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УВОД, ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и  укупан образовно-васпитни рад у школи. 

 Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад. 

 Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета 

образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

 Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом. Школски програм усваја 

школски одбор, по правилу, сваке четврте године. 

 Школски програм се доноси у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. 

године. 

 Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања. 

 Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом школе. 

 Школски програм Основне школе „Ослободиоци Београда“ од 1. до 8. разреда за период од 2022/23. до 2025/26 израдио 

је Стручни актив за развој школског програма, Одељенска већа од 1. до 8. разреда, стручни сарадници и директор школе. 
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Правни основ:  

- ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (,,Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013)  

- члан 69, члан 72, члан 76, члан 80, члан 81 

- ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ (,,Сл. Гласник РС“, бр. 55/2013) члан 23, члан 27, члан 28 

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: 10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 18/2018-1, 1/2019-18, 2/2020-1 

Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61 

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања: 11/2019-1 

Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61 

Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6 

Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања: 18/2018-1 

Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1 

Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе   

и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83 

Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе: 5/2019-363, 16/2020-1 

 

Школски програм садржи: 

 1) циљеве школског програма; 

 2) наставни план основног образовања и васпитања; 

 3) програме обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање; 

 4) програм допунске и додатне наставе; 

 5) програм културних активности школе; 

 6) програм школског спорта и спортских активности; 

 7) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања; 

 8) програм слободних активности ученика; 

 9) програм професионалне оријентације; 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/cd9aeb71-5c30-4c7e-a387-dd51894c433a
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 10) програм здравствене заштите; 

 11) програм социјалне заштите; 

 12) програм заштите животне средине; 

 13) програм сарадње са локалном самоуправом; 

 14) програм сарадње са породицом; 

 15) програм излета, екскурзија и наставе у природи; 

 16) програм рада школске библиотеке 

 17) начин остваривања других области развојног плана школе који утичу на образовно-васпитни рад  

 

Школски програм утемељен је на начелима: 

1) усмерености на процесе и исходе учења 

2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење процењивање квалитета програма 

3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова и усвајања вредности код 

ученика 

4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних предмета 

5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања, као и могућност личног 

избора у слободним активностима 

6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе и учења 

7) уважавање искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са садржајима наставе 

8) развијање позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицање учениковог интересовања за учење и 

образовање у току целог живота 

9) коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за мотивисање ученика  

10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем услова за живот и рад у школи 
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Циљеви Школског програма су: 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, 

здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву; 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе 

и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз 

активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и 

културном развоју друштва; 

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме 

живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима 

доживотног учења: 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе 

националних мањина; 

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног 

друштва; 

- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних 

ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и 

етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања које нарушавају 

остваривање права на различитост; 

- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски 

уређеном друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне 

одговорности 
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2. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

2.1. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
        

 
Р. Б. 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

   1.   Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

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

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

9. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

         

Р. Б. 
 Б. ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРОГРАМИ 

        

1. 
Верска настава / Грађанско 

васпитање 1 36 1 36 1 36 1 36 
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                               Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми 

 

 

  

 

  

Р. Б. В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. 

 

ГОД. НЕД. ГОД. 

1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

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

3. Додатни рад       1 36 

4. Пројектна настава 1 36       

Р. Б. Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1. Час одељењског 

старешинe 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

 

1-2 

 

36-72 

 

1-2 

 

36-72 

 

1-2 

 

36-72 

 

1-2 

 

34-68 

3. Настава у природи 7 дана годишње 7 дана годишње 7 дана годишње 7 дана годишње 
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2.2 ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Р. Б.  А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ  

РАЗРЕД 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

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

2.    Страни језик 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     

12.   Техничко и информатичко образовање     2 72 2 68 

13.   Информатика и рачунарство 1 36 1 36     

14.   Физичко и здравствено васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 
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Р. Б. Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1.   Верска настава/ Грађанско     

васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2.   Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3.   Обавезне физичке активности 1 36 1 36 1 36 1 34 

Р. Б. В. ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ 

НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1.   Вежбањем до здравља 1 36 1 36 1 36 1 34 

