересовањима, потребама, осећањима и 

реагује на њих; 

- изрази жеље, интересовања, потребе, 

осете и осећања једноставнијим језичким 

средствима; 

- разуме једноставнија питања која се односе 

на оријентацију/ положај предмета, бића и 

места у простору и правац кретања и 

одговори на њих; 

- затражи и разуме обавештења о 

оријентацији/положају предмета, бића и 

места у простору и правцу кретања; 

- опише правац кретања и просторне 

односе једноставнијим, везаним 

исказима; 

- разуме једноставније исказе који се односе 
на дозволе, забране, упозорења, правила 

понашања и обавезе и реагује на њих; 

- размени једноставније информације које се 

односе на дозволе, забране, упозорења, 

правила понашања и обавезе код куће, у 

школи и на јавном месту; 

- разуме једноставније исказе који се односе 

на поседовање и припадање; 

РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, 
ПРЕДВИЂАЊА) 

усмено и писано договарање/ извештавање о 

одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА 

И ОСЕЋАЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова у 

вези са жељама, интересовањима, потребама, 

осетима и осећањима; усмено и писано 

договарање у вези са задовољавањем жеља и 

потреба; предлагање решења у вези са 

осећањима и потребама; усмено и писано 
исказивање својих осећања и реаговање 
на туђа. 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И 

УПУТСТАВА ЗА 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

У ПРОСТОРУ 

Слушање и читање једноставнијих текстова у 

вези са смером кретања и специфичнијим 

просторним односима; усмено и писано 

размењивање информација у вези са смером 
кретања и 

просторним односима; усмено и писано 

описивање смера кретања и просторних 

односа. 

ИЗРИЦАЊЕ 

ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, 

УПОЗОРЕЊА, 

ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА 

И 
ОБАВЕЗА 

Слушање и читање једноставнијих исказа у 

којима се изражавају дозволе, упозорења, 

правила понашања и обавезе; постављање 

питања у вези са забранама, дозволама, 

упозорењима, правилима понашања и 

обавезама и одговарање на њих; усмено и 

писано саопштавање забрана, дозвола, 
упозорења, правила понашања и обавеза. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА 

И ПОСЕДОВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова, у којима се говори о томе шта 

неко има/нема или чије је нешто; 

постављање питања у вези са 
припадањем и одговарање на њих. 
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- формулише питања и једноставније исказе 

који се односе на поседовање и припадање; 

- разуме једноставније исказе који се односе 

на изражавање допадања и недопадања и 
реагује на њих; 

- изрази допадање и недопадање уз 

једноставније образложење; 

- разуме једноставније исказе којима се 

тражи мишљење и реагује на њих; 

- изражава мишљење, слагање/неслагање и 

даје кратко образложење; 

- разуме једноставније исказе који се односе 

на количину, димензије и цене; 

- размени информације у вези са 

количином, димензијама и ценама. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА 
И НЕДОПАДАЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова 

којима се изражава допадање/не допадање; 

усмено и 
писано изражавање допадања/ недопадања. 

 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

Слушање и читање једноставнијих текстова у 

којима се тражи и износи мишљење и 

изражава слагање/неслагање; усмено и писано 

тражење 

изношење мишљења и изражавање 

слагања и неслагања. 

 
 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, 

ДИМЕНЗИЈА И 

ЦЕНА 

 

 
Слушање и читање једноставнијих текстова у 

којима се наводе количине, димензије и цене; 

размењивање информација у вези с 

количином, димензијама и ценама, усмено и 

писано. 

 

 

 

 

Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ Циљ учења Ликовне културе 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 Седми 

Годишњи фонд 
часова 

36 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

- користи традиционалне 

технике и одабрана 

савремена средства за 
ликовна истраживања; 

- изражава, одабраним 

ликовним елементима, 
емоције, стање или 

имагинацију; 

- обликује композиције 

примењујући основна знања о 
пропорцијама и перспективи; 

- користи, сам или у сарадњи са 

другима, одабране изворе, податке 
и информације као подстицај за 

 

 
ПРОСТОР И 
КОМПОЗИЦИ
ЈА 

Композиција. Боје и емоције, стилизација облика. 

Композиција линија, композиција боја, 

композиција облика. Равнотежа, контраст, 
понављање и степеновање облика, варијације. 

Орнамент и арабеска. Пропорције. Пропорције 

главе и тела. 

Перспектива. Колористичка, ваздушна, линеарна 
перспектива. 

 

 
КОМУНИКАЦИЈ
А 

Теме. Историјска, религијска и митолошка тема. 
Оригинал, копија и плагијат. 

Дигитална фотографија. Кадар, селфи и 
аутопортрет. Анимација. Процес креирања, стори 

борд. 

Сцена. Обједињавање покрета, игре и звука. 
Презентације. 
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стваралачки рад; 
- разговара о одабраним идејама, 

темама или мотивима у уметничким 

остварењима различитих култура и 
епоха; 

- уважава себе и друге када 

снима, обрађује и дели 

дигиталне фотографије; 
- учествује у заједничком 

креативном раду који обједињује 

различите уметности и/или 
уметност и технологију; 

- прави, самостално или у тиму, 

презентације о одабраним темама 
повезујући кључне текстуалне 

податке и визуелне информације; 
- представи своје и радове других, 
кратко, аргументовано и 
афирмативно; 

- предлаже идеје за уметничку 

рециклажу, хуманитарне акције 
кроз ликовно стваралаштво или 

обилазак места и установа културе; 

- разматра своја интересовања и 

могућности у односу на занимања 
у визуелним уметностима. 

 

 

 

 

 

 

 

 
УМЕТНОС

Т ОКО НАС 

 

 

 

 

 

 

 
Уметност и технологија. Уметничка занимања и 
продукти. Савремена технологија и уметност. 

Уметност око нас. Уметничка рециклажа, 
уметнички пројекти, хуманитарне акције... 

Наслеђе. 

 

 

 

 

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ Циљ учења предмета Музичка култура је да код ученика, развијајући 

интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, 

формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према 

очувању музичког наслеђа и култури 
свога и других народа. 

Разред Седми 

Годишњи фонд 
часова 

36 

 

 

ИСХОД
И 

У оквиру области/теме 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 
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- препозна врсту жичаних инструмента по 
изгледу и звуку; 

- опише начин добијања тона код 

жичаних инструмената; 

- повеже различите видове музичког 

изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали; 

- наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за период 

барока и класицизма; 
- уочи основне карактеристике 
музичког стваралаштва у бароку и 
класицизму; 

- препозна инструмент или групу према 

врсти композиције у оквиру датог 

музичког стила; 
- објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија записивања, 
штампања нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената; 

- разликује музичке форме барока и 
класицизма; 

- идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника 
барока и класицизма; 

- идентификује елементе музике барока и 

класицизма као инспирацију у музици 
савременог доба; 

- изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и инструменте, самостално и у 

групи; 
- користи музичке обрасце у осмишљавању 
музичких целина кроз певање, свирање и 
покрет; 

- комуницира у групи импровизујући 
мање музичке целине гласом, 

инструментом или покретом; 

- учествује у креирању школских 

приредби, догађаја и пројеката; 
- изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или 

говорна реч, ликовна уметност); 
- учествује у школским 

приредбама и манифестацијама; 

- примењује принцип сарадње и 
међусобног подстицања у заједничком 

музицирању; 
- понаша се у складу са правилима 
музичког бонтона у различитим 
музичким приликама; 

- критички просуђује утицај музике на 

здравље; 

- користи могућности ИКТ-а за 
самостално истраживање, извођење и 
стваралаштво. 

 
 

 

 
 

 

 

ЧОВЕК 

И 

МУЗИК

А 

Барок. 

Рођење опере. 

Клаудио Монтеверди. 
Облици вокално-инструменталне музике 
(ораторијум, кантата). Инструментална 

музика: солистичко, камерно и оркестарско 

музицирање. Инструментални облици: 

свита, кончерто гросо. 
Антонио Вивалди, Јохан Себастијан 

Бах и Георг Фридрих Хендл. 

Класицизам 
Појам сонате и симфоније. Жанрови 

класичне музике -опера, црквени жанрови, 
симфонијска, концертантна, камерна 

(посебно гудачки квартет), солистичка 

музика. Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус 
Моцарт и Лудвиг ван Бетовен. 
Развој српске црквене музике. 

 
МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТ

И 

Жичани: трзалачки и гудачки. 

Градитељске школе. 

Појам симфонијског оркестра 
Српски народни музички инструменти. 

 
 

 
СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Елементи музичке изражајности: 

темпо, динамика, тонске боје 

различитих гласова и инструмената. 

Слушање световне и духовне музике барока 

и класицизма. 
Слушање вокалних, вокално-

иструменталних и инструменталних 

композиција, домаћих и страних 

композитора. 
Слушање дела традиционалне народне 
музике. 

 
 

 

 

 
ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Певање песама по слуху и из нотног текста 
(солмизацијом) самостално и у групи. 

Певање песама у комбинацији са покретом. 
Певање и свирање из нотног текста 

народних и уметничких композиција на 

инструментима Орфовог инструментарија 

и/или на другим инструментима. 
Извођење једноставнијих музичких 
примера у вези са обрађеном темом. 
Извођење (певање или свирање) 

једноставних ритмичких и мелодијских 

репрезентативних примера 
(одломака/тема) у стилу музике 
барока, класицизма. 

 
МУЗИЧК

О 

СТВАРА- 

ЛАШТВО 

Креирање покрета уз музику коју ученици 

изводе. 
Креирање ритмичке пратње. 
Реконструкција музичких догађаја у стилу 

барока и класицизма. 
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Назив предмета ИСТОРИЈА 

Циљ Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, 

процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање 

савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос 

према себи, сопственом и 

националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у 
којој живи. 

Разред Седми 

Годишњи фонд 
часова 

72 

 

ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

- доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса на 

конкретним примерима; 
- изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 
европском, на основу датих 

примера; 

- уочава везу између развоја 

српске државности током новог 
века и савремене српске државе; 

 

 

 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 

 

Основне одлике, хронолошки и просторни оквири 
периода од Индустријске револуције до завршетка 

Првог светског рата. Историјски извори за изучавање 

периода од Индустријске револуције до завршетка 

Првог светског рата и њихова сазнајна вредност 
(материјални, писани, аудио и визуелни). 
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- сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

- наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 
политичких идеја, ставова 

појединаца и група насталих у 

новом веку; 

- препознаје основне 
карактеристике 

различитих 

идеологија; 
- анализира процес настанка 

модерних нација и наводи 

њихове основне 
карактеристике; 

- уочава утицај и улогу 

књижевних и уметничких дела 

на формирање националног 
идентитета у прошлости; 

- уочава утицај историјских 

догађаја, појава и процеса 
на прилике у савременом 

друштву; 

- препознаје историјску 
подлогу савремених 

институција и друштвених 

појава (грађанска права, 

парламентаризам, 
уставност); 

- анализирајући дате примере, 

уочава утицај научно-
технолошког развоја на 

промене у друштвеним и 

привредним односима и 

природном окружењу; 
- пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених 
слојева и група у 

индустријско доба; 

- приказује на историјској 

карти динамику 

различитих историјских 
појава и промена у новом веку; 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА 
ДРЖАВА 

И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 
ИНДУСТРИЈСКО

Г ДОБА 

(до средине XИX 

века) 

Индустријска револуција (парна машина и њена 
примена; промене у друштву - јачање грађанске и 

појава радничке класе). 

Политичке револуције (узроци, последице и 
обележја, европске монархије уочи револуција, 

просветитељске идеје, примери америчке и 

француске револуције; појмови уставности и поделе 

власти, Декларација о правима човека и грађанина, 
укидање феудализма). 
Наполеоново доба (Наполеонова владавина, ратови, 
тековине, Бечки конгрес). 

Свакодневни живот и култура (промене у начину 

живота). Источно питање и балкански народи 
(политика великих сила, борба балканских народа 

за ослобођење). 

Живот Срба под османском и хабзбуршком 

влашћу. Српска револуција 1804-1835 (основна 
обележја, ток Првог и Другог српског устанка, 

последице и значај). Развој модерне српске државе 

(аутономија Кнежевине Србије, успостава државе, 
оснивање образовних и културних установа). 

Црна Гора у доба владичанства (основна обележја 

државног и друштвеног уређења). 
Истакнуте личности: Џејмс Ват, Волтер, Катарина 

ИИ, Марија Терезија, Робеспјер, Наполеон 

Бонапарта, вожд Карађорђе, кнез Милош, кнегиња 

Љубица, Доситеј Обрадовић, Вук Караџић, прота 
Матеја Ненадовић, 

Петар И и Петар ИИ Петровић Његош, Сава 
Текелија, митрополит Стефан Стратимировић. 

 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА 

ДРЖАВА 

И НАРОД 
У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИН

И XИX 
ВЕКА 

Рађање модерних држава, међународни односи и 

кризе (револуције 1848/49 - „пролеће народа”, 

политичке идеје, настанак модерне Италије и 
Немачке, успон САД и грађански рат, борба за 

колоније у Африци и Азији, Персија, Индија, Кина, 

опадање Османског царства). 
Промене у привреди, друштву и култури (Друга 

индустријска револуција, људска права и слободе - 

право гласа, укидање робовласништва, положај деце 

и жена; култура, 
наука, образовање, свакодневни живот). 



 
 

307 
 

- уочава историјске промене, 
поређењем политичке карте 

савременог света са 

историјским картама других 
епоха; 

- пореди информације 

приказане на историјској карти 

са информацијама датим у 
другим симболичким 

модалитетима; 

- повеже визуелне и 
текстуалне информације са 

одговарајућим историјским 

контекстом (хронолошки, 
политички, друштвени, 

културни); 

- пореди различите историјске 

изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне 

вредности; 

- анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја; 

- уочава специфичности у 

тумачењу одређених 
историјских догађаја и 

појава на основу поређења 

извора различитог порекла; 

- уочи пристрасност, 
пропаганду и стереотипе у 

садржајима историјских 

извора; 
- употреби податке из 

графикона и табела у 

елементарном истраживању; 
- презентује, самостално или 

у групи, резултате 

елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу 
одабраних историјских извора 

и литературе, користећи ИКТ; 

- упоређује, анализира и 
уочава разлике између 

својих и ставова других; 

- раздваја битно од 

небитног у историјској 

нарацији; 

- препознаје смисао и 

сврху неговања сећања на 

важне личности и 
догађаје из историје 

државе и друштва; 

- идентификује историјске 
споменике у локалној средини 

и учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

 Кнежевина и Краљевина Србија и њено окружење 
(развој државних установа и политичког живота, 

унутрашња и спољна политика, међународно 

признање - Берлински конгрес; културна и 
просветна политика, свакодневни живот; положај 

Срба под хабзбуршком и османском влашћу). 

Истакнуте личности: Ђузепе Гарибалди, Ото фон 

Бизмарк, Наполеон ИИИ, краљица Викторија, 
Абрахам Линколн, Карл Маркс, браћа Лимијер, 

Алфред Нобел, кнез Александар Карађорђевић, кнез 

Михаило, краљ Милан, краљица Наталија и краљ 
Александар Обреновић, књаз Никола Петровић, 

Илија Гарашанин, Јован Ристић, Никола Пашић, 

Стојан Новаковић, патријарх Јосиф Рајачић, 
Катарина Ивановић, Светозар Милетић, Бењамин 

Калај, Алекса 
Шантић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА 
ДРЖАВА 

И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX 
ВЕКА 

 

 

 

 

Међународни односи и кризе (формирање савеза, 
сукоби око колонија, Руско-јапански рат, 

Мароканска криза, Анексиона криза, Либијски рат, 

балкански ратови). 

Култура, наука и свакодневни живот (Светска 
изложба у Паризу, примена научних достигнућа, 

положај жена). 

Краљевина Србија и њено окружење (Мајски 

преврат, политички живот, унутрашња и спољна 

политика; појава југословенства, наука, култура, 
свакодневни живот, положај Срба под 

аустроугарском и османском влашћу, Црна Гора - 

доношење устава, проглашење краљевине; учешће 

Србије и Црне Горе у балканским ратовима). 
Велики рат (узроци и повод, савезништва и 

фронтови, Србија и Црна Гора у рату; преломнице, 

ток и последице рата; аспекти рата - технологија 
рата, пропаганда, губици и жртве, глад и епидемије; 

човек у рату - живот у позадини и на фронту; живот 

под окупацијом и у избеглиштву; Велики рат у 
сећању). 

Истакнуте личности: Алберт Ајнштајн, Пјер и 

Марија Кири, Сигмунд Фројд, Михајло Пупин, 

Никола Тесла, Хенри Форд, Вилхелм ИИ, Николај 
ИИ Романов, Вудро Вилсон, краљ Петар и 

престолонаследник Александар Карађорђевић, Јован 

Цвијић, Надежда Петровић, Арчибалд Рајс, Милунка 
Савић, Флора Сендс, Радомир Путник, Степа 

Степановић, Живојин Мишић, Петар Бојовић, Јанко 

Вукотић, Драгутин Димитријевић Апис. 
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школских активности везаних 
за развој 
културе сећања. 

 

 

 

Назив предмета ГЕОГРАФИЈА 

Циљ Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно- 

географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, 

економско- географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима 

у Србији и свету уз 
неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

Разред Седми 

Годишњи фонд 
часова 

72 часа 

 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 
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- дефинише границе континента и 
показује на карти океане и мора којима 

је проучавани континент окружен и 

лоцира највећа острва, полуострва, 
мореузе, земљоузе, пролазе, ртове; 

- проналази на карти државе 

проучаване регије и именује их; 
- приказује на немој карти: 

континенте, океане, мора, облике 

разуђености обала, низије, планине, 

реке, језера, државе, градове; 

- класификује облике рељефа, водне 

објекте и живи свет карактеристичан за 

наведену територију; 

- анализира утицај географске ширине, 
рељефа, односа копна и мора, морских 

струја, вегетације и човека на климу; 
- објашњава настанак пустиња на 
територији проучаваног континента; 

- проналази податке о бројном стању 

становништва по континентима, 
регијама и одабраним државама и 

издваја просторне целине са највећом 

концентрацијом становништва у 
свету; 

- укаже на узроке и последице 

кретања броја становника, густине 

насељености, природног 
прираштаја, миграција и 

специфичних структура 

становништва по континентима, 
регијама и у одабраним државама; 

- тумачи и израђује тематске карте 

становништва по континентима, 
регијама и одабраним државама; 

- описује узроке и последице 

урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у 
одабраним државама; 

- доведе у везу природне ресурсе 

са степеном економске 
развијености појединих регија и 

одабраних држава; 

- уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности појединих 
просторних целина и описује 

различите начине издвајања регија; 

- објасни формирање политичке карте 

света; 
- објашњава узроке и последице 
глобалних феномена као што су 

сиромаштво, унутрашње и спољашње 

миграције, 

РЕГИОНАЛНА 
ГЕОГРАФИЈА 

Регионална географија, принципи 
регионализације. 
Хомогеност и хетерогеност географског 
простора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ 

ЕВРОПЕ 

Јужна Европа - културно-цивилизацијске 
тековине, етничка хетерогеност, туризам, 

политичка подела. Државе Јужне Европе: 

државе бивше СФРЈ, Италија, Шпанија и Грчка 

- основне географске карактеристике. 
Средња Европа - културно-цивилизацијске 

тековине, савремени демографски процеси, 

природни ресурси и економски развој, 
урбанизација, политичка подела. Немачка - 

основне географске карактеристике. 