2.   Музиком кроз живот 1 36 1 36 1 36 1 34 

3.   Животне вештине 1 36 1 36 1 36 1 34 

4.   Медијска писменост 1 36 1 36 1 36 1 34 

5.   Моја животна средина 1 36 1 36 1 36 1 34 

6.   Домаћинство 1 36 1 36 1 36 1 34 

7.   Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 34 

8.   Предузетништво 1 36 1 36 1 36 1 34 

9.   Филозофија са децом 1 36 1 36 1 36 1 34 
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                          Остали облици образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети и изборни програми       

 

Р. Б. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 
СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1. Редовна настава 28 1008 29 1044 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. 
Припремна настава за     

полагање завршног испита 
      2 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Р.Б. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Слободне активности 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. 

Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

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

4. Екскурзија 2 дана годишње 2 дана годишње 2 дана годишње 2 дана годишње 
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3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА ПО РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА 

И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ  И ПРОГРАМИ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ 

3.1. ПРВИ РАЗРЕД 

3.1.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

3.1.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ:  

-да ученици овладају основни законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да 

упознају, доживе, и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела; 

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

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

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

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

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

истраживачког); 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

УЏБЕНИЦИ: 

Душка Милић,Татјана Митић- Буквар за први разред основне школе, НОВИ ЛОГОС, 2018 

Душка Милић, Татјана Митић- Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе, НОВИ ЛОГОС, 2018 

Н. С. Шошо, М. Костић- Читанка за први разред основне школе, НОВИ ЛОГОС, 2018  
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                                                 ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ СРПСКОГ   ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА  
МЕСЕЦ ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 
   

1. ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ  И ПИСАЊЕ 15 20 16 10 9 17 3 / / / 52 38 90 

2.  КЊИЖЕВНОСТ 1 / 1 4 2 1 10 6 12 8 
33 12 45 

3. ЈЕЗИК / 2 3 / / / 1 2 2 / 7 3 10 

4. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 5 1 / 2 1 / 8 8 6 4 
5 30 35 

Укупно 21 23 20 16 12 18 22 16 20 12 97 83 180 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ  И 

ПИСАЊЕ 

 

-разликује изговорени 

глас и написано слово; 

изговорене и написане 

речи и реченице; 

-влада основном 

техником читања и 

писања ћириличког 

текста; 

-разуме оно што 

прочита; 

-разликује слово, реч и 

реченицу; 

- правилно изговори и 

напише кратку и 

Облици рада 

рад у пару                       

фронтални 

индивидуални 

групни облик рада 

Методе рада 

вербална, илустративно-

демонстративна, 

текстуална, усменог 

излагање,хеуристичка... 

 Активности 

Ученици читају, 

примењују стечена знања, 

Компетенција за 

целоживотно 

учење; 

Комуникација; 

Рад с подацима и 

информацијама; 

Дигитална 

компетенција; 

Решавање 

проблема; 

Сарадња; 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

Писмена провера, 

Отворени разговори, 

Ученичка самопроцена  

Усмена проверa 
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потпуну реченицу 

једноставне структуре 

са одговарајућом 

интонацијом, односно 

интерпункцијским 

знаком на крају; 

 

анализирају, 

парафразирају поруке, 

глуме, рецитују, 

одговарају на питања 

илуструју, пишу, описују, 

препричавају, усмено и 

писано се изражавају, 

врше самовредновање 

свог и туђег рада. 

Наставник усмерава, 

изражајно интерпретира, 

мотивише, анализира, 

координира, креира 

наставни материјал, 

слуша, прати и бележи, 

подстиче на логичко 

мишљење, вреднује свој 

рад и рад ученика, развија 

кооперативност... 

друштву; 

Одговоран однос 

према здрављу; 

Одговоран однос 

према околини; 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

-активно слуша и разуме 

садржај 

књижевноуметничког 

текста који му се чита; 

-препозна песму, причу 

и драмски текст; 

-одреди главни догађај, 

време (редослед 

догађаја) и место 

дешавања у вези са 

прочитаним текстом; 

-уочи ликове и прави 

разлику између њихових 

позитивних и 

негативних особина; 

  Отворени разговори, 

Ученичка самопроцена 

Усмена проверa 
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-изрази своје мишљење 

о понашању ликова у 

књижевном делу; 

-препозна загонетку и 

разуме њено значење; 

- препозна басну и 

разуме њено значење; 

-обликује усмену 

поруку служећи се 

одговарајућим речима; 

-слуша, разуме и 

парафразира поруку; 

-слуша интерпретативно 

читање и казивање 

књижевних текстова 

ради разумевања и 

доживљавања; 

-гласно чита, правилно 

и са разумевањем; 

-тихо чита (у себи) са 

разумевањем 

прочитаног; 

-пронађе информације 

експлицитно изнете у 

тексту. 

 

ЈЕЗИК 

 

-правилно употреби 

велико слово; 

-примењује основна 

правописна правила 

-пише читко и уредно; 

-писмено одговара на 

постављена питања; 

-спаја више реченица у 

краћу целину; 

-пише реченице по 

диктату примењујући 

  Писмена провера, 

Отворени разговори, 

Ученичка самопроцена  

Усмена проверa 
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основна правописна 

правила; 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

-учтиво учествује у 

вођеном и слободном 

разговору; 

-усмено препричава; 

усмено прича према 

слици/сликама и о 

доживљајима; 

-усмено описује ствари 

из непосредног 

окружења; 

-бира и користи 

одговарајуће речи у 

говору; на правилан 

начин користи нове 

речи у свакодневном 

говору; 

-напамет говори краће 

књижевне текстове; 

-учествује у сценском 

извођењу текста; 

-пажљиво и културно 

слуша саговорнике; 

 

  Писмена провера, 

Отворени разговори, 

Ученичка самопроцена 

Усмена проверa 
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3.1.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Циљ наставе енглеског језика у првом разреду је оспособљавање ученикa да на енглеском језику комуницирају у усменом 

облику, на основном нивоу, о темама из њиховог непосредног окружења, као и подстицање свести о сопственом напредовању ради 

јачања мотивације за учење језика и олакшавање разумевања других и различитих култура и традиција. Треба да приближи ученицима 

идеју о постојању других језика као средстава комуникације и да развије позитивна осећања према језику који се учи. Стимулише 

критичко и креативно мишљење, радозналост и истраживачки дух и омогућава одговарајући социјални и интелектуални развој ученика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: ЦД плејер, дискови, флеш картице, уџбеник, радна свеска 

УЏБЕНИЦИ: S. Maidment и L. Roberts -  Happy House 1 – уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), треће издање, THE ENGLISH 

BOOK, 2021.  

                                                          ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Лични идентитет 9          3 6 9 

2. Школа и школски живот  8 2        3 7 10 

3. Слободно време – забава, разонода, хобији   8 1       3 6 9 

4. Обичаји и традиција    6       2 4 6 

5. Мода и облачење    2 3 4     3 6 9 

6. Прославе      5 4    3 6 9 

7. Исхрана и гастрономске навике       2    1 1 2 

8. Здравље и хигијена       4 3 2  3 6 9 

9. 
Живи свет – природа, љубимци, очување 

животне средине 
        4 5 3 6 9 

Укупно           24 48 72 
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                                                ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

Welcome to Happy 

House  

По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

- поздраве и отпоздраве 

примењујући 

најједноставнија језичка 

средства (минимум) 

-представе себе и другог; 

-разумеју јасно постављена 

једноставна питања личне 

природе и одговоре на њих; 

- Наставник мотивише 

ученике за рад; подстиче 

сарадњу и самосталност у 

раду, креативно  / 

критичко мишљење; 

пружа подршку; прати и 

евидентира рад и 

напредовање ученика; 

- Наставник користи 

пантомиму (као врсту 

драмских техника), 

методу потпуног 

физичког одговора и 

визуелна наставна 

средства (картице, 

постере, лутке, стварне 

предмете из непосредног 

окружења итд.) за 

увођење и увежбавање 

вокабулара. 