Западна Европа - културно-цивилизацијске 

тековине, савремени демографски процеси, 
природни ресурси и економски развој, 

урбанизација, политичка подела. 

Француска и Уједињено Краљевство - 
основне географске карактеристике. 

Северна Европа - природни ресурси и 

економски развој, народи, политичка 
подела. 

Норвешка - основне географске 

карактеристике. Источна Европа - културно-

цивилизацијске тековине, етничка 
хетерогеност, природни ресурси и економски 

развој, политичка подела. 
Руска Федерација - основне 
географске карактеристике. 
Европска унија - пример интеграционих 
процеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина Азије. 
Природне одлике Азије. 

Становништво Азије. 

Насеља Азије. 

Привреда Азије. 
Политичка и регионална подела. 
Југозападна Азија - природни ресурси и 

економски развој, културно-цивилизацијске 

тековине, савремени демографски процеси, 
урбанизација, политичка подела. 

Јужна Азија - културно-цивилизацијске 

тековине, савремени демографски процеси, 
етничка хетерогеност, урбанизација, политичка 

подела. Југоисточна Азија - природни ресурси 

и економски развој, политичка подела. 

Источна Азија - културно-цивилизацијске 
тековине, савремени демографски процеси, 

етничка хетерогеност, природни ресурси и 

економски развој, урбанизација, политичка 
подела. 

Централна Азија - природни ресурси, 

политичка подела, насеља и 
становништво. 
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демографска експлозија и 

пренасељеност, болести и епидемије, 

политичка нестабилност; 

- доводе у везу квалитет живота 

становништва са природним, 

демографским, економским и 

политичко-географским одликама 

простора; 

- препознаје негативне утицаје човека 
на животну средину настале услед 

специфичности развоја пољопривреде, 

рударства, енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на проучаваним 
континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- анализира примере позитивног 
утицаја човека на животну средину у 

државама које улажу напоре на 

очувању природе и упоређује их са 
сличним примерима у нашој земљи; 

- изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење чистих 

извора енергије у државама чија се 
привреда заснива највише на 

експлоатацији нафте и угља; 

- истражује утицај Европске 
уније на демографске, економске 

и политичке процесе у Европи и 

свету; 

- описује улогу 
међународних организација 

у свету. 

 

 

 
АФРИКА 

Географски положај, границе и величина 

Африке. Природне одлике Африке. 

Становништво Африке. 

Насеља Африке. 

Привреда Африке. 

Политичка и регионална подела. 

Афрички Медитеран и Сахарска Африка. 

Подсахарска Африка. 

 

 
СЕВЕРНА 
АМЕРИК

А 

Географски положај, границе, величина и 
регионална 
подела Северне Америке. 

Природне одлике Северне 

Америке. Становништво 
Северне Америке. 
Насеља Северне Америке. 

Привреда Северне Америке. 
Политичка подела. 

 

 
ЈУЖНА 
АМЕРИК
А 

Географски положај, границе и величина 

Јужне Америке. 

Природне одлике Јужне Америке. 

Становништво Јужне Америке. 
Насеља Јужне Америке. 
Привреда Јужне 
Америке. 
Политичка подела. 

 

 

АУСТРАЛИЈ

А И 
ОКЕАНИЈА 

Географски положај, границе и величина 

Аустралије и Океаније. 
Природне одлике Аустралије. 
Колонијални период и становништво 

Аустралије. Насеља Аустралије. 

Привреда Аустралије. 
Океанија - основна географска 

обележја. Политичка и регионална 

подела. 

 
 

ПОЛАРН
Е 

ОБЛАСТИ 

Основне географске одлике Антарктика - 

откриће, назив, географски положај, 

природне одлике, природни ресурси и научна 
истраживања. 
Основне географске одлике Арктика - 
откриће, назив, географски положај, 

природне одлике, 
природни ресурси и савремена научна 
истраживања. 
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Назив предмета ФИЗИКА 

Циљ Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну језичку и научну 

писменост, оспособе се да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, образложе своје мишљење у оквиру дискусије, 

упознају природне појаве и основне природне законе и њихову примену у 

свакодневном животу, развију мотивисаност за 

учење и напредују ка достизању одговарајућих образовних стандарда. 
Разред Седми 

Годишњи фонд 
часова 

72 часа 

 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

- разликује скаларне и векторске 
физичке 

 Сила као узрок промене брзине тела. Појам 
убрзања. 

величине;  Успостављање везе између силе, масе тела и 
убрзања. 

- користи и анализира резултате мерења  Други Њутнов закон. 

различитих физичких величина и 
приказује их 

 Динамичко мерење силе. 

табеларно и графички;  Међусобно деловање два тела - силе акције и 
реакције. 

- анализира зависност брзине и 
пређеног 

 Трећи Њутнов закон. Примери 

пута од времена код праволинијских  Равномерно променљиво праволинијско кретање. 
кретања са сталним убрзањем;  Интензитет, правац и смер брзине и убрзања. 
- примени Њутнове законе динамике на  Тренутна и средња брзина тела. 

кретање тела из окружења;  Зависност брзине и пута од времена при 
равномерно 

- покаже од чега зависи сила трења и на  променљивом праволинијском кретању. 
основу тога процени како може  Графичко представљање зависности брзине тела од 

променити њено деловање; 
- демонстрира појаве: инерције 

тела, убрзаног кретања, кретање 

тела под 

СИЛА И 
КРЕТАЊЕ 

времена код равномерно 

променљивог праволинијског 

кретања. 
Демонстрациони огледи: 

дејством сталне силе, силе трења и сила  - Илустровање инерције тела помоћу папира и тега. 

акције и реакције на примерима из  - Кретање куглице низ Галилејев жљеб. 
окружења;  - Кретање тела под дејством сталне силе. 

- самостално изведе експеримент из  - Мерење силе динамометром. 
области кинематике и динамике, 
прикупи 

 - Илустровање закона акције и реакције помоћу 

податке мерењем, одреди тражену 
физичку 

 динамометара и колица, колица са опругом и 
других 

величину и објасни резултате 
експеримента; 

 огледа (реактивно кретање балона и пластичне 
боце). 

- покаже врсте и услове равнотеже 
чврстих 

 Лабораторијске вежбе 

тела на примеру из окружења;  1. Одређивање сталног убрзања при кретању 
куглице 

- наводи примере простих машина које 
се 

 низ жљеб. 
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користе у свакодневном животу;  2. Провера Другог Њутновог закона помоћу 

- прикаже како сила потиска утиче на  покретног тела (колица) или помоћу Атвудове 
машине. 

понашање тела потопљених у течност и  

 
 

 

 
 

КРЕТАЊЕ 

ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛЕ 

ТРЕЊА 

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. 
наведе услове пливања тела на води; Галилејев оглед. 

- повеже појмове механички рад, Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац 

енергија и снага и израчуна рад силе 
теже и 

навише и хитац наниже. 

рад силе трења; Силе трења и силе отпора средине (трење 
мировања, 

- разликује кинетичку и потенцијалну клизања и котрљања). Утицај ових сила на кретање 
тела. 

енергију тела и повеже њихове промене 
са 

Демонстрациони огледи: 

извршеним радом; - Слободно падање тела различитих облика и маса 

- демонстрира важење закона одржања (Њутнова цев, слободан пад везаних новчића…). 
енергије на примерима из окружења; - Падање тела у разним срединама. 

- решава квалитативне, квантитативне и - Бестежинско стање тела (огледи са динамометром, 
с 

графичке задатке (кинематика и 
динамика 

два тега и папиром између њих, са пластичном 
чашом 

кретања тела, трење, равнотежа полуге, која има отвор на дну и напуњена је водом). 

сила потиска, закони одржања...); - Трење на столу, косој подлози и сл. 
- разликује појмове температуре и - Мерење силе трења помоћу динамометра. 
количине топлоте и прикаже различите Лабораторијске вежбе 

механизме преноса топлоте са једног 
тела 

1. Одређивање убрзања тела које слободно пада. 

на друго; 2. Одређивање коефицијента трења клизања. 

- анализира промене стања тела  Деловање две силе на тело, појам резултујуће силе 
кроз 

(димензија, запремине и агрегатног  различите примере слагања сила. Разлагање сила. 

стања) приликом грејања или хлађења;  Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент силе. 

- наведе методе добијања топлотне  Равнотежа полуге и њена примена. 

енергије и укаже на примере њеног  Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и 
рационалног коришћења.  његова примена. Пливање и тоњење тела. 
  Демонстрациони огледи: 

 
РАВНОТЕЖ

А ТЕЛА 

- Врсте равнотеже помоћу лењира или штапа. 
- Равнотежа полуге. 
- Услови пливања тела (тегови и стаклена посуда на 

  води, Картезијански гњурац, суво грожђе у 
минералној 

  води, свеже јаје у води и воденом раствору соли, 
  мандарина са кором и без коре у води, пливање 

коцке 
  леда на води…). 
  Лабораторијске вежбе 
  1. Одређивање густине чврстог тела применом 
  Архимедовог закона. 
  Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе 

трења. 
  Квалитативно увођење појма механичке енергије 

тела. 
  Кинетичка енергија тела. Потенцијална енергија. 
  Гравитациона потенцијална енергија тела. 
  Веза између промене механичке енергије тела и 
  извршеног рада. Закон о одржању механичке 

енергије. 
  Снага. Коефицијент корисног дејства. 
  Демонстрациони огледи: 
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МЕХАНИЧК
И РАД И 
ЕНЕРГИЈА. 
СНАГА 

- Илустровање рада утрошеног на савладавање 

силе трења при клизању тела по различитим 

подлогама, уз коришћење динамометра. 

- Коришћење потенцијалне енергије воде или 

енергије надуваног балона за вршење 

механичког рада. 
  - Примери механичке енергије тела. Закон о 

одржању 
  механичке енергије (Галилејев жљеб; математичко 
  клатно; тег са опругом) 
  Лабораторијске вежбе 
  1. Одређивање рада силе под чијим дејством се тело 
  креће по различитим подлогама. 
  2. Провера закона одржања механичке енергије 
  помоћу колица. 
  Честични састав супстанције: молекули и њихово 

хаотично 
  кретање. 
  Топлотно ширење тела. Појам и мерење 

температуре. 
  Унутрашња енергија и температура. 
  Количина топлоте. Специфични топлотни

 капацитет. 
  Топлотна равнотежа. 
  Агрегатна стања супстанције. 
 ТОПЛОТНЕ Демонстрациони огледи: 
 ПОЈАВЕ - Дифузија и Брауново кретање. 
  - Ширење чврстих тела, течности и гасова 

(надувани балон 
  на стакленој посуди - флаши и две посуде са 

хладном и 
  топлом водом, Гравесандов прстен, издужење 

жице, 
  капилара...). 
  Лабораторијске вежбе 
  1. Мерење температуре мешавине топле и хладне 

воде 
  после успостављања топлотне равнотеже. 

 

 

 

 

Назив предмета МАТЕМАТИКА 

Циљ Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким 

концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког 

мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације 

математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем 

школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира 

основ за даљи развој математичких 

појмова. 
Разред Седми 

Годишњи фонд 
часова 

144 часа 
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ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

- израчуна степен реалног броја и 

квадратни корен потпуног 

квадрата и примени одговарајућа 
својства операција; 

- одреди бројевну вредност 

једноставнијег израза са 
реалним бројевима; 

- на основу реалног проблема 

састави и израчуна вредност 
једноставнијег бројевног израза са 

реалним бројевима; 

- одреди приближну вредност 

реалног броја и процени 
апсолутну грешку; 

- нацрта график функције y = кx, к 

∈Р\{0}; 
- примени продужену 
пропорцију у реалним 

ситуацијама; 

- примени Питагорину теорему у 
рачунским и конструктивним 

задацима; 
- трансформише збир, разлику и 
производ полинома; 

- примени формуле за разлику 

квадрата и квадрат бинома; 

- растави полином на чиниоце 

(користећи дистрибутивни закон и 

формуле за квадрат бинома и 

разлику квадрата); 

- примени трансформације 
полинома на решавање једначина; 
- примени својства страница, 

углова и дијагонала многоугла; 

- израчуна површину 

многоугла користећи 
обрасце или разложиву 

једнакост; 

- конструише ортоцентар и 
тежиште троугла; 

- примени ставове подударности 

при доказивању једноставнијих 
тврђења и у конструктивним 

задацима; 

- примени својства 

централног и периферијског 
угла у кругу; 

- израчуна обим и површину 

круга и његових делова; 
- преслика дати геометријски 

објекат ротацијом; 

- одређује средњу вредност, 

медијану и мод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Квадрат рационалног 

броја. Решавање 

једначине x² = а, 

а ³ 0; постојање ирационалних бројева (на пример 
решења једначине x2 = 2). 

Реални бројеви и бројевна 

права. Квадратни корен, 
једнакост 

 . 

Децимални запис реалног броја; приближна 

вредност реалног броја; апсолутна грешка. 

Основна својства операција с реалним 

бројевима. 

Функција директне пропорционалности 

y = кx, к ∈ Р\{0}. 
Продужена пропорција. 
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ПИТАГОРИН
А ТЕОРЕМА 

Питагорина теорема (директна и обратна). 

Важније примене Питагорине теореме. 

Конструкције тачака на бројевној правој 

које одговарају бројевима 

, итд. 
Растојање између две тачке у координатном систему. 

 

 

 

 
ЦЕЛИ 
АЛГЕБАРСК

И ИЗРАЗИ 

Први део 
Степен чији је изложилац природан број; степен 

декадне јединице чији је изложилац цео број; 

операције са степенима; степен производа, 
количника и степена. 

Други део 
Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, 

сређени облик, трансформације збира, разлике и 

производа полинома у сређени облик полинома). 

Квадрат бинома и разлика квадрата. 
Растављање полинома на чиниоце коришћењем 

дистрибутивног закона, формуле за квадрат бинома 
и разлику квадрата. Примене. 

 

 
МНОГОУГАО 

Појам многоугла. Врсте многоуглова. 
Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. 

Правилни многоуглови (појам, својства, 

конструкције). Обим и површина многоугла. 

Тежишна дуж троугла. Ортоцентар и тежиште 

троугла. Сложеније примене ставова подударности. 

 
КРУГ 

Централни и периферијски угао у 
кругу. Обим круга, број π. Дужина 
кружног лука. 

Површина круга, кружног исечка и кружног прстена. 

Ротација. 

ОБРАДА 
ПОДАТАКА 

Средња вредност, медијана и мод. 

 

 

 

 

Назив предмета БИОЛОГИЈА 

Циљ Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих 

бића у интеракцији са животном средином, разуме значај биолошке 

разноврсности и потребу 
за одрживим развојем и развије одговоран однос према себи и природи. 

Разред Седми 

Годишњи фонд 
часова 

72 часа 

 

 

                     

ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

ПРЕПОРУЧЕН

И 
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- прикупи и анализира податке о 
животним циклусима почевши од 

оплођења; 

- упореди бесполно и 
полно размножавање; 

- идентификује разлике између 

митозе и мејозе на основну промене 

броја хромозома и њихове улоге у 

развићу и репродукцији; 

- одреди однос између гена и 
хромозома и основну улогу 

генетичког материјала у ћелији; 

- шематски прикаже наслеђивање 
пола и других особина према 

првом Менделовом правилу; 

- одреди положај организма на 

дрвету живота на основу 
прикупљених и анализираних 

информација о његовој грађи; 

- упореди организме на 
различитим позицијама на 

„дрвету живота” према начину на 

који обављају животне процесе; 

- користи микроскоп за посматрање 

грађе гљива, биљних и 

животињскихткива; 

- разврста организме према 

задатим критеријумима 
применом дихотомих кључева; 

- повеже принципе систематике 

са филогенијом и еволуцијом на 
основу данашњих и изумрлих 

врста - фосила; 

- идентификује основне 

односе у биоценози на 
задатим примерима; 

- илуструје примерима однос 

између еколошких фактора и 
ефеката природне селекције; 

- упореди прикупљене податке о 

изабраној врсти и њеној 
бројности на различитим 

стаништима; 

- повеже утицај абиотичких 

чинилаца у одређеној животној 
области - биому са животним 

формама које га насељавају; 

- анализира разлику између 
сличности и сродности 

организама на примерима 

конвергенције и дивергенције; 

- идентификује трофички ниво 
организма у мрежи исхране; 

- предложи акције заштите 

биодиверзитета и учествује у њима; 

 

 

 

 
НАСЛЕЂИВАЊ
Е И 

ЕВОЛУЦИЈА 

Улога и значај једра у метаболизму ћелије. 
Деоба ћелије (хромозоми, настајање телесних и 

полних ћелија). 

ДНК и појам гена (алел, генотип, фенотип) 
Прво Менделово правило, крвне групе, 
трансфузија и трансплантација. 
Наслеђивање пола. 

Наследне болести. 

Животни циклуси биљака и животиња. Смена 

генерација. Једнополни и двополни 

организми. Значај и улога полног 

размножавања. 

 

 

 

 

ЈЕДИНСТВО 
ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ 

КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

Основни принципи организације живих 
бића. Појам симетрије - типични примери 

код једноћелијских и вишећелијских 

организама; биолошки значај. 
Симетрија, цефализација и 
сегментација код животиња. 

Присуство/одсуство биљних органа, 
(симетрија и сегментација код биљака). 

Ћелије са специфичном функцијом: мишићне, 

крвне, нервне, ћелије затварачице... 
Грађа и улога ткива, органа, органских система 

и значај за функционисање организма. 

Компаративни преглед грађе главних група 
биљака, гљива и животиња - сличности и 

разлике у обављању 

основних животних процеса на методски 
одабраним представницима. 

 
 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

Основни принципи систематике (Карл Лине, 

биномна номенклатура). Приказ разноврсности 

живота кроз основне систематске категорије до 
нивоа кола и класе. 

Докази еволуције, фосили и тумачење 

филогенетских 

низова (предачке и потомачке форме, прелазни 
фосили). 

 

 
ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМ
У 

Састав и структура популација. 
Популациона динамика (природни 

прираштај и миграције). Абиотички 

фактори и биотички односи као чиниоци 
природне селекције (адаптације). 

Мреже исхране. Животне области. 

Конвергенција и дивергенција животних 
форми. Заштита природе. Заштита 
биодиверзитета. 

 

 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

Примери наследних болести. 
Особине и грађа вируса. Болести изазване 

вирусима. Имунитет, вакцине. 

Пулс и крвни притисак. 
Прва помоћ: повреде крвних судова 

(практичан рад). 

Принципи уравнотежене исхране и поремећаји 
у 
исхрани. 
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- анализира задати јеловник са 

аспекта уравнотежене и 

разноврсне исхране; 

- идентификује поремећаје 

исхране на основу типичних 

симптома (гојазност, анорексија, 

булимија); 
- планира време за рад, 
одмор и рекреацију; 

- доведе у везу измењено 
понашање људи са коришћењем 

психоактивних супстанци; 

- аргументује предности вакцинације; 
- примени поступке збрињавања 

лакших облика крварења; 

- расправља о различитости међу 

људима са аспекта генетичке 

варијабилности, толеранције и 

прихватања различитости. 

 Значај правилног чувања, припреме и 

хигијене намирница; тровање храном. 
Промене у адолесценцији. 
Здрави стилови живота (сан, кондиција, 

итд). Последице болести зависности - 

наркоманија. 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета ХЕМИЈА 

Циљ Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова 

и вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем, прибором и 

супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за 

решавање проблема у свакодневном животу и наставку образовања, да 

развије способности апстрактног и критичког мишљења, способности за 

сарадњу и тимски рад, и одговоран однос 
према себи, другима и животној средини. 