 

- Ученици уче и 

увежбавају изразе и речи 

које се користе код 

представљања и 

упознавања; слушају и 

понављају дијалошке 

моделе, симулирају 

Комуникација  

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у демократком друштву 

Сарадња 

Предузимљивост и оријетација ка 

предузетништву  

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција  

Рад са подацима и информацијама 

Одговоран однос према здрављу  

Одговоран однос према околини  

 

Ученици се оцењују из 

следећих области:  

- усмено изражавање 

- вештине слушања 

- граматика и лексика 

кроз усмено изражавање 

Провера остварености 

исхода реализује се на 

следеће начине: 

- израда контролних 

задатака након сваке 

наставне теме 

- говорне вежбе 

(усмено изражавање, 

учествовање у вербалним 

активностима на часу, 

препричавање, 

драматизација) 

Pens and Pencils  По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; (минимум) 

- разумеју кратка и 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих; 

- дају кратка и једноставна 

упутства и налоге;  

- упуте позив на заједничку 

активност. 

Come and play По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; (минимум) 

- разумеју једноставне 
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описе предмета;  

- опишу предмете 

користећи једноставна 

језичка средства; 

- разумеју позив и реагују 

на њега; (минимум) 

- упуте позив на заједничку 

активност; 

- - разумеју кратка и 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих; 

- дају кратке налоге; 

ситуације из учионице, 

школе, улице, парка; 

„преводе“ гест у исказ и 

исказ у гест; 

- Ученици слушају 

песмице и приче, певају, 

глуме, симулирају 

ситуације, играју тимске 

игре, слушају и 

цртају/заокружују/показуј

у/спајају, сецкају, боје и 

лепе сличице, раде мини 

пројекте; 

- Ученици слушају и 

реагују на упутства 

наставника; 

показују/понављају,  

украшавају, праве украсе, 

пакетиће, честитке, 

беџеве; глуме кратке 

драмске представе; 

упоређују и откривају 

сличности и разлике у 

културама. 

 

Методе: вербална метода, 

дијалошка метода, метода 

демонстрације 

Облици рада: 

индивидуали, фронтални, 

рад у групи, рад у пару 

Dressing up  По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; (минимум) 

- разумеју једноставне 

описе предмета;  

- опишу предмете 

користећи једноставна 

језичка средства; 

- разумеју једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања и 

реагују на њих; (минимум) 

- разумеју једноставна и 

кратка упутства и налоге и 

реагују на њих; 

- дају кратка и једноставна 

упутства и налоге; 

- исказују и прихватају 

захвалност и извињења на 

једноставан начин; 
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Happy Birthday По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

-  препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; (минимум) 

- разумеју једноставно 

исказане честитке и 

одговоре на њих; 

- упуте једноставне 

честитке; 

- разумеју једноставне 

исказе којима се изражава 

поседовање / непоседовање 

и реагују на њих; 

(минимум) 

- траже и дају једноставне 

исказе којима се изражава 

поседовање; 

- разумеју позив и реагују 

на њега;  

- упуте позив на заједничку 

активност; 

- разумеју једноставна и 

кратка упутства и налоге и 

реагују на њих; (минимум) 

- дају кратка и једноставна 

упутства и налоге; 

- разумеју јасно постављена 

питања личне природе и 

одговоре на њих; 

Bathtime По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; (минимум) 

- разумеју свакодневне 

исказе у вези са 
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непосредним потребама, 

осетима и осећањима и 

реагују на њих; 

- изражавају основне 

потребе, осете и осећања 

једноставним језичким 

средствима; 

- - разумеју једноставна и 

кратка упутства и налоге и 

реагују на њих; (минимум) 

- дају кратка и једноставна 

упутства и налоге; 

- разумеју кратке и 

једноставне молбе и реагују 

на њих; 

- упуте кратке и 

једноставне молбе; 

Animal Friends  По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; (минимум) 

- разумеју једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања и 

реагују на њих; (минимум) 

- траже мишљење и 

изражавају 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

- разумеју једноставне 

обавештења о положају у 

простору и реагују на њих;  

- траже и пружају 

једноставна обавештења о 

положају  у простору; 
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3.1.1.3 МАТЕМАТИКА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ:  

- да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; 

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

- успешно настављање математичког образовања и за самообразовање;  

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

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

УЏБЕНИЦИ: Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић, Математика 1  из четири дела, Логос, 2021 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ 
ОБРАДА  УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 
Геометрија – предмети у простору и односи 

међу њима 
11         1 

5 5+2 12 

2.  Геометрија – линија и област 9         1 
4 5+1 10 

3. 
Геометрија – класификација предмета према 

својствима 
1 6         3 3+1 7 

4. 
Природни бројеви до 100 

 17 20 20 17 9 22 16 18 5 
54 90 144 

5. Мерење и мере         2 5 2 5 7 

Укупно 21 23 20 20 17 9 22 16 20 12 68 122 180 
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                                                    ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

ГЕОМЕТРИЈА 

ПОЛОЖАЈ, 

ВЕЛИЧИНА И 

ОБЛИК ПРЕДМЕТА 

 

Одреди међусобни положај 

предмета и бића и њихов 

положај у односу на тло; 

Упореди предмете и бића 

по величини; разликује 

праву, криву, отворену, 

затворену и изломњену 

линију; 

 Црта праву и изломљену 

линију помоћу лењира; 

Активности 

Ученик посматра, уочава, 

именује, упоређује, 

разликује меморише, 

запажа, уочава, решава 

проблем, мери, прави 

моделе, примењује 

стечена знања. 

Методе рада 

вербална, илустративно-

демонстративна, 

текстуална, усменог 

излагање,хеуристичка 

Облици рада 

рад у пару 

фронтални 

индивидуални 

 

Решавање проблема 

Рад с подацима и информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Праћење се врши 

континуирано на основу 

ангажованости ученика на 

часу. 

Вреднује се ниво знања и 

постигнућа. 

Прате се објективне 

могућности 

ученика,мотивисаност за 

рад;редовност у изради  

домаћих задатака. 

Укључивање ученика око 

договарања за вредновање 

постигнућа-

самовредновање. 

Праћење се врши 

испитивањем,усменим и 

писаним проверама. 

Праћење индивидуалног 

напредовања 

ученика.Оцењивање се 

врши на основу остварених 

исхода,који су у складу са 

Законом о оцењивању. 

ГЕОМЕТРИЈА 

Линија и област 

 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња; Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 
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Комуникација 

Геометрија – 

класификација 

предмета према 

својствима 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 100 

Уочи и именује 

геометријске облике 

предмета из непосредне 

околине; 

 Именује геометријска тела 

и фигуре; 

Групише предмете и бића 

са заједничким својством; 

Сложи/разложи фигуру 

која се састоји од познатих 

облика; 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња;  

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Одговорно учешће у демократском друштву 
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Броји унапред и уназад и са 

прескоком; 

Прочита, запише, упореди 

и уреди бројеве прве 

стотине и прикаже их на 

бројевној правој; 

Користи редне бројеве; 

Разликује парне и непарне 

бројеве, одреди највећи и 

најмањи број, претходника 

и следбеника; 

Користи појмове: сабирак, 

збир, умањеник, умањилац, 

разлика; 

Сабира и одузима два 

једноцифрена броја не 

записујући поступак; 

Сабира и одузима до 100 

без прелаза преко десетице; 

 Растави број на сабирке и 

примени замену места и 

здруживање сабирака ради 

лакшег рачунања 
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Реши текстуални задатак са 

једном операцијом; 

Уочи правило и одреди 

следећи члан започетог 

низа; 

Прочита и користи податке 

са једноставнијег 

стубичног и сликовног 

дијаграма или табеле; 

4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

 

 

 

Разликује новчане апоене 

до 100 динара и упореди 

њихову вредност; 

Измери дужину задатом, 

нестандардном јединицом 

мере; 

преслика тачке и фигуре у 

квадратној мрежи на 

основу задатог упутства. 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Одговорно учешће у демократском друштву 
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3.1.1.4. СВЕТ ОКО НАС 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СВЕТ ОКО НАС 

ЦИЉ: Циљ наставе учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и 

развијање способности за одговоран живот у њему. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник, Радна свеска, предмети различитог материјала, мултимедијални садржаји, 

огледни материјал. 