Разред Седми 

Годишњи фонд 
часова 

72 часа 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

- идентификује и објашњава појмове 

који повезују хемију са другим 

наукама и различитим професијама, 
и принципима одрживог развоја; 

- правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 
показује одговоран однос према 

 
 

ХЕМИЈА КАО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛН

А НАУКА И 
ХЕМИЈА 

У СВЕТУ ОКО НАС 

Предмет изучавања хемије. Везе између 

хемије и других наука. Примена хемије у 

различитим делатностима и свакодневном 
животу. 

Супстанца. Врсте супстанци: хемијски 

елементи, хемијска једињења и смеше. 
Демонстрациони огледи:демонстрирање 

узорака елемената, 
једињења и смеша. 
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здрављу и животној средини; 

- експериментално појединачно и у 
групи испита, опише и објасни 

физичка и хемијска својства 

супстанци, и физичке и хемијске 

промене супстанци; 
- повезује физичка и хемијска 

својства супстанци са применом у 

свакодневно животу и различитим 

професијама; 
- налази потребне информације у 

различитим изворима користећи 

основну хемијску терминологију и 
симболику; 

- објашњава основну разлику између 

хемијских елемената и једињења, и 
препознаје примере хемијских 

елемената и једињења у 

свакодневном животу; 

- објашњава по чему се разликују 

чисте супстанце од смеша и 
илуструје то примерима; 

- разликује хомогене и хетерогене 

смеше, наводи примере из 

свакодневног живота и раздваја 
састојке смеша; 

- представља структуру атома, 

молекула и јона помоћу модела, 
хемијских симбола и формула; 

- повезује распоред електрона у 

атому елемента с положајем 
елемента у Периодном систему 

елемената и својствима елемента; 

- разликује хемијске елементе и 

једињења на основу хемијских 
симбола и формула; 

- разликује типове хемијских веза, 

препознаје тип хемијске везе у 
супстанцама и повезује са 

својствима тих супстанци; 

- објасни процес растварања 

супстанце и квантитативно значење 
растворљивости супстанце; 

 

 

 

 

 

 

 
ХЕМИЈСКА 

ЛАБОРАТОРИЈ
А 

Хемијска лабораторија и експеримент. 

Лабораторијско посуђе и прибор. 

Физичка и хемијска својства 

супстанци. Физичке и хемијске 
промене супстанци. 

Демонстрациони огледи: 

демонстрирање правилног 
руковања лабораторијским посуђем 

и прибором, и 

правилног извођења основних 

лабораторијских техника рада; 
испитивање физичких и хемијских 

својстава и промена супстанци. 

Лабораторијска вежба И: основне 
лабораторијске технике рада: мешање, 

уситњавање и загревање супстанци. 

Лабораторијска вежба ИИ: физичка 
својства супстанци, мерење масе, 

запремине и температуре супстанце. 

Лабораторијска вежба ИИИ: физичке и 

хемијске промене супстанци. 

 

 

 

 

 
АТОМИ И 

ХЕМИЈСК
И 

ЕЛЕМЕНТ

И 

Атоми хемијских елемената. Хемијски 
симболи. 
Грађа атома: атомско језгро и електронски 

омотач. 

Атомски и масени број, изотопи. 
Распоред електрона по нивоима у атомима 
елемената. 

Периодни систем елемената (ПСЕ), закон 

периодичности и веза између броја и 

распореда електрона по нивоима у 

атомима елемената и положаја елемената 
у ПСЕ. 

Племенити гасови. Својства и примена. 

Демонстрациони огледи: формулисање 

претпоставке о честичној грађи супстанци. 
Вежба ИВ: одређивање валентног нивоа и 

броја 
валентних електрона. 

МОЛЕКУЛИ 
ЕЛЕМЕНАТА 

И ЈЕДИЊЕЊА, 

ЈОНИ И 
ЈОНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА 

Ковалентна веза: молекули елемената и 

молекули једињења. Атомска и 

молекулска кристална решетка. 
Јонска веза и јонска кристална решетка. 
Валенца. Хемијске формуле и називи. 



 
 

 

- изводи израчунавања у вези с 

масеним процентним саставом 

раствора; 

- напише једначине хемијских 

реакција и објасни њихово 

квалитативно и квантитативно 

значење; 

- квантитативно тумачи хемијске 
симболе и формуле користећи 

појмове релативна атомска и 

молекулска маса, количина 

супстанце и моларна маса; 

- опише и објасни физичка и 

хемијска својства водоника и 

кисеоника; 

- разликује оксиде, киселине, 
хидроксиде и соли на основу 

хемијске формуле и назива, и опише 

основна својства ових класа 

једињења; 
- индикаторима испита и на 
рН скали процени киселост 
раствора; 
- тумачи ознаке са амбалаже 

супстанци/комерцијалних 

производа. 

 Демонстрациони огледи: 
својства супстанци са ковалентном и 
јонском везом. 

Лабораторијска вежба В: упоређивање 

својстава супстанци са јонском и 

супстанци са ковалентном везом. 

 

 

 

 

 

 
ХОМОГЕНЕ И 

ХЕТЕРОГЕНЕ 
СМЕШЕ 

Смеше: хомогене и хетерогене. 
Раствори - хомогене смеше. 

Растварање и растворљивост. Вода и 
ваздух - хомогене смеше у природи. 

Масени процентни састав смеша. 

Раздвајање састојака смеша: 
декантовање, цеђење и одвајање помоћу 

магнета. 

Демонстрациони огледи: састав и својства 

смеша; раствори и њихова својства; 
растворљивост; незасићени, засићени и 

презасићени раствори; раздвајање 

састојака смеша. 

Лабораторијска вежба ВИ: испитивање 

растворљивости супстанци. 

Лабораторијска вежба ВИИ: 

раздвајање састојака смеша: 

декантовање, цеђење и 
одвајање помоћу магнета. 

 
 

ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ И 
ХЕМИЈСКЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ 

Хемијске реакције. Закон о одржању масе. 

Хемијске једначине. 

Демонстрациони огледи: 
мерење и упоређивање укупне масе 

супстанци пре и после хемијске реакције у 

отвореном и затвореном реакционом 
систему. 

Вежба ВИИИ: састављање једначина 

хемијских реакција. 

 

 

 

ИЗРАЧУНАВАЊА 

У ХЕМИЈИ 

Релативна атомска и релативна 

молекулска маса. 
Количина супстанце и мол. Моларна 
маса. Закон сталних односа маса. 

Масени процентни састав једињења. 

Израчунавања на основу једначина 
хемијских реакција. 

Лабораторијска вежба ИХ: мерење масе 
супстанце и израчунавање моларне 
масе и количине супстанце. 



 
 

 

 

 

 

 

 
ВОДОНИК И 

КИСЕОНИК И 
ЊИХОВА 

ЈЕДИЊЕЊА. 

СОЛИ 

Водоник. 
Кисеоник. Оксидација, сагоревање и 

корозија. Оксиди: хемијске формуле, 
називи и основна својства. 

Киселине: хемијске формуле, називи и 

основна својства. 
Хидроксиди (базе): хемијске формуле, 

називи и основна својства. 

Мера киселости раствора: пХ-скала. 

Неутрализација - хемијска реакција 
киселина и хидроксида (база). 

Соли: формуле и називи. 

Демонстрациони огледи: 

испитивање кисело-базних својстава 

раствора помоћу индикатора; реакција 

неутрализације. Лабораторијска вежба X: 
испитивање кисело- базних својстава 

раствора помоћу индикатора. 

 

 

 

 

Назив предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-

технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и 

производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и 

технолошких ресурса, стекне бољи увид у 

сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и 
иницијативно. 

Разред Седми 

Годишњи фонд 
часова 

72 часа 

 

 

ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

- повеже развој машина и њихов 

допринос подизању квалитета живота 

и рада; 

- повеже ергономију са здрављем и 
конфором људи при употреби техничких 
средстава; 

- анализира да ли је коришћење одређене 

познате технике и технологије у складу са 
очувањем животне средине; 

- истражи могућности смањења трошкова 

 

 

ЖИВОТНО И 
РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

Појам, улога и развој 

машина и механизама. 
Потрошња енергије у 
домаћинству и могућности 
уштеде. 

Утицај дизајна и правилне употребе 
техничких средстава на здравље људи. 

Зависност очувања животне средине од 

технологије. 
Професије (занимања) у области 
машинства. 



 
 

 

енергије у домаћинству; 

- разликује врсте транспортних машина; 
- повезује занимања у области 

машинства са сопственим 

интересовањима; 

- повеже подсистеме код возила 
друмског саобраћаја са њиховом 

улогом; 

- провери техничку исправност бицикла; 
- демонстрира поступке одржавања 

бицикла или мопеда; 

- самостално црта скицом и техничким 
цртежом предмете користећи ортогонално 

и просторно приказивање; 

- користи ЦАД технологију за креирање 

техничке документације; 
- образложи предности употребе 3Д 

штампе у изради тродимензионалних 

модела и макета; 

- управља моделима користећи рачунар; 
- објасни улогу основних компоненти 

рачунара, таблета, паметних телефона и 
осталих савремених ИКТ уређаја; 

- аргументује значај рационалног 

коришћења расположивих ресурса на 

Земљи; 
- идентификује материјале који се 

користе у машинству и на основу 

њихових својстава процењује 
могућност примене; 

- користи прибор за мерење у машинству 

водећи рачуна о прецизности мерења; 
- врши операције обраде материјала који се 

користе у машинству, помоћу 

одговарајућих алата, прибора и машина и 

примени одговарајуће мере заштите на 
раду; 

- објасни улогу одређених елемената 

машина и механизама на једноставном 

примеру; 

- образложи значај примене савремених 

машина у машинској индустрији и 

предности роботизације производних 

процеса; 
- објасни основе конструкције робота; 
- класификује погонске машине - моторе и 

повеже их са њиховом применом; 

 

 

 
САОБРАЋАЈ 

Машине спољашњег и 
унутрашњег транспорта. 

Подсистеми код возила 

друмског саобраћаја 
(погонски, преносни, 

управљачки, кочиони). 

Исправан бицикл/мопед као 

битан предуслов безбедног 

учешћа у саобраћају. 

 

 

 

ТЕХНИЧКА 

И 

ДИГИТАЛН

А 
ПИСМЕНО

СТ 

Специфичности техничких 

цртежа у машинству. 
Ортогонално и просторно 
приказивање предмета. 

Коришћење функција и алата програма 

за ЦАД. 
Употреба 3Д штампе у изради 

тродимензионалних модела и макета. 

Основне компоненте ИКТ уређаја. 
Управљање и контрола коришћењем 
рачунарске технике и интерфејса. 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

Рационално коришћење ресурса на 

Земљи и очување и заштита животне 

средине. 
Материјали у машинству (пластика, 
метали, легуре и др.). 

Мерење и контрола - појам и примена 

мерних средстава (мерила). 
Технологија обраде материјала у 

машинству (обрада материјала са и 

без скидања струготине, савремене 
технологије обраде). 

Елементи машина и механизама 

(елементи за везу, елементи за пренос 

снаге и кретања, специјални елементи). 

Производне машине: врсте, 

принцип рада, појединачна и 

серијска производња. 

Појам, врсте, намена и конструкција 

робота (механика, погон и 
управљање). Погонске машине - 

мотори (хидраулични, 
пнеуматски, топлотни). 

- самостално/тимски истражи и реши задати  Моделовање погонских машина и/или 
школског мини робота. 



 
 

 

проблем у оквиру пројекта; 

- изради производ у складу са 

принципима безбедности на раду; 

- тимски представи идеју, потупак 

израде и производ; 
- креира рекламу за израђен производ; 
- врши е-коресподенцију у складу са 

правилима и препорукама са циљем 
унапређења продаје; 

- процењује свој рад и рад других на основу 

постављених критеријума (прецизност, 
педантност и сл.). 

 

 

 

 

 

 
 

КОНСТРУ- 

КТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ 

Проналажење информација, стварање 
идеје и дефинисање задатка. 

Самосталан/тимски рад на пројекту. 

Израда техничке документације 
изабраног модела ручно или уз помоћ 

рачунарских апликација. 

Реализација пројекта - израда модела 
коришћењем алата и машина у складу 

са принципима безбедности на раду. 

Представљање идеје, поступака израде 

и производа. 
Процена сопственог рада и рада других 

на основу постављених критеријума. 

Употреба електронске коресподенције 
са циљем унапређења производа. 

Одређивање оквирне цене 
трошкова и вредност израђеног 

модела. 
Креирање рекламе за израђен производ. 

 

 

 

 

 

Назив предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за 

управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном 

окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за 

решавање различитих проблема у 
друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

Разред седми 

Годишњи фонд 
часова 

36 часова 

 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

- разликује визуелну презентацију и 

логичку структуру текста; 

- користи алате за стилско обликовање 
документа и креирање прегледа садржаја у 

програму за обраду текста; 
- објасни принципе растерске и векторске 
графике и модела приказа боја; 

- креира растерску слику у изабраном 

програму; 
- креира векторску слику у изабраном 

 

 

 

ИКТ 

Обележавање логичке структуре и 

генерисање прегледа садржаја 

текстуалног документа. 

Карактеристике рачунарске графике 

(пиксел, резолуција, РГБ и ЦМYК модели 
приказа боја, растерска и векторска 

графика). 

Рад у програму за растерску графику. 
Рад у програму за векторску графику. 

Израда гиф анимација. 
Коришћење алата за снимање екрана. 



 
 

 

програму; 
- користи алате за уређивање и 
трансформацију слике; 

- креира гиф анимацију; 
- креира видео-запис коришћењем 
алата за снимање екрана; 

- разликује појмове УРЛ, ДНС, ИП адреса; 

- објасни појмове хипервеза и хипертекст; 

- креира, форматира и шаље електронску 
пошту; 

- обавља електронску комуникацију на 
сигуран, етички одговоран и безбедан 

начин водећи рачуна о приватности; 

- препозна непримерени садржај, 
нежељене контакте и адекватно се 

заштити; 

- сараднички креира и дели документе у 

облаку водећи рачуна о одговарајућим 
нивоима приступа; 

- подешава хипервезе према делу 

садржаја, другом документу или веб 

локацији; 
- уз помоћ програмске библиотеке 

текстуалног програмског језика исцртава 

елементе 2Д графике; 
- употребљава петље и генератор 

насумичних бројева за исцртавање 

сложенијих облика; 
- планира, опише и имплементира 
решење једноставног проблема; 

- проналази и отклања грешке у програму; 

- сарађује са осталим члановима групе у 

свим фазама пројектног задатка: 

- креира, уређује и структурира дигиталне 
садржаје који комбинују текст, слике, 

линкове, табеле и анимације; 

- креира рачунарске програме који 

доприносе решавању пројектног 
задатка; 

- поставља резултат свог рада на 

Интернет ради дељења са другима уз 

помоћ наставника; 

- вреднује своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и активности за које је 

био задужен. 

 

 

 
ДИГИТАЛН

А 
ПИСМЕНО

СТ 

УРЛ, ДНС, ИП адреса. 
Хипервеза и хипертекст. 

Електронска пошта, креирање налога, 

слање и пријем поште. 
Електронска пошта (контакти, 

безбедност, нежељена пошта). 

Рад на дељеним документима (текстуалним 

документима / презентацијама 
/упитницима...) у облаку. 

 

 

 
РАЧУНА- 
РСТВО 

Рад са изабраним текстуалним 

програмским језиком у области 2Д 

графике. 

Основне карактеристике изабране 

графичке библиотеке. 

Методе за исцртавање основних 

геометријских облика. 

Подешавање боја и положаја објеката. 

Примена петљи и случајно генерисаних 

вредности 
на исцртавање геометријских облика. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОЈЕКТН
И 
ЗАДАТАК 

 

 

 

 

 

 
 

Фазе пројектног задатка од израде плана 
до представљања решења. 

Израда пројектног задатка у корелацији са 
другим предметима. 

Вредновање резултата пројектног задатака. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује 

физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 

здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и 

редовног физичког вежбања у 

савременим условима живота и рада. 
Разред Седми 

Годишњи фонд часова 108 часова 

 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

- примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и интензитета 

у самосталном вежбању; 

- сврсисходно користи научене вежбе 

у спорту, рекреацији и различитим 

ситуацијама; 

- упоређује и анализира сопствене 

резултате са тестирања уз помоћ 

наставника са вредностима за свој 

узраст; 

- примени достигнути ниво 
усвојене технике кретања у 
игри, спорту и свакодневном 

животу; 

- примени атлетске дисциплине у 

складу са правилима; 

- развија своје моторичке 

способности применом вежбања 

из атлетике; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела; 

- примени вежбања из 

гимнастике за развој моторичких 

способности; 

- изведе елементе одбојкашке технике; 

- примени основна правила одбојке; 

- користи елементе технике у игри; 
- примени основне тактичке 

елементе спротских игара; 
- учествује на такмичењима 

између одељења; 

- изведе кретања у различитом ритму; 

 

 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОС

ТИ 

Основни садржаји 

Вежбе за развој 

снаге. 

Вежбе за развој гипкости. 

Вежбе за развој аеробне издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије тестова за праћење 

физичког развоја и моторичких способности. 
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Атлетика 

Основни садржаји 
Техника спринтерског трчања. 
Истрајно трчање - припрема за 

крос. Техника штафетног 
трчања 

Скок удаљ. 

Бацања кугле. 

Скок увис. 

Бацање „вортекс-

а”. Проширени 

садржаји 
Скок увис (леђна техника). Тробој. 

 

 
 

 
 

Спортска 

гимнасти

ка 

Основни садржаји: 
Вежбе и комбинације вежби карактеристичних за 

поједине справе: 

Тло, Прескок 

Трамполина 

Вратило 

Двовисински 

разбој Паралелни 

разбој Кругови 

Коњ са хватаљкама 

Греда. 

Проширени садржаји: 
На тлу и справама сложеније вежбе и комбинације 
вежби. 



 
 

 

- игра народно коло; 

- изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других култура; 

- изведе кретања, вежбе и саставе 

уз музичку пратњу; 

- преплива 25 м техником краула, 
леђног краула и прсном техником; 

- процени своје способности и 

вештине у води; 

- скочи у воду на ноге и на главу; 

- рони у дужину у складу са 

својим могућностима; 

- поштује правила понашања у води, 

и око водене средине; 

- уочи ризичне ситуације у води и око 

ње; 

- вреднује утицај примењених 

вежби на организам; 

- процени ниво сопствене дневне 
физичке активности; 

- користи различите вежбе за 

побољшање својих физичких 

способности; 

 
Основе 

тимских 

и 

спортск

их игара 

Одбојка: 
Основни елементи технике, тактике и 

правила игре. Футсал: Игра уз примену 

правила. 

Рукомет: Игра уз примену 

правила. Кошарка: 

Сложенији елементи технике, тактике и правила игре. 
Активност по избору. 

 

 

 

 

Плес и 

ритими

ка 

Основни 

садржаји Вежбе 
са вијачом. 

Вежбе са 

обручем. Вежбе 

са лоптом. 

Народно коло „Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се школа 

налази. Енглески валцер. 
Проширени 
садржаји Састав 

са обручем. 
Састав са лоптом. 
Састав са 
вијачом. 

Основни кораци роцк н ролл. 

- процени последице недовољне 

физичке активности; 
- примени мере безбедности у 

вежбању у школи и ван ње; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима; 
- примени и поштује правила игара у 
складу са етичким нормама; 

- примерено се понаша као 

учесник или посматрач на 

такмичењима; 

- решава конфликте на 

друштвено прихватљив 
начин; 

- пронађе и користи различите изворе 

информација за упознавање са 
разноврсним облицима физичких и 

спортско- рекративних активности; 

- прихвати победу и пораз; 

- уважи различите спортове без 
обзира на лично интересовање; 

- примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним ситуацијама; 

- повеже значај вежбања за 

одређене професије;  

  

 

 

 
 

 

 

Пливањ

е и 

ватерпо

ло 

Основни 

садржаји 
Пливање 

Техника 

краула. 

Техника прсног пливања. 

Одржавање на води на разне начине и самопомоћ. 

Роњење у дужину до 10 м. 
Пливање 25 м одабраном техником на 
време. Проширени садржаји 

Мешовито пливање (две 

технике). Ватерполо 

Пливање са лоптом. 
Хватање и 

додавање. Шут на 

гол. 

Проширени 

садржаји 

Пливање 

Мешовито 

пливање. Игре у 

води. 

Ватерполо 
Основни елементи тактике и игра. 

Полигони Полигон у складу са реализованим моторичким 
садржајима 



 
 

 

- вреднује лепоту покрета у 

физичком вежбању и спорту; 

- подстиче породицу на редовно 

вежбање; 

- повеже врсте вежби, игара и 

спорта са њиховим утицајем на 
здравље; 

- коригује дневни ритам рада, 

исхране и одмора у складу са 
својим потребама; 

- користи здраве намирнице у исхрани; 
- разликује корисне и штетне 

додатке исхрани; 

- примењује здравствено-

хигијенске мере у вежбању; 

- правилно реагује и пружи основну 

прву помоћ приликом повреда; 

- чува животну средину током 

вежбања; 

- препозна последице конзумирања 

дувана, алкохола и штетних 

енергетских напитака; 

- води рачуна о репродуктивним 

огранима приликом вежбања. 
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Физичко 

вежбање 

и спорт 

Основни садржаји 
Основна подела 
вежби. 

Функција скелетно-мишићног 

система. Основна правила 

одбојке. 

Понашање према осталим субјектима у игри (према 

судији, играчима супротне и сопствене екипе). 

Чување и одржавање материјалних добара која се 

користе у вежбању. 

Облици насиља у физичком васпитању и спорту. 

Навијање, победа, пораз решавање спорних 

ситуација. 

Писани и електронски извори информација из 

области физчког васпитања и спорта. 

Вежбање у функцији сналажења у ванредним 

ситуацијама. Значај вежбања за одбрамбено-

безбедносне потребе. Повезаност физичког вежбања 
и естетике. 

Породица и 

вежбање 

Планирање 

вежбања. 

 

 
 

 

 

 
Здравствен 

о 

васпитање 

Основни садржаји 
Утицај аеробног вежбања (ходања, трчања и др.) на 

кардио- респираторни систем. 

Здравствено-хигијенске мере пре и после вежбања. 

Значај употребе воћа и поврћа и градивних материја 

(протеини и беланчевине) у исхрани. 

Подела енергетских напитака и последице њиховог 
прекомерног конзумирања. 

Прва помоћ након површинских повреда 

(посекотина и одеротина). 

Вежбање у различитим временским 

условима. Чување околине при вежбању. 

Последице конзумирања дувана и 

алкохола. Додаци исхрани - 

суплементи. 

Вежбање и менструални циклус. 
Значај заштите репродуктивних органа приликом 
вежбања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив програма ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и 

практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског 

друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе 

других и спреман да активно делује 

у заједници. 
Разред Седми 

Годишњи фонд 
часова 

36 часова 

 

 
ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

ОБЛАСТ /ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

 

- наведе и опише основне карактеристике 

људских права; 

- својим речима опише везу између 
права појединца и општег добра; 

- дискутује о односу права и правде и о 

сукобу права; 

- образложи личну одговорност у 
заштити свог здравља; 

- штити своја права на начин који не 
угрожава друге и њихова права; 

- образложи сврху постојања политичких 

странака; 

- аргументује потребу ограничења и 
контролу власти; 

- наведе кораке од предлагања до 

усвајања закона; 
- образложи на примеру могућност 
утицаја грађана на одлуке Народне 

скупштине; 
- препозна и одупре се различитим 

облицима вршњачког притиска; 

- препозна опасност када се нађе у 

великој групи људи и заштити се; 

 

 
ЉУДСКА 

ПРАВА 

Карактеристике људских права - 

урођеност, универзалност, неотуђивост, 

недељивост. 

Опште добро. 
Права појединца и опште добро. 
Сукоб појединачних права и општег 

добра. Права и правда. 
Социјална правда. 

 

 
ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Политичке странке у вишепартијском 

систему - владајуће и опозиционе. 
Народна скупштина - сврха и 
надлежности. Народни посланици, 
посланичке групе. 

Процедуре у раду Народне скупштине. 
Скупштинске дебате. 
Предлагање и доношење закона. 

 

 
ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Припадност групи. Групни идентитет 

као део идентитета младих.Односи у 

вршњачкој групи и њен утицај на 

појединца. 

Вршњачки притисак. 

Конформизам. 

Приватност - обим и границе. 

Понашање људи у маси и угроженост 

права појединца. 



 
 

 

- учествује у организацији, реализацији и 

евалуацији симулације Народне скупштине; 

- у дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на конструктиван 

начин; 

- проналази, критички разматра и 

користи информације из 

различитих извора. 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Симулација Народне скупштине 
Одређивање улога и процедура у 
скупштини. Формирање посланичких 
група. 

Избор председника 

скупштине. Формулисање 
предлога закона. 

Скупштинска дебата. 

Гласање. 
Евалуација симулације. 

 

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 

 

 

 

 

Верска настава (словачке евангеличке цркве) 

 

 

Годишњи  фонд часова:   36 

Разред: СЕДМИ 

 

 

 

ТЕМА 

(настав

не 

једини

це) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће: 

ПРЕПОРУ

ЧЕНИ 

САДРЖАЈ

И ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А ПРОГРАМА 

 

I – 

УВОД 

 

1.Увод

ни час 

-Упознавање ученика и вероучитеља; 

 

-Упознавање ученика са садржајем  

предмета и     начином  рада на 

часовима верске  наставе; 

 

- Мотивисање ученика за похађање 

часова верске   наставе.  

 

Когнитивни аспект: 

 

 Разумети основнa 

сазнања о темама које 

ће се обрађивати на 

часовима верске 

наставе –Словачке 

евангеличке а.в. цркве 

 

Афективни аспект: 

 

 - бити подстакнут да 

активно учествује на 

часовима верске 

наставе 

-

Упознавањ

е 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 усвоје и 

спроведу у 

живот кроз 

слободно 

II - 

EТИК

А  – 

ОБАВ

ЕЗЕ 

ПРЕМ

А 

БЛИЖ

ЊИМ

А 

 

- Ученици уче правила суживота у 

заједници- Правило хришћанске 

заједнице  на основу писма Апостола; 

 

- Познаје људска права и обавезе; 

 

- Ученици уче  појмове: пацифизам, 

расизам, национализам, толеранцјиа, 

ксенофобија, ... 

 

- Ученици уче о односима Бог-човек, 

 

Когнитивни аспект: 

 

- ученик је способан да 

на основу искуства 

стеченог из Библије 

оцени слободу права и 

обавеза индивидуе 

- ученик зна да наведе 

правила  суживота у 

заједници  

-

презентаци

ја другог 

дела 

Божијих 

заповести 

 

-Прича: 

Тајна 

црвених 

рибица(Бру



 
 

 

 

2. 

Живот 

у 

заједни

штву 

 

3.  4. 

Божија 

запове

ст – 

Пошто

вање  

аутори

тета 

 

4. 

5.Божи

ја 

запове

ст – 

Пошто

вање 

живота 

 

5. 

6.Божи

ја 

запове

ст и 10. 

Божија 

запове

ст –

Секс у 

животу 

хришћ

анина 

 

 

6. 7. 

Божија 

запове

ст и 9. 

Божија 

запове

ст – 

Исправ

ан став 

човек-Бог, Бог-заједница; 

 

- ученик учи да разуме 4. БЗ на основу  

Малог  катехизиса 

- ученик проналази замке лошег 

утицаја на живот  младе особе 

- ученику се објасне вредности 

породичног живота 

 

- ученик учи да разуме 5. БЗ према МК 

- ученик учи да разуме вредност 

људског живота 

- ученик учи разлоге живљења од 

зачећа до природне смрти  

- ученик учи, да је Бог творац живота 

и само Он зна када је време смрти 

- ученик учи, да начин живота не 

представља спасење 

- ученик види значај бриге за ближњег 

- ученик учи о различитим врстама 

зависности и препознаје исте 

- ученик учи да разуме и објасни 6. и 

10 БЗ према  МК 

- ученик учи о вредности сопственог 

живота 

- ученик учи појам: родитељство, 

адопција, развод, невера, 

промискуитет, проституција, мисија, 

хомосексуалност 

 

- ученик учи да разуме и објасни 7. и 

9. БЗ према МК 

- ученик учи значење речи крађа 

- ученик учи појам:  милосрђе, мисија, 

хуманитарност у контексту Исусове 

љубави – пример садашњости 

- ученик учи појам „себичлук“ 

- ученик учи и препознаје значај 

хуманости у светским  несрећама 

- ученик сазна да је душевна својина 

лична својина 

- ученик учи да разуме и објасни 8. БЗ 

према МК 

- ученик учи да разликује појмове: 

истина, лаж, грешка, обмана... 

- ученик учи да разуме концепт ‚свете 

лажи‘ и уме да је примени 

-ученик зна да објасни  

појам:  пацифизам, 

расизам, национализам, 

толеранцјиа, 

ксенофобија, ... 

- ученик уме да објасни  

4. БЗ  на основу  Малог 

катехизиса 

- ученик разуме 

потребу очувања 

традиционалних 

вредности у друштву-

породици, браку, 

родитељству 

- ученик зна да 

апликује у свакодневни 

живот параболу о 

одметнутном сину 

- ученик уме да објасни  

5. БЗ  на основу  Малог 

катехизиса 

- ученик разуме 

потребу очувања 

људског живота 

- ученик разуме 

одговорност  за бригу о 

онима, којима је помоћ 

потребна 

Ученик уме да се 

активно бори против 

зависности 

- уме да објасни 6. и 10. 

БЗ  сагласно са 

објашњењем МК 

- ученик уме да на 

одговаран  начин 

приступи проблему 

сексуалности и уме да 

на софистициран  

начин прича о томе 

- уме да објасни појам: 

родитељство, адопција, 

развод, невера, 

промискуитет, 

проституција, мисија, 

хомосексуалност 

- ученик разуме 

потребу да живи  живот 

но 

Феррера) 

 

-

старозавет

ни текст  

1M 2, 18  

-

новозаветн

и текст 

1коринћан

ина 13 -  о 

љубави 

 

-

старозавет

ни текст  

2 M 20 – 10 

БЗ 

 

-

новозаветн

и текст 

Лук 15, 19-

32 – прича 

о 

изгубљено

м сину 

 

 

-

старозавет

ни одељци 

текста 1 M 

4, 3-14  

 

-

новозаветн

и текст 

Римљанина 

12, 19 – Бог 

је судија 

 

-

старозавет

ни текст  

Приче 

Соломунов

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.  

 

Врсте наставе: 

 

Настава се 

реализује кроз 

следећеоблике 

наставе: 

 

- теоријска 

настава (35 

часова) 

- практична 

настава (1 час) 

 

Место 

реализације 

наставе: 

 

-Теоријска 

настава се 

реализује у 

учионици; 

 

- Практична 

настава се 

реализује у 

цркви – учешћем 

у литургијском 

сабрању; 



 
 

 

према 

имови

ни 

 

 

7. 8. 

Божија 

запо 

вест–

Истина 

и лаж 

 

 

 

који се темељи  на Богу 

- ученик уме да објасни 

7. и 9. БЗ  према МК 

- ученик препознаје 

значај приватне својине 

- ученик уме да објасни 

појам: приватна 

својина, душевна 

својина , крађа, 

лоповлук, превара, 

преписивање, ... 

- ученик уме да објасни 

следеће појмове: 

милосрђе, мисија, 

хуманитарност у 

контексту Исусове 

љубави 

- ученик уме да објасни  

8. БЗ према  МК 

- ученик уме да објасни 

појам:  истина, лаж, 

грешка, ... 

-ученик разуме концепт 

‚свете лажи‘ и уме да је 

примени 

 

Афективни аспект: 

 

- осећа поштовање 

према својим 

родитељима и осталим 

ауторитетима; 

- зна да се активно 

брани од завислости ; 

-разуме животу који је 

посвећен Богу 

-тежи ка томе да говори 

само истину. 

е 6, 20-35  

 

Приче 

Соломунов

е 31, 10-31  

 

- приче о 

лажи – 

Каин 

слагао Бога 

/1M 4/ 

Јаков 

слагао 

оца/1M 27/ 

-израда 

пpracovnéh

o listu k 

danej téme 

-песма: 

Боже, 

учини ме ( 

Učin ma 

Bože … 

235 KTS) 

 

 

 

 

 

Дидактичко 

методичка 

упутства за 

реализацију 

наставе: 

 

- 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 група 

располаже из 

подручја верске 

наставе 

Словачке 

евангеличке 

а.в.цркве. 

 

- 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 

 

III  - 

ДОГМ

АТИК

А – 

ДРУГ

И 

ДЕОК

РЕДА 

 

 

- Ученици се 

упознајусаизворимаинформацијаоИсу

суХристу, о 

периодукојемјеживеоИсусХрист-

РимскоЦарство; 

 

 

- Ученици се 

упознајусабиблијскимтекстовимакојио

 

Когнитивни аспект: 

-ученик је у стању да 

наведе неколико 

историјских чињеница 

које доказују постојање 

Исуса Христа 

- ученик познаје 

библијске и 

небиблијске изворе 

 

 

 

-

презентаци

ја о 

Римском 

царству, o 

јеврејским 

хришћанск



 
 

 

 

 

8.Живо

т 

Исуса  

- 

Истори

јска 

личнос

т  

 

9.Исус

ов 

живот 

 

10.Ису

с као 

истини

т Бог и 

човек 

 

11. 

Исус- 

наш 

Спасит

ељ 

 

12. 

Исусов

о 

учење 

 

13. 

Исус и 

ја  

 

писујуЊеговорођење, животнодело, 

смрт, васкрсење; 

 

- Ученици 

учеПисмакојаговореобожанскојприро

диИсуса; 

 

- Упозанају се са библијским причама 

којепотврђујуИсусовубожанскуприрод

у; 

 

- Ученици откривају 

ситуацијеукојимасеИсуссуочавасаљуд

скимпроблемимакаоштосу  – 

физичкепотребе, бол, страх, туга; 

 

- Ученици се спознају са 

сасадржајемјеванђеља 

и са чињеницом да је 

ИсусХристСпаситељ; 

 

- Ученицисе упознају саначином 

комуникацијеИсусасаљудима; 

 

- Ученици 

сазнајујеванђељакојаописујуИсусовоу

чење,– Проповеднаврху, параболе; 

 

- Ученици се упознају 

сапотребомзаличнимодносомсаИсусо

мХристом; 

 

- Ученици спознају са могућношћу 

изградњевезесаИсусомумолитви, 

читајућиБожјуреч; 

 

- 

УченицидоживљавајуИсусакаоузорсво

гживота, размишљања, 

одлучивањаиделовања. 

 

 

који нам говоре о 

Исусу 

- ученик је способан да 

пронађе дела која 

говоре о животу Исуса 

Христа 

- ученик је способан да 

именује еванђелисте 

- ученик познаје други 

део Симбола вере 

- ученик познаје 

библијске приче које 

говоре о Исусовим 

надприродним моћима  

- ученик је способан да 

пронађе библијске 

приче, које говоре о 

ситуацијама  где Исус 

открива своју  људску 

страну бића 

- ученик схвата људску 

страну Исусовог бића 

- ученик је у стању да 

објасни концепт 

јеванђеља 

-ученик разуме 

ситуацију грешника и 

његову неспособност  

да добије вечан  живот 

- ученик је у стању да 

објасни потребу  за 

савршеном  жртвом  

Исуса Христа 

- ученик разуме 

различит тип 

комуникације Исуса са 

различитим групама 

људи 

- ученик зна да пронађе 

неке од Исусових 

парабола у Библији 

- ученик схвата да је и 

данас могуће имати 

лични однос са Исусом 

- ученик види Исуса 

Христа као модел 

истинске хришћанске 

службе према свету 

им 

групама– у 

периоду 

Исусовог 

живота; 

 

-читање 

Новог 

Завета, 

јеванђеља- 

тражење 

текстова о  

Исусовом 

животу; 

 

-филм о 

Исусовом 

рођењу; 

 

-

презентаци

је 

парабола; 

 

-песма: 

Исус ти 

имаш име... 

(Ježiš ty 

máš meno 

… 122 

KTS); 

 

-

Новозаветн

и текст 

Л 19, 1-10 

– Захеја– 

промена 

живота 

Дела 7, 54-

60 – Павле 

– промена 

живота   

 

- израда 

радног 

листа на 

дате теме 

тема. 

 У току 

реализације 

стављати 

нагласак више 

на доживљајно и 

формативно, а 

мање на сазнајно 

и информативно. 

 

-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 



 
 

 

- ученик реализује да се 

место за сусрет са 

Христом јавља у 

молитви, током студија 

Библије, током 

састанака са браћом и 

сестрама у  

Вери 

 

 

Афективни аспект: 

 

- схвата да Исусово 

осећање према осталим 

људима и Његове 

емоције које је имао 

према осталима је било 

истинито и тиме 

показао своју велику 

Божију љубав према 

нама. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

- 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. 

 

Евалуација 

наставе 

Евалуацију 

наставе 

(процењивање 

успешности 

реализације 

наставе и 

остварености 

задатака и 

 

 

 

IV–

ИСТО

РИЈА 

СВЕД

ОЦИ 

ВЕРЕ 

НОВО

Г 

ЗАВЕТ

А И У 

РАНОЈ 

ЦРКВ

И 

 

14. 

ЈованК

рстите

љ 

 

15. 

Марија 

-

Ученицисеупознајусаосновимбиограф

скимподацимаисторијскихличностиив

ерскомситуацијомуПалестинизавреме

Исусовогживота; 

 

- 

Ученицисеупознајусаосновимбиограф

скимподацимаисторијскихличности; 

 

-

Ученикучиоважнојулозиженауживоту

ИсусаХристаињиховојулозиуисторији

спасења; 

 

- 

Учениксеупознајесаосновимбиографск

имподацимаисторијскихличности, 

апостолаПетра, 

ђаконаСтефанаиапостолаПавла; 

 

- 

Ученикучиоситуацијиупрвобитнојхри

шћанскојзаједнициуЈерусалимуиузроц

 

Когнитивни аспект: 

 

ученикзнаосновнебиогр

афскеподаткепознатели

чности 

- 

ученикјеустањудадефи

нишезначењеречипокај

ање 

- 

ученикзнаосновнебиогр

афскеподаткепознатели

чности 

- 

ученикзнаосновнебиогр

афскеподаткепознатели

чности: Петра, 

СтефанаиПавла 

- 

ученикјеустањудаобјас

ниузрокехришћанскогп

рогонаодстранеЈевреја 

-ученик зна основне 

 

-

презентаци

ја о 

Јованову 

Крститељу; 

 

 -библијски 

текстови 

који говоре 

о пророку 

Јовану 

Крститељу;  

 

- помоћни 

текстови 

који говоре 

о Марији; 

 

-

презентаци

ја о Петру, 

Павлу, 

Стефану; 



 
 

 

 

16.Пет

ар, 

Павле, 

Стефан 

 

17.Ран

а црква 

– 

Средњ

и век: 

 

18. 