УЏБЕНИЦИ: Лукић Г., Стокановић Љ., Субакоб Симић Г., Свет око нас I за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник 

и радна свеска), Нови Логос, 2021. 
 

                                                                  ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ СВЕТА ОКО НАС 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ 
ОБРАДА УТВРЂ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ЈА И ДРУГИ 9 9 - - - - - - - - 13 5 18 

2. 

  
РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ - - 7 8 6 3 10 4 - - 21 17 38 

3. ЧОВЕК СТВАРА - - - - - - - 2 4 - 3 3 6 

4. 
СНАЛАЖЕЊЕ У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 
- - - - - - - - 5 5 4 6 10 

Укупно 9 9 7 8 6 3 10 6 9 5 41 31 72 
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                                            ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

1. ЈА И ДРУГИ По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

• 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; 

• 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 ради очувања 

здравља; 

• чува своју, школску и 

имовину других; 

• примењује правила 

Методе рада: 

вербална, 

илустративно- 

демонстративна, 

текстуална, усменог 

излагање...  

Извођење наставе, 

усмеравање , излагање 

наставних садржаја, 

постављање питања, 

представљање садржаја 

, 

подстицање ученике на 

рад, мотивише, 

одговара 

на питања, формира 

групе, поставља 

проблемске ситуације, 

истиче позитивне 

вредности, демонстира 

природне појаве, 

активира рад и 

стваралаштво ученика, 

прати рад и залагање 

ученика, даје повратну 

информацију и 

вреднује 

рад ученика. 

 

Облици рада:  

Kомуникативна 

компетенција, 

компетенција за учење, 

дигитална компетенција, 

компетенција за сарадњу, 

за одговорно учешће у 

демократском друштву, за 

одговоран однос према 

околини, компетенција за 

решавање проблема, за 

сарадњу, естетичка 

компетенција, 

компетенција за одговоран 

однос према здрављу, за 

рад са подацима. 

-Праћење активности на 

часу и сарадње међу 

ученицима; 

-Ангажовање ученика и рад 

у групи; 

- Усмени одговор; 

-Прегледање свезака и 

домаћих задатака; 

-Петнаестоминутне провере 

и контролни задаци;  

-Пројектни задатак; 

-Самопроцена; 

-Продукти дечијих радова; 

-Однос према себи и 

другима; 

-Усмена и писмена провера, 

-Контролни задаци. 
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безбедног понашања на 

путу од куће до школе 

приликом кретања 

улицом са тротоаром и 

без њега и приликом 

преласка улице. 

Групни облик рада, 

фронтални, 

индивидуални, рад у 

пару, групни облик 

рада. 

Прављење макета и 

модела. 

Ситуациона симулација 

понашања у саобраћају. 

Непосредно 

упознавање 

са материјалима и 

испитивање истих. 

Израда предмета нове 

намене, одељењска 

изложба направљених 

предмета. 

Сналажење у 

конкретним 

ситуацијама у насељу. 

 

2. РАЗНОВРСНОСТ 

ПРИРОДЕ 

• прати инструкције 

одраслих у опасним 

ситуацијама: поплава, 

земљотрес, пожар; 

• својим речима опише 

пример неке опасне 

ситуације из свог 

непосредног окружења; 

• препознаје облике 

појављивања воде у 

непосредном 

окружењу: потоци, 

реке, баре, језера; 

• препознаје изглед 

земљишта у 

непосредном 

окружењу: равница, 

брдо, планина; 

• идентификује биљке и 

животиње из 

непосредног окружења 

на основу њиховог 

спољашњег изгледа; 

• уочава разноврсност 

биљака и животиња на 

основу спољашњег 

изгледа; 

• препознаје главу, труп, 

руке и ноге као делове 

тела и њихову улогу у 

свом свакодневном 

Kомуникативна 

компетенција, 

компетенција за учење, за 

рад са подацима, дигитална 

компетенција, 

компетенција за решавање 

проблема, за сарадњу, за 

одговорно учешће у 

демократском друштву, за 

одговоран однос према 

околини, за одговоран 

однос према здрављу, 

предузетничка 

компетенција, естетичка 

компетенција 
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животу; 

• препознаје улогу чула 

вида, слуха, мириса, 

укуса и додира у свом 

свакодневном 

функционисању и 

сазнавању окружења; 

• штеди воду и одлаже 

отпад на предвиђена 

места; 

• не угрожава биљке и 

животиње у 

непосредном 

окружењу; 

• учествује у извођењу 

једноставних огледа 

којима испитује 

природне феномене. 