Koнста

нтин 

Велики 

 

19. 

Почец

и 

монаш

тва 

 

20. Лав 

Велики

, 

Грегор 

Велики 

 

21.Ћир

ило и 

Метод

ије 

 

22. 

Фрањо 

Асишк

и 

 

имахришћанскогпрогонаодстранеЈевр

еја, каоиодстранепагана  (Нерон, 

Домицијан, Дециус) 

 

 

Ученици упознају политичке 

околности које су довеле до 

равноправности хришћанства и 

паганства  

 

- Сазнаје  закључке Сабора у Никеји, 

325.г ; 

 

- Ученици се упознају са  узроцима 

настанка средњевековног монаштва; 

 

- Ученици  уче о испосништву и 

монаштву; 

 

- Ученици  се упознају са основим 

биографским  подацима историјских 

личности, папе Лава Великог и Гргура 

Великог; 

 

- Ученици се упознају са  формирањем  

папства и централизације моћи 

римског  бискупа; 

 

- Упознају се са основим биографским  

подацима историјских личности, 

Ћирила и Методија; 

 

- Спознају  живот  унутар литургијске 

заједнице на Великој Морави,  након 

доласка  Ћирила и Методија; 

 

- Упознају се са основним 

биографским  подацима историјских 

личности. 

 

 

политичке услове који 

су довели до 

изједначавања 

хришћанства са 

паганизмом 

- ученик зна узроке 

монаштва 

- ученик распознаје  

предности и мане 

средњевековног  

монаштва 

- ученик зна основне 

биографске податке 

познате личности:папе 

Лава Великог и Гргура 

Великог 

- ученик је у стању да 

објасни, зашто епископ 

Рима постепено добија 

првенство у цркви 

- ученик зна основне 

биографске податке 

познате личности, 

Ћирила и Методија; 

- је у стању да објасни 

зашто се наВеликој 

Морави вршила 

византијска мисија; 

-  зна основне 

биографске податке 

познате личности; 

- утврдити у ком обиму 

је запамтио, схватио и 

стекао знање на 

часовима веронауке у  

овом разреду 

 

Афективни аспект:  

 

-саосећа са 

прогнанством првих 

хришћана; 

-зна да се оријентише у 

питањима свог 

сопственог живота. 

 

-израда 

радног 

листа на 

дате теме; 

 

-песма: 

Живети за 

Исуса 

(Smieť žiť 

pre Krista… 

475 ES) 

 

-

презентаци

ја о 

Константи

ну 

Великом; 

-садржаји 

који говоре 

о 

Константи

ну 

Великом; 

 

-слике 

разних 

храмова; 

 

-читање 

Прогласа  –

с. 109 

 

-догађаји о 

радости,  

које је 

написао 

Фрањо 

Асишки 

свом брату 

Леу стр.114 

 

-израда 

радног 

листа на 

дате теме; 

 

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;  

 

Оцењивање  

Непосредно 

описно 

оцењивање 

ученика може се 

вршити кроз:  

-усмено 

испитивање;  

-писмено 

испитивање;  

-посматрање 

понашања 

ученика;  

 

Оквирни број 

часова по 

темама  

 

I - УВОД – 1  

 II  - EТИКА  – 

ОБАВЕЗЕ 

ПРЕМА 

БЛИЖЊИМА - 

11 

III  - 

ДОГМАТИКА – 

ДРУГИ ДЕО 

КРЕДА -10 

 IV -ИСТОРИЈА 



 
 

 

-песма:  

Мој си 

Господ ( Si 

môj Pán … 

127 KTS) 

СВЕДОЦИ 

ВЕРЕ НОВОГ 

ЗАВЕТА И У 

РАНОЈ ЦРКВИ– 

12 

ЕВАЛУАЦИЈА 

– 1+1 



 
 

 

 

 

Назив предмета ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ 

Циљ Циљ учења Другог страног језика је да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног 

језика оспособи за  основну  писмену  и усмену  комуникацију  и стекне  

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

Разред Седми 

Годишњи фонд 
часова 

72 

 

 

ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

КОМУНИКАТИВН

Е ФУНКЦИЈЕ 

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

(у комуникативним 

функцијама) 

- разуме једноставније текстове који се 

односе на поздрављање, представљање и 

тражење/ давање информација личне 

природе; 

- поздрави и отпоздрави, представи себе и 
другог користећи једноставнија језичка 
средства; 

- размени једноставније информације личне 

природе; 
- у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима; 

- разуме једноставније текстове који се 

односе на опис особа, биљака, животиња, 

предмета, места, појава, радњи, стања и 

збивања; 
- опише и упореди жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разуме једноставније предлоге, савете и 
позиве на заједничке активности и одговори на 

њих уз одговарајуће образложење; 

- упути предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности користећи 

ситуационо прикладне комуникационе 

моделе; 

- затражи и пружи додатне информације у 

вези са предлозима, саветима и позивима 
на заједничке активности; 
- разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује 

на њих; 

- упути уобичајене молбе и захтеве; 

 
ПОЗДРАВЉАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
СЕБЕ И ДРУГИХ И 

ТРАЖЕЊЕ/ 

ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ И ДРУГИМА 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на 

поздрављање и представљање 
(дијалози, наративни текстови, 

формулари и сл. Реаговање на 

усмени или писани импулс 

саговорника (наставника, вршњака 
и сл.) и иницирање комуникације; 

усмено и писано 

давање информација о себи и 
тражење и давање информација о 

другима. 

ОПИСИВАЊЕ 

БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА, ПОЈАВА, 

РАДЊИ, СТАЊА И 

ЗБИВАЊА 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на опис 
бића, предмета, места, појава, 

радњи, стања и збивања; усмено и 

писано описивање/ поређење бића, 
предмета, 
појава и места. 

 
ИЗНОШЕЊЕ 

ПРЕДЛОГА И 

САВЕТА, 

УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА 

ЊИХ 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова који садрже предлоге. 

Усмено и писано преговарање и 

договарање око предлога и учешћа 

у заједничкој активности; писање 
позивнице за прославу/ журку или 

имејла/ СМС-а којим се уговара 

заједничка активност; прихватање/ 
одбијање предлога, усмено или 

писано, уз поштовање основних 

норми учтивости и давање 
одговарајућег 
оправдања/ изговора. 



 
 

 

- честита, захвали и извини се користећи 
једноставнија језичка средства; 

- разуме и следи једноставнија упутства у 
вези с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота; 

- пружи једноставнија упутства у вези с 
уобичајеним ситуацијама из свакодневног 
живота; 

- разуме једноставније текстове у којима се 

описују радње и ситуације у садашњости; 

- разуме једноставније текстове у којима се 
описују способности и умећа; 

- размени појединачне информације и/или 

неколико информација у низу које се односе 

на радње у садашњости; 

- опише радње, способности и умећа 

користећи неколико везаних исказа; 

- разуме једноставније текстове у којима се 

описују искуства, догађаји и способности у 

прошлости; 

- размени појединачне информације и/или 

неколико информација у низу о искуствима, 
догађајима и способностима у прошлости; 

- опише у неколико краћих, везаних исказа 

искуства, догађај из прошлости; 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, 
ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

Слушање и читање једноставнијих 
исказа којима се нешто честита, 

тражи/ нуди помоћ, услуга, 

обавештење или се изражава 
извињење, захвалност. Усмено и 

писано честитање, тражење и 

давање обавештења, упућивање 

молбе за 

помоћ/ услугу и реаговање на њу, 

изражавање извињења и 

захвалности. 

 
РАЗУМЕВАЊЕ И 
ДАВАЊЕ 
УПУТСТАВА 

Слушање и читање текстова који 

садрже једноставнија упутства 
(нпр. за израду задатака, пројеката 

и сл), с визуелном подршком и без 

ње. Усмено и писано 
давање упутстава. 

 

ОПИСИВАЊЕ 

РАДЊИ У 
САДАШЊОСТИ 

Слушање и читање описа и 

размењивање мишљења у вези 

са сталним, уобичајеним или 

актуелним догађајима/ 
активностима и способностима. 

Усмено и писано 
описивање сталних, уобичајених или 



 
 

 

- опише неки историјски догађај, историјску 
личност и сл. 

- разуме једноставније исказе који се односе 

на одлуке, обећања, планове, намере и 
предвиђања и реагује на њих; 

- размени једноставније исказе у вези са 

обећањима, одлукама, плановима, намерама 
и предвиђањима; 

- саопшти шта он/ она или неко други 

планира, намерава, предвиђа; 

- разуме уобичајене изразе у вези са жељама, 
интересовањима, потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

- изрази жеље, интересовања, потребе, 
осете и осећања једноставнијим језичким 
средствима; 

- разуме једноставнија питања која се односе 
на оријентацију/ положај предмета и бића у 

простору и правац кретања и одговори на 

њих; 

- затражи и разуме обавештења о 
оријентацији/ положају предмета и бића 

у простору и правцу кретања; 

- опише правац кретања и просторне 
односе једноставним, везаним 

исказима; 

- разуме једноставније забране, правила 
понашања, своје и туђе обавезе и реагује на 
њих; 

- размени једноставније информације које се 

односе на дозволе, забране, упозорења, 

правила понашања и обавезе код куће, у школи 
и на јавном месту; 

- разуме једноставније исказе који се 

односе на поседовање и припадност; 
- формулише једноставније исказе који се 

односе на поседовање и припадност; 

- пита и каже шта неко има/ нема и чије је нешто; 

- разуме једноставније исказе који се односе 

на изражавање допадања и недопадања и 
реагује на њих; 
- изрази допадање и недопадање уз 

једноставно образложење; 

- разуме једноставније исказе којима се 
тражи мишљење и реагује на њих; 

- изражава мишљење, слагање/ неслагање и 

даје кратко образложење; 

- разуме једноставније изразе који се 
односе на количину и цену; 

- пита и саопшти колико нечега има/ нема, 

користећи једноставнија језичка средства; 

- пита/ каже/ израчуна колико нешто кошта. 

 актуелних догађаја/ активности и 
способности. 

 
 

 

ОПИСИВА

ЊЕ РАДЊИ 

У 

ПРОШЛОСТ

И 

Слушање и читање описа и усмено 
и писано размењивање мишљења у 

вези са искуствима, догађајима/ 

активностима и способностима у 
прошлости; усмено и писано 

описивање искустава, догађаја/ 

активности и способности у 

прошлости; израда и презентација 

пројеката о историјским догађајима, 
личностима и сл. 

ОПИСИВАЊЕ 

БУДУЋИХ РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА) 

Слушање и читање краћих 
текстова у вези са одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима. Усмено и писано 
договарање/ извештавање о 

одлукама, плановима, намерама 

и предвиђањима. 

 

 
ИСКАЗИВАЊЕ 

ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА, 

ПОТРЕБА, ОСЕТА 
И ОСЕЋАЊА 

Слушање и читање исказа у вези са 

жељама, интересовањима, 

потребама, осетима и осећањима. 

Усмено и писано договарање у вези 
са задовољавањем жеља и потреба; 

предлагање решења у вези са 

осетима и потребама; усмено и 
писано 

исказивање својих 

осећања и реаговање на 

туђа. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И 

УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

У ПРОСТОРУ 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова у вези са сналажењем и 
оријентацијом у простору и 

специфичнијим просторним 

односима. Усмено и писано 
размењивање информација у вези 

са сналажењем и оријентацијом у 

простору и просторним односима; 

усмено и писано описивање 
смера кретања и просторних односа. 

ИЗРИЦАЊЕ 

ДОЗВОЛА, 

ЗАБРАНА, 

ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА 

И ОБАВЕЗА 

Слушање и читање једноставнијих 

исказа у вези са забранама, 
правилима понашања и обавезама. 

Постављање питања у вези са 

забранама, правилима понашања и 
обавезама и одговарање на њих; 

усмено и писано саопштавање 
забрана, правила понашања и 
обавеза. 

 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА 

И 

ПОСЕДОВАЊА 

Слушање и читање 
једноставнијих текстова с 

исказима у којима се говори шта 

неко има/ нема или чије је нешто; 

постављање питања у вези са 
припадањем и одговарање на њих. 



 
 

 

 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који се односе на 

изражавање допадања/ недопадања. 

Усмено и 

писано изражавање допадања/ 

недопадања. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова у вези са тражењем 

мишљења и изражавањем слагања/ 

неслагања. Усмено и писано 
тражење мишљења и 
изражавање слагања и неслагања. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ, 

ЦЕНА 

Слушање и читање једноставнијих 
текстова који говоре о количини и 
цени; 



 

 

 

 

  слушање и читање текстова на теме 
поруџбине у ресторану, куповине. 

Постављање питања у вези с 

количином и ценом и одговарање 

на њих, усмено и писано; играње 
улога (у 

ресторану, у продавници, у кухињи 
…); записивање и рачунање цена. 

 

 

 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ (Слободна наставна активност) 

 

 

Оперативни задаци  

Ученици треба да:  

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

пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука, фотографију и 

перформанс упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и 

колективно преобликовање одређеног простора 

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

- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину 

 

Редни број 

наставне теме 
Наставне теме Наставне јединице 

Број часова 

по теми 
Обрада 

Остали 

типови часа 

1. Цртање 

- Пропорције 

- Пропорције 

- Компоновање 

величина у 

простору 

- Компоновање и 

степеновање 

облика у 

простору 

- Арабеска 

- Арабеска 

- Естетска анализа 

12 8 4 

2. Сликање 

- Равнотежа 

облика и боје у 

простору 

- Контраст, 

светлина, 

површина и 

облика у 

одређеном 

12 8 4 



 

 

 

 

простору 

- Сродност 

ликовних 

вредности у 

одређеном 

простору 

3. Вајање 

- Обликковање 

маса и волумена 

додавањем и 

одузимањем 

- Орнаменти 

- Вајарски 

материјали, 

одливање ( 

негатив и 

позитив) 

- Вајање- гипс и 

одговарајућа 

средства и 

материјали 

- Естетска анализа 

12 8 4 

Укупно 36 24 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII разред 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

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 

 

Обрад

е 

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 

 

Обрад

е 

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 

 

Обрад

е 

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 

 

Обрад

е 

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 

 

Обрад

е 

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 

 

Обрад

е 

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 

 

Обрад

е 

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 

 

Обрад

е 

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. 
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9. Хемија животне средине ХЕ.1.5.1 4 2 2 

укупно: 68 37 31 



 

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

 

 

Назив предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-

технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и 

производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и 

технолошких ресурса, стекне бољи увид у 
сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и 
иницијативно. 

Разред Осми 

Годишњи фонд 
часова 

68 часова 

 

 

 

ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

- процени значај електротехнике, 

рачунарства и мехатронике у животном и 

радном окружењу; 

- анализира опасности од неправилног 

коришћења електричних апарата и уређаја 
и познаје поступке пружања прве помоћи; 
- образложи важност енергетске 
ефикасности електричних уређаја у 
домаћинству; 

- повеже професије (занимања) у 

области електротехнике и мехатронике 
са сопственим интересовањима; 

- упореди карактеристике електричних и 

хибридних саобраћајних средстава са 

конвенционалним; 
- разуме значај електричних и електронских 
уређаја у саобраћајним средствима; 
- користи доступне телекомуникационе 

уређаје и сервисе; 

- класификује компоненте ИКТ уређаја 
према намени; 

- процени значај управљања процесима и 

 

 
ЖИВОТНО И 
РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

Увод у електротехнику, 

рачунарство и мехатронику. 
Електрична инсталација - опасност 

и мере заштите. 

Примена електричних апарата и 

уређаја у домаћинству, штедња 

енергије и енергетска ефикасност. 

Професије (занимања) у 

области електротехнике и 

мехатронике. 

 

САОБРАЋАЈ 

Саобраћајна средства на 
електропогон - врсте и 

карактеристике. Хибридна возила. 
Електрични и електронски уређаји у 
саобраћајним средствима. 
Основи телекомуникација. 

 
 
ТЕХНИЧКА 

И 

ДИГИТАЛН
А 

ПИСМЕНО

СТ 

Основне компоненте ИКТ 

уређаја. Управљање процесима и 

стварима на даљину помоћу ИКТ. 

Основни симболи у 

електротехници. Рачунарски 

софтвери за симулацију рада 

електричних кола. 

Израда и управљање 

електромеханичким моделом. 



 

 

 

 

уређајима помоћу ИКТ; 

- црта електричне шеме правилно користећи 
симболе; 

- користи софтвере за симулацију рада 

електричних кола; 

- састави електромеханички модел и управља 
њиме помоћу интерфејса; 

- објасни систем производње, 

трансформације и преноса електричне 

енергије; 
- анализира значај коришћења обновљивих 

извора електричне енергије; 

- разликује елементе кућне електричне 
инсталације; 

- повеже електрично и/или електронско 

коло према задатој шеми; 

- користи мултиметар; 
- анализира карактеристике електричних 
машина и повезује их са њиховом 

употребом; 

- класификује електронске компоненте на 

основу намене; 
- аргументује значај рециклаже 

електронских компоненти; 

- самостално/тимски истражује и осмишљава 
пројекат; 

- креира документацију, развије и представи 

бизнис план производа; 

- састави производ према осмишљеном решењу; 

- састави и управља једноставним школским 
роботом или мехатроничким моделом; 

- представи решење готовог производа/модела; 

- процењује свој рад и рад других и 
предлаже унапређење реализованог 
пројекта. 

 

 

 

 

 
РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

Електроенергетски систем. 
Производња, трансформација и 

пренос електричне енергије. 

Обновљиви извори електричне 

енергије. Електроинсталациони 

материјал и прибор. Кућне 

електричне инсталације. 

Састављање електричних кола 
Коришћење фазног испитивача и 

мерење електричних величина 

мултиметром. 

Електричне машине. 

Електротехнички апарати и 

уређаји у домаћинству. 

Основни електронике. 
Рециклажа 
електронских компоненти. 

 

 

 

 

 
КОНСТРУ- 

КТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

 

 
Моделовање електричних машина и 

уређаја. Огледи са електропанелима. 

Коришћење интерфејса за 

управљање помоћу рачунара. 

Израда једноставног школског 

робота сопствене конструкције или 

из конструкторског комплета. 

Рад на пројекту: 
- израда производа/модела; 
- управљање моделом; 

- представљање производа/модела. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

 

Назив предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за 

управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном 

окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за 

решавање различитих проблема у 
друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

Разред Осми 

Годишњи фонд 
часова 

34 часа 

 

 

 



 

 

 

 

ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ ТЕМА 

 

САДРЖАЈ

И 

- унесе и мења податке у табели; 
- разликује типове података у ћелијама табеле; 

- сортира и филтрира податке по 
задатом критеријуму; 

- користи формуле за израчунавање 

статистика; 

- представи визуелно податке на 
одговарајући начин; 

- примени основне функције форматирања 
табеле, сачува је у пдф формату и 

одштампа; 

- приступи дељеном документу, 
коментарише и врши измене унутар 
дељеног документа; 

- разуме на које све начине делимо 

личне податке приликом коришћења 

интернета; 
- разуме потенцијалне ризике дељења 

личних података путем интернета, 

поготову личних података деце; 

- разуме везу између ризика на 
интернету и кршења права; 

- објасни појам „отворени подаци”; 

- успостави везу између отварања података 
и стварања услова за развој иновација и 

привредних грана за које су доступни 

отворени подаци; 

- унесе серију (низ) података; 
- изврши једноставне анализе низа 

података (израчуна збир, просек, 
проценте, ...); 

- графички представи низове података (у 

облику линијског, стубичастог или 

секторског дијаграма); 

 

 

 

 

 
ИКТ 

Радно окружење програма за 
табеларне прорачуне. 