3. ЧОВЕК СТВАРА посматрањем и 

опипавањем предмета 

одреди својства 

материјала: тврдо-меко, 

провидно-непровидно, 

храпаво-глатко; 

• разликује природу од 

производа људског рада на 

примерима из 

непосредног окружења. 

Kомуникативна 

компетенција, 

компетенција за учење, за 

рад са подацима, дигитална 

компетенција, 

компетенција за решавање 

проблема, за сарадњу, 

естетичка компетенција, 

компетенција за одговоран 

однос према здрављу, за 

одговорно учешће у 

демократском друштву, за 

одговоран однос према 

околини 

 

 

4. СНАЛАЖЕЊЕ У 

ВРЕМЕНУ И 

ПРОСТОРУ 

снађе се у простору 

помоћу просторних 

одредница: напред- 

назад, лево-десно, горе- 

Kомуникативна 

компетенција, 

компетенција за учење, за 

рад са подацима, дигитална 
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доле и 

карактеристичних 

објеката; 

• одреди време својих 

активности помоћу 

временских одредница: 

делови дана, обданица 

и ноћ, дани у недељи, 

пре, сада, после, јуче, 

данас, сутра, прекјуче, 

прекосутра. 

компетенција, 

компетенција за решавање 

проблема, за сарадњу, 

естетичка компетенција, 

компетенција за одговорно 

учешће у демократском 

друштву, естетичка 

компетенција 
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3.1.1.5. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКОВНА КУЛТУРА  

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

деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

Оперативни задаци: 

- развијање способности ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи; 

- развијање памћења, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење; 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучниефекти... 

Текстуална:штампани и писанитекстови 

Мануелна: Разноврсниалати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

УЏБЕНИЦИ: Љиљана Новковић, Биљана Поповић, Ликовна култура за први разред основне школе, Герундијум, Београд, 2018. 

 

  ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ  ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

  
МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ 3 4 3 3 1 3 4    13 8 21 

2. ОБЛИКОВАЊЕ       2 4   2 4 6 

3. ЛИКОВНА КУЛТУРА И ОКРУЖЕЊЕ         3  2 1 3 

4. СПОРАЗУМЕВАЊЕ         1 5 4 2 6 

Укупно 3 4 3 3 1 3 6 4 4 5 21 15 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Начин праћења и 

оцењивања 

 

 

Односи у видном 

пољу 

 

 

-Поштује инструкције за 

припремање, одржавање и 

одлагање материјала и 

прибора; 

-изражава замисли, 

интересовања, сећања, 

емоције и машту 

традиционалним ликовним 

техникама;  

- Користи амбалажу и 

предмете за једнократну 

употребу у стваралачком 

раду; 

-примени, у стваралачком 

раду, основна знања о 

композицији;  

-користи одабрана 

уметничка дела и визуелне 

информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

-тумачи једноставне знаке, 

симболе и садржаје 

уметничких дела; 

-разговара о значају 

одабраног уметника, 

уметничког дела, 

споменика и музеја; 

-учествује у планирању и 

реализацији ликовног 

пројекта или радионице; 

 

Активности 

Организује простор за 

рад, креативно се ликовно 

изражава, дискутује и 

анализира рад ученика у 

групи, објашњава 

различите ликовне 

технике… 

 

 

Организује рад ученика, 

даје идеје, 

дискутује,усмерава, 

објашњава, демонстрира 

различите ликовне 

технике, анализира и 

вреднује рад ученика 

Методе рада 

Вербална, илустративно-

демостративна, 

текстуална, метод 

практичних радова... 