Креирање радне табеле и унос 

података (нумерички, текстуални, 

датум, време ...................................... ). 

Формуле и функције. 

Примена формула за израчунавање 

статистика. Сортирање и филтрирање 

података. 

Груписање података и израчунавање 

статистика по групама. 

Визуелизација података - израда графикона. 
Форматирање табеле (вредности и ћелија) и 

припрема за штампу. 

Рачунарство у облаку - дељене табеле 

(нивои приступа, измене и коментари). 

ДИГИТАЛН

А 

ПИСМЕНО
СТ 

Заштита личних података. 
Права детета у дигиталном добу 

Отворени подаци. 

 

 

 

 

 
РАЧУНА- 
РСТВО 

Програмски језици и окружења погодни за 

анализу и обраду података (Јупyтер, Оцтаве, 

Р, ...). 

Унос података у једнодимензионе низове. 

Једноставне анализе низова података помоћу 

библиотечких функција (сабирање, просек, 

минимум, максимум, сортирање, 

филтрирање). Графичко представљање 

низова података. 
Унос и представљање табеларно 

записаних података. 

Анализе табеларно записаних података (нпр. 

просек сваке колоне, минимум сваке врсте, 

...). Обраде табеларно записаних података 

(сортирање, филтрирање, ...). 

Груписање података и одређивање 

статистика за сваку групу. 



 

 

 

 

- унесе табеларне податке или их учита из 
локалних датотека и сними их; 

- изврши основне анализе и обраде 

табеларних података (по врстама и по 

колонама, сортирање, филтрирање, ...); 
- изврши анализе које укључују 
статистике по групама; 

- сарађује са осталим члановима групе у 

свим фазама пројектног задатка; 

- сараднички осмисли и спроведе фазе 
пројектног задатка; 

- самовреднује своју улогу у оквиру 

пројектног задатка/тима; 
- креира рачунарске програме који 

доприносе решавању пројектног 

задатка; 

- поставља резултат свог рада на 
Интернет ради дељења са другима уз 

помоћ наставника; 

- вреднује своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и активности за које је 

био задужен. 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОЈЕКТН

И ЗАДАЦИ 

 
 
 

Онлајн упитник (креирање - типови питања, 

дељење 

- нивои приступа и безбедност). 

Онлајн упитник (прикупљање и обрада 

података, визуализација). 

Отворени 

подаци. 

Инфографик. 

Управљање дигиталним уређајима 
(програмирање уређаја). 

Фазе пројектног задатка од израде плана 

до представљања решења. 

Израда пројектног задатка у корелацији са 

другим предметима. 

Вредновање резултата пројектног задатка. 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

 

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 Осми 

Годишњи фонд часова 102 часа 
 

 

 

ИСХОД

И 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ

/ ТЕМА 

 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ САДРЖАЈА 

- одабере и примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби одговарајућег 

обима и интензитета у вежбању; 

- користи научене вежбе у спорту, 

рекреацији и другим ситуацијама; 

- упоређује и анализира сопствене 

 

 
ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТ

И 

Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој аеробне 
издржљивости. Вежбе за развој 

брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије тестова за 



 

 

 

 

резултате са тестирања са референтним 

вредностима; 

- примени усвојене технике кретања у 

игри, спорту и другим различитим 

ситуацијама; 

- примени атлетске дисциплине у 

складу са правилима; 

- развија своје физичке способности 

применом вежбања из атлетике; 

- одржава равнотежу у различитим 

кретањима, изводи ротације тела; 
- примени вежбања из гимнастике за 

развој физичких способности; 

- изведе елементе усвојених тимских и 

спортских игара; 

- примени основна правила тимских и 

спортских игара; 

- користи усвојене елементе технике у 

спортским играма; 

- примени основне тактичке елементе; 
- учествује на унутар 

одељенским такмичењима; 

- изведе кретања у различитом ритму; 

- игра народно коло; 

- изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других култура; 

- изведе вежбе и саставе уз музичку пратњу; 

- плива техником краула и леђног краула и 

прсном техником; 

- преплива најмање 50м; 
- процени своје способности и вештине у 

води; 

- скочи у воду на ноге и на главу; 

- рони у дужину у складу са 

својим могућностима; 

- поштује правила понашања у води, и око 

водене средине; 

- уочи ризичне ситуације у води и око ње; 

- вреднује утицај примењених 

вежби на организам 

- одреди ниво сопствене дневне 

физичке активноси; 

- користи вежбе ради побољшања својих 
физичких способности; 

- предвиди елиминише последице 

недовољне физичке активности; 

- примени мере безбедности у вежбању у 

школи и ван ње; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима; 

праћење физичког развоја и моторичких 

способности. 
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Атлетика 

Истрајно трчање 

Спринтерско 

трчање. 

Штафетно трчање 

Скок удаљ. 

Бацања кугле. 
Скок увис (леђна 

техника). Бацање 

„вортекс-а”. 
Четворобој 

 

 
 

 

 
Спортска 
гимнастик
а 

Основни садржаји: 
Вежбе и комбинације вежби карактеристичних за 

поједине справе: 

Тло 

Прескок 

Трамполи

на 

Вратило 

Двовисински 

разбој Паралелни 

разбој Кругови 

Коњ са хватаљкама 

Греда 
Проширени садржаји: 
На тлу и справама сложеније вежбе и комбинације 
вежби 

 

 

 

 
 
Тимске и 

спортске 

игре 

Футсал: 
Елементи технике и 

тактике. Игра уз 

примену правила 

Рукомет: 

Елементи технике и 
тактике. Игра уз 
примену правила. 
Кошарка: 

Елементи технике и 

тактике. Игра уз 
примену правила. 

Одбојка: 

Елементи технике и 

тактике. Игра уз 

примену правила. 
Активност по избору 

 
Плес и 
ритми

ка 

Вежбе са 

вијачом. Вежбе 

са обручем. 

Народно коло „Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се школа 

налази. Енглески валцер. 



 

 

 

 

 

Пливање 
и 

Ватерпол

о 

Пливање 
Техника крауле, леђног краула и прсног пливања. 

Одржавање на води на разне начине и самопомоћ. 

Роњење у дужину 10-15м. 

Скокови на ноге и 

главу. Мешовито 

пливање. 

- примени и поштује правила игара у 

складу са етичким нормама; 
- примерено се понаша као учесник или 

посматрач на такмичењима; 

- решава конфликте на друштвено 

прихватљив начин; 
- користи различите изворе информација за 
упознавање са разноврсним облицима 

физичких и спортско-рекреативних 
активности; 

- прихвати победу и пораз; 

- процени вредност различитих спортова без 

обзира на лично интересовање; 

- примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним ситуацијама; 

- вреднује лепоту покрета у физичком 

вежбању и спорту; 

- подстиче породицу на редовно вежбање; 

- повеже врсте вежби, игара и спорта са 

њиховим утицајем на здравље; 

- планира дневни ритам рада, исхране и 

одмора у складу са својим потребама; 
- разликује здраве од нездравих облика 

исхране 

- правилно користи додатке исхрани; 

- примењује здравствено-хигијенске 

мере у вежбању; 

- правилно реагује и пружи основну прву 

помоћ приликом повреда; 

- чува животну средину током вежбања; 

- анализира штетне последице конзумирања 
дувана, алкохола, штетних енергетских 
напитака и психоактивних супстанци. 

  Игре у води. 
Помоћ другима у 

води Ватерполо 

Пливање са лоптом. 

Хватање и 

додавање. 
Основни елементи тактике и игра. 

 

Полигони 
Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима. 
Полигон са препрекама 
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Физичко 

вежбање 

и спорт 

Подела моторичких 

способности. Функција срчано-

дисајног система. 

Основна правила и тактика спортских 

игара. Понашање на такмичењима и 

спортским манифестацијама. 

Чување и одржавање простора, справа и реквизита 

који се користе у вежбању. 

Превенција насиља у физичком васпитању и 

спорту. Решавање спорних ситуација. 
Коришћење писаних и електронских извора 

информација из области физичког васпитања и 

спорта. 
Вежбање у функцији сналажења у 
ванредним ситуацијама. 

Значај и улога физичког вежбања за професионална 

занимања у спорту, образовању, здравству, војсци, 

полицији и другим занимањима. 

Структура физичке културе (физичко 

васпитање, спорт и рекреација). 

 

 
 

 

 
Здравствен

о 

васпитање 

Утицај различитих вежбања на кардио-

респираторни систем, скелетно-мишићни и 

организам уопште. 

Здравствено-хигијенске мере пре и после 

вежбања. Значај правилне исхране. 

Енергетски напици и њихова штетност. 
Прва помоћ након површинских повреда, 
уганућа у прелома. 

Значај вежбања у природи. 

Чување околине при 

вежбању. 

Последице конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних супстанци 

Правилно конзумирање додатака исхрани. 

Мере заштите репродуктивног здравља у 

процесу вежбања 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Верска настава (словачке евангеличке цркве) 

 

 

Годишњи  фонд часова:   34 

Разред:  ОCMИ 

 

 

 

ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку 

теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕН

И САДРЖАЈИ 

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

I – УВОД 

 

1.Уводни час 

-Упознавање 

ученика и 

вероучитеља; 

 

-Упознавање 

ученика са 

Когнитивни 

аспект: 

 

 Разумети основнa 

сазнања о темама 

које ће се 

-Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

 

 

Катихизација као 

литургијска 

делатност- 

заједничко је дело 



 

 

 

 

садржајем  

предмета и     

начином  рада на 

часовима верске  

наставе; 

 

- Мотивисање 

ученика за 

похађање часова 

верске   наставе.  

 

обрађивати на 

часовима верске 

наставе –Словачке 

евангеличке а.в. 

цркве 

 

Афективни 

аспект: 

 

 - бити подстакнут 

да активно 

учествује на 

часовима верске 

наставе 

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 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.  

 

Врсте наставе: 

 

Настава се реализује 

кроз следећеоблике 

наставе: 

- теоријска настава 

(33 часова) 

- практична настава 

(1 час) 

 

Место реализације 

наставе: 

 

II - ИСТОРИЈА 

ПРЕДРЕФОРМАЦИЈ

Е– 1918 

 

 

2. Јан Хус 

 

3. Мартин Лутер 

 

4. Јурај Tурзо, Eлиаш 

Лани / Жилински 

синод 

 

5. Jурај Tрановски 

 

6. Jозеф II. 

 

7. Штуровци 

Упознавање са 

основним 

животним 

подацима 

историјске 

личности Јана 

Хуса; 

 

- Сазнати о 

потреби живота у 

истини; 

 

- Објаснити 

појмове – истина, 

теологија, 

мученик, концил, 

хусити; 

 

- Упознавање са 

основним 

животним 

подацима 

историјске 

личности Мартина 

Лутера; 

 

- Упознати 

основне догађаје 

светске 

реформације; 

 

- Сазнати о 

последицама 

реформације на 

 

Когнитивни 

аспект: 

 

-  зна основне 

податке о животу 

историјске 

личности Јана 

Хуса; 

- зна да објасни 

појам правда по 

Библијском 

зачењу (J 14); 

- зна основне 

податке о животу 

историјске 

личности Марина 

Лутера; 

- зна да објасни 

појмове: 

оправдање на 

основу вере, 

слобода савести; 

- ученик зна да 

опише главне 

линије светске 

реформације и 

њене чланове; 

- ученик зна да 

преприча ток 

Жилинског синода 

1610; 

- ученик зна 

главне 

- песма: Kto za 

pravdu horí… 

564 ES 

- новозаветни 

текст: 

Ján 14 – o 

истини 

- презентација 

о Јанови 

Хусови 

- новозаветни 

текст: 

R 1, 16-17 – 

вероисповест 

М. Л. 

- презентација 

о Мартину 

Лутеру – 

Реформатор 

- Презентација 

о Јурају 

Трановском 

- читати цитате 

славних о 

музици – 

уџбеник с. 23 

- Презентација 

о Јосипу II. 

- Презентација 

о Штуровцима 

- обрада радног 

листа за дану 

тему 

- песма: Hymna 



 

 

 

 

духовни, али и 

друштвени живот; 

 

- Објаснити 

појмове – 

реформација, 

оправдање на 

основу вере, 

слобода савести; 

 

- Упознати Ф. 

Меланхтона, 

сарадника М. 

Лутера; 

 

- Упознавање са 

основним 

животним 

подацима 

историјске 

личности Јураја 

Турза; 

 

- Упознати се са 

особама ЕЦАВ, 

које сз биле при 

рођењу ЕЦАВ на 

Жилинском 

синоду; 

 

- Објаснити 

појмове: 

суперинтендент, 

синод, 

рукоположење, 

храмова агенда; 

 

- Упознавање са 

основним 

животним 

подацима 

историјске 

личности Јураја 

Трановског; 

 

- Сазнати 

околности 

противреформациј

биографијске 

податке личности; 

противреформациј

е и њен ток у 

Угарској; 

- ученик може да 

оцени значај 

Cithary sanctorum 

за живот Цркве; 

- ученик зна да 

опише промене у 

Цркви после 

примања 

Толерачног 

патента; 

- ученик зна да 

објасни појмове 

противреформациј

а, артикуле; 

-схватио је значај 

Толерационог 

патента – слобода 

за верски и 

литургијски живот 

евангелиста; 

- ученик зна 

основне 

биографијске 

податке 

Штуроваца; 

- зна оценити 

допринос и значај 

Штуроваца као 

националних 

будитеља и као 

Црквених 

представника у 

време 

мађаризације; 

- зна да именује 

Штуровску 

генерацију; 

 

Афективни 

аспект: 

 

- ученик зна да 

објасни значај 

Hrad prepevný 

263 ES 

 

 

 

 

-Теоријска настава 

се реализује у 

учионици; 

 

- Практична настава 

се реализује у цркви 

– учешћем у 

литургијском 

сабрању; 

 

Дидактичко 

методичка упутства 

за реализацију 

наставе: 

 

- 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 група 

располаже из 

подручја верске 

наставе Словачке 

евангеличке 

а.в.цркве. 

 

- 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 



 

 

 

 

е; 

 

- Објаснити појам 

Cithara Sanctorum; 

 

- Упознавање лика 

Јосипа II.; 

 

- Објаснити 

појмове: 

противреформациј

а, артикуле; 

 

- Упознати се са 

ситуацијом у 

цркви после 

примања 

Толерационог 

патента и новим 

могућностима 

(Изградња 

цркава); 

 

- Упознавање са 

биографијама 

Штуроваца; 

 

- Упознати  

појмове: 

штуровска 

генерација, 

мађаризација  као 

о  ситуацију у 

ЕЦАВ за време 

мађаризације; 

 

појединих 

представника и 

њихов допринос 

Цркви и друштву 

стављати нагласак 

више на доживљајно 

и формативно, а 

мање на сазнајно и 

информативно. 

 

-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 

III -  ДОГМАТИКА – 

TРЕЋИ ДЕО КРЕДА 

 

 

8. Дух Свети 

 

9. Црква–Богом дана 

 

10.Црква–Тело 

Христово 

 

11.Црква – Улога 

- Поновити Општу 

хришћанску веру: 

 

- Објашњење ОХВ 

по Малом 

катихизму Др. 

Мартина Лутера; 

 

- Утврђивање 

учења о Тројству 

са акцентом на 

особу Духа 

Когнитивни 

аспект: 

 

- ученик зна 

напамет ОХВ; 

- зна да именује 

особе Тројства и 

објасни њихове 

улоге и односе 

- ученик може 

једноставно 

објаснити учење о 

 

- новозаветни 

текст 

Дела 2, 1-13 – 

послање Духа 

Светога на 

апостоле – 

крштење Исуса 

Gal 5, 22-23 – 

дарови Духа 

Светога Mat 28, 

19-20 – 



 

 

 

 

цркве 

  

Светога; 

 

- Научити симболе 

Духа Светога; 

 

- Објаснити 

појмове: исповест, 

покајање, кредо; 

 

- Упознати се са 

појмом Црква; 

 

- Радити са 

текстовима, које 

говоре о настанку 

а развоју 

првобитне Цркве – 

Дела апостолска; 

 

- Упознавање са 

Павловим 

мисијним 

путевима; 

 

- Упознавање са 

текстовима који 

говоре и Цркви 

као о заједници 

верника, у којој 

свако има своје 

место, улогу и 

одговорност; 

 

- Упознати се са 

појмовима 

видљива и 

невидљива 

(скривена) Црква; 

 

- Објаснити 

разлику између 

свештеника и 

лајика; 

 

- Упознати улоге 

Цркве: 

проповедање 

Божије речи, 

Светом Тројству 

- зна да 

характерише 

особу Светога 

Духа као 

Посветитеља, 

Саветника, 

Дариватеља, 

Тешитеља, 

Саветника 

- зна да именује 

симболе Духа 

Светога 

- ученик разуме, 

да жива вера 

доноси воће ДС 

- дефинише појам 

Црква 

- ученик зна 

текстове које 

говоре и настанку 

и развоју 

првобитне Црвкве, 

о оснивању и 

животу првих 

црквених општина 

- ученик разуме, 

да је Црква жива 

заједница, које 

сачињавају 

искрени верници у 

Христа, кде свако 

има своје место, 

своју улогу и 

одговорност 

- ученик зна да 

објасни појмове 

видљива и 

невидљива 

(скривена) Црква 

- зна да објасни ко 

је свештеник а ко 

лајик 

- ученик зна да 

именује основне 

улоге Цркве, и да 

их 

претрансформише 

мисијно 

послање 1K 12, 

12-27 – Црква – 

Тело Христово 

– презентација 

о А. Швајцеру 

– Мисионар, 

ућбеник с. 47 – 

презентација о 

мисији у свету 

– израда радног 

листа за тему 

 

 

 

 

 

 

наставном процесу. 

 

- 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. 

 

Евалуација наставе 

Евалуацију наставе 

(процењивање 

успешности 

реализације наставе 

и 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;  

 

Оцењивање  

Непосредно описно 

оцењивање ученика 

може се вршити 

кроз:  

-усмено испитивање;  

-писмено 

испитивање;  

-посматрање 

понашања ученика;  



 

 

 

 

служење Светих 

Тајни, служба 

Љубави; 

 

- Вести ка томе да 

види Цркви као 

свој духовни дом; 

 

- Упознати са 

појмовима: 

мисија, 

дијаконија; 

 

- Упознати се са 

разним формама 

мисије у историји 

и у садашњости 

 

на конкретна дела 

за свој живот 

- ученик знада 

објасни појмове 

мисија, диаконија 

- ученик зна да 

именује разне 

начине мисије у 

свето 

- може да наведе 

примере личних 

могућности 

чињења мисије у 

свом окружењу 

 

Афективни 

аспект: 

 

- ученик види 

Цркву као свој 

духовни дом 

 

Оквирни број часова 

по темама  

 

I - УВОД – 1  

 II  ИСТОРИЈА 

ПРЕДРЕФОРМАЦИ

ЈЕ 1918- 8 

III  - ДОГМАТИКА - 

ТРЕЋИ ДЕО 

КРЕДА-4 

 IV - 

ДИЈАКОНИЈА–– 1 

V –

РЕЛИГИНИСТИКА-

ХРИШЋАНСТВО– 9 

VI – 

РЕЛИГИОНИСТИК

А - СЕКТЕ – 9 

ЕВАЛУАЦИЈА – 

1+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - ДИЈАКОНИЈА 

 

 

12.Дијаконија 

 

- На основу Дела 

апостолских 

схватити значење 

речи Дијаконија; 

 

- Упознати се са 

основном 

биографијом 

сестара Ројових; 

 

- Објаснити 

појмове 

дијаконија, 

харита, служба. 

 

 

Когнитивни 

аспект: 

 

- ученик зна да 

објасни појмове: 

диаконија, 

служба, дела 

љубави; 

- ученик зна 

основне податке о 

сестрама Рој, 

- ученик зна да 

објани значај 

диаконије у 

служби Цркве 

свету 

 

 

Афективни 

аспект: 

 

 - схватамо 

потребу помагања 

другима а 

поготово онима, 

којима то највише 

 

 

 

 

- презентација 

о сестрама Рој 

- Песма: Smieť 

žiť pre Krista ... 

475 ES 

 

 

 

 



 

 

 

 

треба 

 

 

 

 

 

V - 

РЕЛИГИОНИСТИКА 

– ХРИШЋАНСТВО 

 

13 Евангеличка црква 

а.в. 

 

14.  Римокатоличка 

црква 

 

15.Православна црква 

 

16.Реформована црква 

 

17. Евангеликалне 

цркве 

 

18. Харизматичне 

 

19. Екуменизам 

 

 

 

 

 

 

-Упознати се са 

основнима учења 

и праксе ЕЦАВ; 

 

- Упознати 

структуру СЕАВЦ 

у Србији; 

 

- Научити основне 

принципе 

евангеличког 

учења; 

 

- Упознати осново 

учења и праксе 

Римокатоличке 

цркве; 

 

- Објаснити 

појмове: миса, 

папа, бирмовање, 

чистилиште; 

 

- Упознати осново 

учења и праксе 

Православне 

цркве; 

 

- Објаснити 

појмове: 

патријарха, 

епарха; 

 

- Упознати осново 

учења и праксе 

Реформоване 

цркве као 

паралелне 

реформатске 

традиције са 

Когнитивни 

аспект: 

 

- зна када је 

настала 

евангеличка црква 

25. јуни 1530 

Карол 5. 

- ученик зна да 

именује осннове 

учења ЕЦАВ 

- упознао је 

основне принципе 

евангеличког 

учења 

- зна назив прве 

вероисповести -  

 Confessio 

Augustana 

- зна где су 

евангеличке 

црквене општине 

а.в. у Србији 

- ученик је 

способан да 

опише учење и 

праксу 

Римокатоличке 

цркве 

- зна ко је папа и 

шта је целибат 

-ученик је 

способан да 

опише учење и 

праксу 

Православне 

цркве 

- зна ко је 

патријарх 

- ученик је 

способан да 

опише учење и 

 

- презентација 

о ЕЦАВ 

уопштено 

- презентација 

о СЕАВЦ у 

Србији 

- презентација 

– 

римокатоличка, 

православна, , 

реформована 

црква 

- презентација 

о 

евангеликални

м црквама – 

баптисти, 

црква братска, 

матодисти, 

адвентисти 

- презентација 

о екуменизму 

- решавање 

радног листа на 

задату тему 

- песма: Aj keď 

sme ... 568 ES 

 



 

 

 

 

ЕЦАВ; 

 

- Упознати се са 

разлозима 

настанка 

евангеликалних 

цркава; 

 

- Упознати се са 

разлозима 

настанка, 

основима учења и 

праксе 

харизматичког 

покрета; 

 

- Схватити на 

основу Дела 

апостолских, 

зашто је важан 

екуменизмус и 

јединство, 

упознати основне 

тезе екуменизма 

 

-Упознати се са 

дешавању на 2. 

ватиканском 

концилу. 

 

-Сазнати колико и 

у којој мери су 

ученици разумели, 

схватили и стекли 

знање на часовима 

веронауке у току 

целе школске 

године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

праксу 

Реформоване 

цркве, заједничке 

и различите 

карактеристике 

- зна да именује 

представнике 

 

- ученик је 

способан да 

опише разлог 

настанка 

евангеликалних 

цркава 

- зна да именује 

евангеликалне 

цркве – баптисте, 

методисте, цркву 

братску, 

адвентисте 

- ученик зна 

поводе настанка, 

основе учења, 

типичне 

карактеристике 

пентакосталних 

покрета 

- ученик зна да 

објасни настанак 

екуменског 

покрета 

- познаје основне 

тезе екуменизма 

- ученик познаје 

околности 2. 

ватиканског 

концила 

- утврдити у ком 

обиму је 

запамтио, схватио 

и стекао знање на 

часовима 

веронауке у  овом 

разреду 

 

Афективни 

аспект: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-познаје оснивања 

првотне Христове 

Цркве. 

 

 

VI - 

РЕЛИГИОНИСТИКА

– СЕКТЕ 

 

 

20. Појам секте 

 

21.Jeховини      

сведоци 

 

22.Mормони 

 

23. Сајентологија 

 

24. УФО култ, 

Убилачки култови 

 

 

 

 

-Упознати се са 

основним знацима 

секти, механизмом 

њиховог начина 

рада; 

 

- Сазнати, зашто 

су опасне, како их 

препознати и како 

се бранити 

њиховом утицају; 

 

- Упознати се са 

настанком, 

основним учењем 

и праксом ове 

секте са акцентом 

на чињеницу 

зашто је опасна по 

друштво и 

означено за секту; 

 

- Упознати се са 

настанком, 

основним учењем 

и праксом ове 

секте; 

 

- Упознати се са 

настанком, 

основним учењем 

и праксом ове 

секте са акцентом 

на чињеницу 

зашто је опасна по 

друштво и 

означено за секту; 

 

- Упознати се са 

популарним 

 

Когнитивни 

аспект: 

 

- ученик познаје 

основне 

карактеристике 

секти, познаје 

њихов механизам, 

зна зашто су 

опасне и како да 

се брани од 

њиховог утицаја 

- зна да именује 

неке секте 

- ученик зна 

настанак, основе 

учења и праксе 

секте, зна зашто је 

опасна по њене 

чланове и како да 

реагује на 

агитације од 

стране њених 

чланова 

- ученик зна 

настанак, основе 

учења и праксе 

секте, зна зашто је 

опасна по њене 

чланове 

- ученик зна 

настанак, основе 

учења и праксе 

секте 

- ученик зна зашто 

је опасна по своје 

чланове и зашто је 

сматрана сектом 

- ученик зна 

типичне начине 

агитације и 

 

 

- старозаветни 

текст 

1 M 1, 1-2 

2 M 20, 1-2  

- презентација 

о сектама 

- презентација 

о сведоцима 

јеховим, о 

мормонох, о 

сајентологији 

- решавање 

радног листа на 

задату тему 

- Песма: Verím 

to pevne ... 696 

ES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

феноменом 

настанка УФО 

култова, са 

разлизима 

настанка, са 

основима учења и 

праксе, са 

акцентом на 

чињеницу зашто је 

опасна по 

друштво 

презентације овог 

друштва 

- зна да именује 

секте са 

убилачким и 

самоубилачким 

праксама 

- схватио је по 

чему су опане по 

њега 

 

Афективни 

аспект: 

 

- ученик познаје 

разлоге настанка 

оваквих 

удружења, њихово 

учење и праксу, у 

чему су опасне и 

како на њих 

нереаговати 

- верује, да је Бог 

створио људе на 

земљи 

 

 

 



 

 

 

 

ДРУГИ 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... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДОМАЋИНСТВО (Слободна наставна активност) 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА (ГОДИШЊИ) 

Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици секну нова знања и 

интегришу,функционализују и унапреде предходна знања и вештине,усвоје вредности и 

формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области 

становања,одевања,хигијене и исхране и употребе различитих материјала. 

Задаци 

-стицање знања и вештина у вези са важним активностима у свакодневном животу и 

развијање способности примене стечених знања и умења у областима организације и 

функционисања савремене породицеи домаћинства ,исхране ,културе становања и одевања. 

-развијање вештина ,ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће,домаћинства и 

околине. 

-развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава,оруђа и 

материјала у домаћинству. 

-развијање способности коришћења савремених уређаја и нових технологија 

-развијање еколошке свести и спремности да се сопственим деловањем доприноси очувању 

здраве околине,стандарда и квалитета живљења 

-развијање сарадничких односа,неговање способности слушања и уважавања других 

мишљења.Подстицање толеранције. 

-изношење ставова и формулисање аргумената. 

-развијање свести о сопственим знањима и способностима. 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 8.РАЗРЕД 

Редни број 

наставне теме 

Наставна тема Број часова 

по теми 

Број часова за: 

           Обрада                         Остали типови 

часа 

             1. Средства за 

одржавање 

личне хигијене 

и хигијене 

стана, 

 

                 14 

 

               8 

 

           5+1 

             2. Исхрана                  20               14            5+1 

                               

Укупно 

                 34               22            10+2 

 

 

САДРЖАЈ 

ПРОГРАМ

А 

БРО

Ј 

ЧА

СО

ВА 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ОБЛИЦИ 

ИЗВОЂЕЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

СДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

1. 

Средства 

за 

         

14 

-СЛУШАЈУ 

-ПРИЧАЈУ  

-УОЧАВАЈУ 

-ПРИЧА 

-ПОДСТИЧЕ 

-ОБЈАШЊАВА 

-ФРОНТАЛНИ 

-ГРУПНИ 

-

-Стицање знања о 

корићењу воде у 

домаћинству о 



 

 

 

 

одржавање 

личне 

хигијене и 

хигијене 

стана, 

-РАЗУМЕЈУ 

-

ДЕМОНСТРИ

РАЈУ 

-

ПОСМАТРАЈ

У 

-ЗАКЉУЧУЈУ 

-

ПРИМЕЊУЈУ 

-РАЗВОЈ 

ЕКОЛОШКЕ 

СВЕСТИ 

 

-

ДЕМОНСТРИР

А 

-НАВОДИ 

ПРИМЕРЕ ИЗ 

СВАКОДНЕВН

ОГ ЖИВОТА 

-УКАЗУЈЕ НА 

ПРАКТИЧНУ 

ПРИМЕНУ 

ЗНАЊА 

-РАЗВИЈА И 

ПОДСТИЧЕ 

КОНСТРУКТИ

ВНЕ СТАВОВЕ 

ИНДИВИДУА

ЛНИ 

хемијској и 

микробиолошкој 

исправности 

воде,разликама између 

техничке и пијаће 

воде,као и тврде и 

меке воде 

-Познавање опасности 

загађења животне 

средине и прилози 

како да се спрече 

штетне последице 

загађења 

-развијање еколошке 

свести о сопственим 

знањима и умењима 

 

2.Исхрана 

човека 

 

 

 

 

 

 

20 

 

-СЛУШАЈУ 

-ПРИЧАЈУ  

-УОЧАВАЈУ 

-РАЗУМЕЈУ 

-

ДЕМОНСТРИ

РАЈУ 

-

ПОСМАТРАЈ

У 

-ЗАКЉУЧУЈУ 

-

ПРИМЕЊУЈУ 

-РАЗВОЈ 

ЕКОЛОШКЕ 

СВЕСТИ 

 

 

-ПРИЧА 

-ПОДСТИЧЕ 

-ОБЈАШЊАВА 

-

ДЕМОНСТРИР

А 

-НАВОДИ 

ПРИМЕРЕ ИЗ 

СВАКОДНЕВН

ОГ ЖИВОТА 

-УКАЗУЈЕ НА 

ПРАКТИЧНУ 

ПРИМЕНУ 

ЗНАЊА 

-РАЗВИЈА И 

ПОДСТИЧЕ 

КОНСТРУКТИ

ВНЕ СТАВОВЕ 

 

-ФРОНТАЛНИ 

-ГРУПНИ 

-

ИНДИВИДУА

ЛНИ 

 

-Стицање знања о 

значају правилне 

исхране и да се 

исхраном уноси 

6.главних врста 

супстанци битних за 

функционисање 

људског организма као 

и њихову 

заступљљеност  

-препознавање 

еколошке и генетски 

модификоване хране 

-стицање знања о 

припремању и чувању 

хране 

-стицање знања о 

припремању и чувању 

намирница(конзумира

њу) 

Планирању дневних 

оброка и састављању 

јеловника 

-формирање 

практичних знања и 

вештина за 

послуживање 

хране,културних 

навика приликом 

узимања хране као и 



 

 

 

 

неговање културе 

исхране и живота 

уопште. 

 

 

 

ОРЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД ГРАДИВА 8.РАЗРЕД 

РЕД

НИ  

БР. 

ЧАС

А 

 

Ре

дн

и 

бр. 

те

ме 

 

                     

НАСТАВНА 

ЈЕДИНИЦА 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ ВЕЖБЕ СИСТЕМАТИЗА

ЦИЈА 

  1.СРЕДСТВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ 

ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И 

ХИГИЈЕНЕ СТАНА 

14 ЧАСОВА 

 

    

1 1 ВОДА И ЊЕН 

ЗНАЧАЈ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ 

ХИГИЈЕНЕ 

 *    

2 2 СРДСТВА ЗА ЛИЧНУ 

ХИГИЈЕНУ 

*    

3 3 ТУМАЧЕЊЕ 

ОЗНАКА СА 

СРЕДСТАВА ЗА 

ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ 

  *  

4 4 ТУМАЧЕЊЕ 

ОЗНАКА СА 

СРЕДСТАВА ЗА 

ХИГИЈЕНУ СТАНА 

  *  

5 5 КОЗМЕТИЧКА 

СРЕДСТВА 

*    

6 6 КУЋНА АПОТЕКА *    

7 7 Планирање и 

прављење кућне 

апотеке 

  *  

8 8 Материјали за 

опремање стана 

*    

9 9 Одржавање стана *    

10 10 Средства за чишћење 

и дезинфекцију 

*    

11 11 Уклањање мрља са 

стакла и намештаја 

  *  



 

 

 

 

12 12 Заштита дрвета 

,метала и подова 

*    

13 13 Бојење и лакирање 

дрвених предмета 

  *  

14 14 Отпадни материјали у 

домаћинству 

   * 

   

   2.        ИСХРАНА 

    

15 1 Исхрана,храна 

,намирнице 

*    

16 2 Исхрана,храна 

,намирнице 

  *  

17 3 Хранљиви састојци-

градивни 

*    

18 4 Хранљиви састојци-

градивни 

  *  

19 5 Хранљиви састојци-

енергетски 

*    

20 6 Хранљиви састојци-

енергетски 

  *  

21 7 Хранљиви састојци-

заштитни 

*    

22 8 Хранљиви састојци-

заштитни 

  *  

23 9 Намирнице 

животињског порекла 

*    

24 10 Намирнице биљног 

порекла 

*    

25 11 Млеко,месо,риба,јаја *    

26 12 Житарице,воће 

,поврће 

*    

27 13 Масти и шећери *    

28 14 Биолошка храна и 

модификована храна 

*    

29 15 Састављање јеловника *    

30 16 Састављање јеловника   *  

31 17 Апарати за 

припремање и чување 

хране 

*    

32 18 Култура понашања за 

столом 

*    

33 19 Бон тон *    

34 20 Бон тон    * 

 

 



 

 

 

 

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 93, 

101)   
2 

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 1 



 

 

 

 

земље 

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 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

 
              Културне активности у школи имају за циљ да допринесу проширењу утицаја 

школе на васпитање ученика, квалитетније провођење слободног времена и културни развој 

окружења школе. Културне активности организоваће се у школи у сарадњи са родитељима, 

локалном средином, ученичким организацијама које раде на нивоу школе. Обележаваће се 

датуми значајни за школу, на националном и светском нивоу кроз различите активности. 

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 2020. 

- ликовна колонија „ Јесен  „, Реализатор: наст. ликовне културе, наставници,  

директор школе. Време: октобар 2020 . 

- школска приредба поводом Нове године или забавни квиз знања.  Реализатор: наст. 

музичке културе, наст. разредне наставе и наст. српског језика. Време: децембар 2020 

. 

- "Светитељу Сави", приредба за школску славу. Реализатори:наст. српског језика, 

наст. музичке културе, наст. информатике. Време: 27. 01.2021. 

- "Мами с љубављу", приредба поводом 8. марта. Реализатори: наст. разредне наставе. 

Време: 08.03.2021. 

- Културно-уметнички програм за Дан школе. Реализатори: наст. разредне наставе,  

наст. српског језика,  наст. музичке културе, наст. информатике.Време: мај 2021. 

- школска приредба за крај школске године или такмичење у певању караока. 

Реализатори:  наст. музичке културе,ученици. Време: јун 2021. 

Поред културно-уметничких програма школа ће и кроз друге видове јавних делатности, 

изложбе, спортска и друга такмичења обављати своју културну и јавну делатност. Све 

културне активности школе ће се реализовати само уколико епидемиолошки услове буду 

повољни за њихово остваривање. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 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.  

Сва поменута надметања ће се одржати само уколико епидемиолошки услови буду 

дозволили њихову реализацију. 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА, 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 

 

Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је један од 

приоритета у остваривању образовно-васпитног рада. Школа програмом од насиља, 

злостављања и занемаривања  одређује мере и активности које обезбеђују развијање и 

неговање позитивне атмосфере и безбедно окружење. Задацу тима за заштиту: 

 Припремање програма заштите; 

 Информисање запослених, ученика и родитеља о планираним активностима; 

 Учествовање у пројектима и обукама за превенцију насиља; 

 Предлагање мера за превенцију и доношење одлука о поступцима у случајевима 

сумње или дешавања насиља; 



 

 

 

 

 Укључивање родитеља у превентивне и интервентне активности; 

 Процењивање ефеката предузетих мера; 

 Вођење документације и извештавање другим органима управљања 

 

Програмом заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања планиране су 

како превентивне тако и интервентне активности. 

 

У Школски програм смо убацили оријентационе активности које ћемо и школске године 

спроводити у нижим и вишим  разредима.  

Српски језик, енглески језик, словачки језик, македонски језик и мађарски 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 и здравствено 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. 

 



 

 

 

 

 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. Ради задовољења потреба и 

склоности ученика као и проширивање и примене стечених знања, презентовања школе и 

квалитетнијег провођења слободног времена и дружења ученика, школа  организује 

слободне активности ученика у складу са својим просторним, кадровским и материјалним 

могућностима с једне и интересовањима ученика са друге стране. 

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 и слободних наставних 

активности: 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈА  И СЛОБОДНИХ 

АКТИВНОСТИ 

РУКОВОДИОЦИ СЕКЦИЈА 

Драмско-рецитаторска секција                 наст. српског језика 

Новинарска секција наст. српског језика 

Библиотечка секција    Библиотекар 

Биолошко – еколошка секција  наст. Биологије 

Цртање, сликање, вајање наст. ликовне културе 

Домаћинство наст. грађанског васпитања 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

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  

 

 

 

 

Задаци 

Активности Носиоц

и 

активн

ости 

Методе и 

технике 

рада 

Извори 

доказа 

Очекив

ани 

резултат

и 

Формира

ње 

школског 

тима за 

ПО 

Верификација 

за ПО на 

наставничком 

већу 

Наставн

ичко 

веће 

 

Гласање 

и 

одлучива

ње 

Записник 

са 

седнице 

наставни

чког већа 

У школи 

постоји 

тим за 

ПО 

верифик

ован на 

наставни

чком 

већу а 

чине га 

стручна 

сарадниц

а и 2 

наставни

ка 

Оснажива

ње 

капацитет

а школе за 

ПО 

Присуство 

базичној 

обуци за ПО 

Школск

и тим за 

ПО 

Семинар Материја

л са 

семинара

, 

припучни

ци ПО 

Школск

и тим је 

обучен 

за 

реализац

ију 



 

 

 

 

Списак 

учесника 

програм

а ПО у 

трајању 

од 3 дана 

Информис

ање и 

промоција 

пројекта 

ПО 

Информисањ

е о пројекту 

ПО: 

- 

Наставничког 

већа 

- Савета 

родитеља 

- Школског 

одбора 

- Одељенских 

заједница 7. и 

8. разреда 

- Ученичког 

парламента 

 

 

 

Тим за 

ПО, 

директо

р, 

школск

и органи 

 

ППП 

Излагање

, размена 

 

ППП 

програма 

ПО, 

записниц

и са 

седница 

наведени

х органа 

 

Сви 

актери 

информи

сани о 

реализац

ији 

програм

а ПО у 

школи 

Планирањ

е рада и 

имплемен

тације 

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 

програма 

ПО, 

записниц

и са 

састанака 

тима 

Школск

и тим 

креирао 

акциони 

план у 

складу 

са 

могућно

стима 

школе 

Информис

ање и 

усвајање 

акционог 

плана ПО 

Тим за ПО 

информише 

наставничко 

веће о 

акционом 

плану ПО 

Школск

и тим за 

ПО , 

Наставн

ичко 

веће 

Излагање Записник 

са 

седнице 

наставни

чког већа 

 

Колекти

в школе 

упознат 

је са 

програм

ом ПО и 

сагласан 

са 

акциони

м 

планом 

имплеме

нтације 

програм

а ПО 



 

 

 

 

Измене и 

допуне 

школских 

докуменат

а 

Допуна 

Школског 

програма и 

Годишњег 

плана рада 

школе 

акционим 

планом 

имплементац

ије програма 

ПО 

Школск

и тим 

ПО, 

директо

р 

педагог 

Ревидира

ње 

докумена

та 

ШП, 

ГПРШ, 

Акциони 

план ПО 

Унете 

измене и 

допуне 

које се 

односе 

на 

пројекат 

ПО и 

акциони 

план 

имплеме

нтације 

програм

а 

Обезбеђив

ање 

услова за 

реализаци

ју 

радионица 

са 

ученицим

а/цама 

Креирање 

распореда 

реализација 

радионица са 

ученицима/ца

ма 

Прављење 

портфолија 

Информисањ

е одељенских 

заједница 7. и 

8. разреда 

Информисањ

е родитеља 

 

Школск

и тим за 

ПО 

Радиониц

е 

 

 

 

 

 

Презента

цијија 

Распоред 

реализац

ије 

радиониц

а, 

записниц

и са 

родитељс

ких 

састанака 

Родитељ

и 

ученика 

информи

сани о 

програм

у ПО и 

начину 

реализац

ије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имплемен

тација 

Реализација 

радионица са 

ученицима/ца

ма 7. и 8. 

разреда 

Школск

и тим за 

ПО, 

предмет

ни 

наставн

ици 

 

Радиониц

е 

Списак 

ученика, 

продукти 

са 

радиониц

а, 

портфоли

о 

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 

Радиониц

е 

Списак 

учесника, 

продукти 

са 

радиониц

а 

Родитељ

и 

ученика/

ца 7. и 8. 

разреда 

укључен

и су у 



 

 

 

 

програма 

ПО 

реализац

ију 

програм

а ПО и 

стичу 

знања и 

вештине 

за 

подршку 

деци у 

избору 

занимањ

а и 

школе 

Организовањ

е акција из 

области ПО: 

излагање 

промо 

материјала са 

сајма 

образовања у 

ПО кутку, 

експерти у 

школи, ПО на 

сајту школе, 

посете 

средњим 

школама и 

представника 

средњих 

школа у 

склопу 

промоције, 

индивидуалн

и разговори 

са стручном 

сарадницом 

за ученике 

којима треба 

додатна 

помоћ око 

избора 

занимања 

Школск

и тим за 

ПО 

Посете, 

манифест

ације 

Списак 

учесника, 

продукти

, 

сценарио, 

позивниц

е, 

плакати, 

извештај, 

фотограф

ије 

Промоци

ја школе 

у 

области 

ПО 

Изградњ

а мреже 

партнера 

у 

реализац

ији 

програм

а 

 

 Реализација 

реалних 

Школск

и тим за 

Контакти 

са 

Списак 

учесника, 

Промоци

ја школе 



 

 

 

 

сусрета кроз 

распитивање 

у 

предузећу/шк

оли и 

испробавање 

праксе 

 

ПО, 

директо

р 

 

предузећ

има, 

посета и 

распитив

ање 

 

продукти

, 

портфоли

о, 

записниц

и са 

разговора

, 

сценарио, 

извештај, 

фотограф

ије 

 

у 

области 

реалних 

сусрета 

Изградњ

а мреже 

партнера 

у 

реализац

ији 

програм

а 

Успоста

вљање 

механиза

ма 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 

 

Комуника

ција 

путем 

састанака 

и 

електронс

ким 

путем, 

мини 

конферен

ције 

Списак 

учесника, 

продукти

, 

извештај

и, 

фотограф

ије 

 

Промоци

ја школе 

и 

постигну

ћа кроз 

сарадњу 

са 

другим 

ОШ из 

пројекта 

у 

региону 

и 

Школско

м 

управом 

 

Сарадња са 

Школском 

управом у 

реализацији 

активности 

програма 

Школск

и тим за 

ПО 

 

Обука, 

презентац

ија, 

излагање 

 

Списак 

учесника, 

продукти

, агенда, 

записниц

и, 

сценарио, 

извештај, 

 



 

 

 

 

фотограф

ије 

 

 

 

 

 

 

 

Подршка 

у 

имплемен

тацији 

програма 

 

Сарадња са 

водитељем/ме

нтором 

 

Школск

и тим за 

ПО 

 

Sastanak, 

poseta 

Записниц

и о 

посетама 

и 

састанци

ма 

 

Школск

и тим 

сарађује 

са 

водитењ

ом/мент

ором и 

заједнич

ки 

успостав

љају 

систем 

квалитет

а 

реализац

ије 

програм

а ПО 

 

Girl's day – 

реални 

сусрети 

GIZ 

BOSS 

канцела

рија, 

ментори

, ПО 

тимови 

 

Манифес

тација у 

више 

градова 

Србије 

 

Записниц

и са 

састанака 

припреме

, 

спискови, 

фотограф

ије и 

снимци 

са 

манифест

ација 

 

Девојчиц

е из 

школа 

које 

спроводе 

програм 

ПО 

смањиле 

или 

неутрали

сале 

стереоти

пе и 

предрасу

де о 

типично 

женским 

занимањ

има кроз 

реалне 

сусрете 

 

Сарадња 

са 

Подршка 

програму на 

Школск

и тим за 

Састанак, 

презентац

Записниц

и са 

Школск

и тим 



 

 

 

 

стручним 

органима 

школе 

 

седницама 

стручних 

органа: 

наставничко 

веће, стручна 

већа, 

разредна већа 

7. и 8. разреда 

 

ПО 

Председ

ници 

већа 

Директо

р 

 

ија, 

излагање, 

размена 

мишљења 

 

седница 

већа 

сарађује 

са 

стручни

м 

органим

а школе 

и 

заједнич

ки 

успостав

љају 

систем и 

критериј

ум 

квалитет

а 

реализац

ије 

програм

а ПО 

 

Евиденциј

а 

 

-креирање 

модела за 

евиденцију 

-Формирање 

фолдера 

евиденције о 

реализацији 

програма 

-попуњавање 

фолдера 

различитим 

евиденциони

м 

материјалима 

- свеска тима 

за ПО 

Тим за 

ПО 

Breinstor

ming, 

прикупља

ње 

продукат

а, 

попуњава

ње 

фолдера, 

РР 

презентац

ија 

постигну

ћа 

учесници

ма и 

партнери

ма 

 

Списак, 

продукти

, 

извештај

и, 

фотограф

ије, видео 

записи, 

итд. 

 

Формира

н фолдер 

евиденц

ије и 

свеска 

тима за 

ПО, 

учесниц

и, 

актери, 

партнери 

информи

сани о 

могућно

стима 

увида у 

евиденц

ију о 

постигну

ћима и 

установ

љен 

начин 

евиденц

ије о 

реализов



 

 

 

 

аним 

активнос

тима 

 

Извештава

ње 

Креирање и 

достављање 

извештаја: 

стручним и 

управним 

органима 

школе, 

менторкама, 

Школској 

управи, GIZ 

BOSS 

Тим за 

ПО 

Попуњав

ање 

извештаја

, ПП 

презентац

ија 

постигну

ћа 

 

Извештај

и, 

фотограф

ије, 

записниц

и, видео 

записи 

 

Учесниц

и, 

актери, 

партнери 

информи

сани о 

постигну

ћима и 

установ

љен 

начин 

извешта

вања 

 

Евалуациј

а 

програма 

ПО 

Упоређивање 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

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. 

 

Програм здравственог васпитања и ипревенција употреба дрога реализује се кроз различите  

садржаје обавезних и изборних предмета,кроз међупредметну тематску повезаност. Указује 

се кроз рад ваннаставних активности, секција на правилно коришчење слободног времена 

ученика и здраве стилове живота. 

Циљ програма је овладавање основним знањима, вештинама и ставовима у области 

здравства. 

 

 

   

 

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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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. У циљу 

побољшања социјалне заштите и бољег положаја деце из социјално осетљивих  група, 

школа сарађује са Центром за социјалну заштиту Општине Пландиште и Црвеним крстом. 

Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посено ученика из 

осетљивих друштвених група на основу програма социјалне заштите који обухвата Сарадњу 

са Центром за социјални рад  и локалном самопуправом 

 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... 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Заштита и унапређивање животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, 

природним, привредним и техничким појавама или токовима који преображавају, обогаћују 

или угрожавају животну средину.Заштита животне средине реализоваће се кроз акције на 

нивоу школе и у акцијама у сарадњи са једницима локалне самоуправе. 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
          

 

 

Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе , 

договара се о начину сарадње, нарочито о питањима од којих зависи будућност школе. 

Циљ програма сарадње са локалном самоуправом јесте осавремењивање наставног процеса 

узајамном сарадњом школе и локалне заједнице, и активно учешће свих актера. 

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. 

 

 

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. 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. 

 

 

 

Начин остваривања програма рада сарадње породице и школе 

 

Савет родитеља 

 

Представници сваког одељења школе чине Савет родитеља 

школе/ мотивисан за сарадњу . 

Школски одбор 

 

Законском регулативом дефинисано је да 3 члана Школског 

одбора као органа управљања Школом буду представници 

родитеља. 

Родитељски 

састанци 

 

Састанци се одржавају најмање 4 пута годишње, са дневним 

редом који је специфичан за сваки родитељски састанак. Циљ 

родитељског састанка је упознавања родитеља са 

организационим или васпитно-образовним радом у школи. 

Индивидуални 

разговори са 

родитељима 

 

Родитељи се често нађу у ситуацијама или дилемама, које не 

знају на који начин да реше и тада им је стручна помоћ увек 

добродошла. Савремен родитељ се све мање ослања на свој 

инстинкт и на искуство претходних генерација, а све чешће 

тражи научно решење свих проблема, које родитељство са собом 

носи. Разговор са наставником, психологом или педагогом или 

неким другим радником често опусти родитеља и донесе решење 

проблема. Наши сарадници су и сарадници наших родитеља. 

Отворена врата 

 

Једном недељно, у термину предвиђеном за индивидуалне 

разговоре родитеља и наставника, наставници примају родитеље. 

У отвореном дијалогу наставника и родитеља често се решавају 

евентуални проблеми. 



 

 

 

 

Огласне табле 

 

На видним местима у школи налазе се огласне табле намењене 

информисању родитеља о битним дешавањима.  

Едукативни чланци 

на сајту Школе– 

Водич за родитеље 

 

 

Електронски 

дневник наставника 

У циљу што успешнијег родитељства, на сајту школе се 

објављују чланци за родитеље, препоручена литература (наслови 

које поседује школска библиотека, и они који се могу пронаћи на 

интернету), као и основне информације о животу и раду школе. 

 

У циљу бољег и бржег информисања родитеља у школи се 

користе есДневници. 

Приредбе, посете, 

спортска и друга 

такмичења ученика* 

Организујусе у складу са Годишњим планом рада Школе и 

представљају сјајан показатељ ученичког напретка у току 

године, али и узајамног односа ученика са наставницима, као и 

ученика међусобно. Учешће на приредби јача самопоуздање 

ученика и мотивисаност за учење. 

Радионице и трибине 

за родитеље 

 

Школа организује трибине и радионице са родитељима путем 

којих унапређује педагошке компетенције родитеља. Ове 

едукативне активности организују се у складу са утврђеним 

потребама родитеља и школске свакодневице. 

   

 

 

 

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 дат је 

предлог екскурзија у сарадњи са Основном школом „Јован Стерија Поповић“ из Велике 

Греде и се планирају на следећи начин: 

 

Циљ екскурзија као ваннаставног облика је савлађивање дела наставног програма 

непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној и 

друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и природних достигнућа. 

 



 

 

 

 

Задаци екскурзија: 

 

 проучавање објеката и феномена у природи, 

 стицање нових знања, 

 развијање интереса за природу и еколошких навика, 

 упознавање домовине, крајева, људи, њихових занимања и обичаја, 

 упознавање културно-историјских споменика из ближе и даље прошлости, 

 упознавање природних лепота, флоре и фауне наших крајева, 

 развијање културних, естетских, позитивних социјалних односа, потреба и навика, 

 неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва. 

 

 Планирамо: 

 посету ученика Фестивалу науке, мај 2021.г. - Нови Сад, 

 посету Сајму књига, октобар 2020. – Београд, 

 посету Сајму професионалне оријентације у Вршцу, 

 посету ученика међународном сајму,,Путокази,, у Новом Саду, 

 посета позоришту у Вршцу и Пландишту. 

 

Предлог једнодневне екскурзије: 

 

1. АП Војводина (Сремска Митровица - Сирмијум и Национални парк Фрушка Гора) 

 

Предлог дводневних екскурзија: 

 

1. Смедерево – Крушевац – Овчарско-Кабларска клисура (Централна Србија: Шумадија 

и Поморавље) 

2. Голубачка тврђава – Национални парк Ђердап – Лепенски вир - манастир Манасија 

(Источна Србија са Ђердапом) 

3. Суботица – Палићко језеро - Зоо врт – парк природе Зобнатица (АП Војводина) 

 

Предлог тродневне матурске екскурзије: 

 

1. Источна Србија са Ђердапом (Голубачка тврђава - Национални парк Ђердап – 

Лепенски вир- пећина Церемошња). Ове школске године матурска екскурзија за 

ученике осмог разреда ће бити у периоду од 23.04. - 25.04.2021. године. 

Све планиране ексакурзије и посете ће се реализовати уколико епидемиолошки услови 

дозволе њихово извођење и уколико се пријави довољан број ученика.  

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). 

   

 



 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

 

 

Програм је дат оријентационо: 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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  угледних/ 

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, паметне 

табле 

 

6. Реализација часова 

међупредметног 

повезивања  

 

7. Самоевалуација 

месечних планова 

1. При прављењу плана 

стручног усавршавања 

 

 

2. На почетку, током 

године 

 

 

3. Септембар, током 

године 

 

 

4. Септембар, током 

године 

 

 

 

 

 

 

5. Током школске 

године 

 

 

 

6. Током школске 

године 

 

 

7. Једном месечно 

током школске године 

1. Чланови стручних 

већа, стручни 

сарадници 

 

2. Чланови стручних 

већа, стручни 

сарадници, 

библиотекар 

3. Наставници 

разредне и предметне 

наставе 

 

4. Наставници 

разредне и предметне 

наставе 

 

 

 

 

 

5. Наставници 

разредне и предметне 

наставе 

 

 

6.Наставници 

разредне наставе, 

предметни 

наставници 

7. Наставници 

разредне наставе, 

предметни 

наставници 

2. 

Ресурси 

1.Опремање 

дигиталних учионица 

 

2. Предлог мера 

1. Током године 

 

 

2.Једном годишње- на 

1. Директор школе, 

МПНТР 

 

2.Наставничко веће, 



 

 

 

 

унапређења Плана 

стручног усавршавања 

 

3. Наставници у оквиту 

својих већа доносе 

план потребних 

наставних средстава 

 

4. Анализа 

реализованих 

активности 

предвиђених Планом 

стручног усавршавања 

крају школске године 

 

 

3. На почетку школске 

године- септембар 

 

 

 

4. Једном на крају 

школске године 

стручна већа, стручна 

служба 

 

3.Наставници 

разредне наставе, 

предмењтни 

наставници 

 

4.Стручна већа, 

наставничко веће, 

директор 

3. 

Постигну

ћа 

ученика 

1. Интензивирање 

допунске и додатне 

наставе 

 

2.Интезивирати рад 

секција 

1. У току школске 

године 

 

 

2.У току школске 

године 

 

1. Наставници 

разредне анставе, 

наставници 

предметне наставе 

2. Руководиоци 

секција, стручни 

сарадници 

 

 

 
 

 

 

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  

 

 

 

 

- тачан број деце 

којима је 



 

 

 

 

којима је потребна 

подршка 

 

- припрема родитеља 

- формирање мини 

тимова за ИО 

 

 

 

квартално 

 

 

 

Стручни тим за ИО 

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 

 

 
 



 

 

 

 

 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 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(мере заштите ученика током 

пандемије корона вируса) 

 

 

 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 

(мере заштите ученика током 

пандемије корона вируса) 

 

 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 

(мере заштите ученика током 

пандемије корона вируса) 

 

 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 

(мере заштите ученика током 

пандемије корона вируса) 

 

 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 

(мере заштите током пандемије 

корона вируса) 

 

 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 

(мере заштите ученика током 

пандемије корона вируса) 

 

 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 

 

 

 

 

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; 

 

Активност Време реализације Носиоци активности 

Упознавање ученика са 

кућним редом школе и 

правилима понашања у 

школи 

Септембар Одељењске старешине 

Упознавање ученика и 

родитеља са Правилником 

о заштити и безбедности 

Септембар Одељењске старешине 



 

 

 

 

ученика 

Упознавање ученика и 

родитеља са мерама 

заштите током пандемије 

COVID19 

Септембар Одељенске старешине 

Обрада актуелних тема из 

области заштите од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Континуирано током 

школске године 

Одељењске старешине, 

Стручни сарадници, 

УП, 

Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља.. 

Вођење књиге дежурства Континуирано током 

школске године 

Дежурни наставници 

Превентивни рад са 

ученицима: Предавања 

стручњака из полиције, 

здравства, о трговини 

људима, психоактивним 

супстанцама, наркоманији, 

алкохолизму, 

малолетничкој 

деликвенцији 

Током школске године Стручни сарадници, 

Стручни сарадници из 

других институција 

Обука нових запослених из 

области безбедности и 

здравља на раду 

Септембар- Током школске 

године 

Овлашћено лице 

 

 

 

 

 

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. 

                 

 

 

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 



 

 

 

 

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 

имају 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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 15.09.2020. године размотрио и 

усвојио Школски програм за 2020/21. годину. 

 

 

       

 

 

 

 

 

Председник Школског одбора 

 

       Вјерочка Марчек 
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