Облици рада 

Фронтални,рад у пару, 

индивидуални,групни 

 

Компетенција за целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад с подацима и информацијама; 

Дигитална компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Одговорно учешће у демократском 

друштву; 

Одговоран однос према здрављу; 

Одговоран однос према околини; 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 

Праћење и вредновање 

ученичког рада се обавља 

континуирано, оцењивање 

је описно, посматрање, 

ангажовање ученика на 

часу, продуктивна дечја 

активност, разговор, 

ученички радови. 

Задовољство ученика на 

часу 

 

 

 

Обликовање 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна култура и 

окружење 

 

  

 

 

Споразумевање 
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 -разматра, у групи, шта и 

како је учио/учила и где та 

знања може применити. 
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3.1.1.6. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Музичка култура 

ЦИЉ: Циљ наставе и учења предмета Музичка култура је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално 

и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног 

односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник, дечји музички инструменти, ЦД са одабраним музичким композицијама за 

слушање и извођење, електронски уџбеник. 

 

УЏБЕНИЦИ: Михајловић Бокан Д., Ињац М., Музичка култура I, уџбеник за први разред основне школе, Нови Логос, 2020. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

  
МЕСЕЦ 

 

ОБРАДА 

  

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI    

1. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 2 3 1 3 1 2 3 3 4 2 17 7 24 

2. 

  
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 2   1 1  1 1  1 3 4 7 

3. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  1 2 1  1     2 3 5 

Укупно 4 4 3 5 2 3 4 4 4 3 22 14 36 

  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

44 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Начин праћења и 

оцењивања 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

-изговара у ритму уз 

покрет бројалице; 

– пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења; 

– пева по слуху уз покрет 

народне песме, му- 

зичке игре; 

– примењује правилан 

начин певања и дого- 

ворена правила понашања 

у групном певању 

и свирању; 

– свира по слуху звучне 

ономатопеје и илу- 

страције, ритмичку пратњу 

уз бројалице и пе- 

сме, једноставне 

аранжмане, свирачке 

деонице 

у музичким играма; 

– повезује почетне тонове 

песама-модела и јед- 

ноставних наменских 

песама са бојама, ритам 

са графичким приказом; 

– објашњава својим 

речима доживљај свог и 

туђег извођења 

Стварање амбијента и 

контекста учења за 

доживљавање музике 

Пуштање 

репрезентативних 

музичких дела којима се 

ученици упознају са 

музичким елементима 

 

Демонстрација 

правилног држања тела 

приликом певања и 

слушања музике 

 

Метода демонстрације, 

Усменог излагања и 

разговора 

Метода рада на тексту 

Илустративна метода 

 

Индивидуални облик 

рада 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

-Самостално и групно 

извођење музике; 

-активност на часу 

-продукти дечијих радова; 

-музички инстументи, 

цртежи, музичке приче, 

стварење кратких 

музичких деоница. 
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учествује у школским 

приредбама и манифе- 

стацијама 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

-објасни својим речима 

утиске о слушаном 

делу, особине тона, 

доживљај прегласне музи- 

ке и њеног утицаја на тело 

и зашто је тишина 

важна; 

– разликује одабране 

звукове и тонове, пе- 

вање/свирање; хор/један 

певач/група певача; 

оркестар/један 

свирач/група свирача, боју 

различитих певачких 

гласова и инструмената и 

музичке изражајне 

елементе; 

– препозна музички 

почетак и крај и пона- 

вљање теме или 

карактеристичног мотива у 

слушаном делу; 

– повезује музичко дело у 

односу на њему бли- 

ске ситуације, врсту гласа 

и боју инструмента 

са карактером дела; 

– поштује договорена 

правила понашања при 

слушању музике; 

– користи самостално или 

уз помоћ одраслих, 

доступне носиоце звука; 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

-Изражавање личних 

доживљаја и утисака кроз 

разговор; 

-рад на домаћим 

задацима и наставним 

листовима; 

-Mотивисаност за рад, 

-извођење музичких 

деоница уз одговарајући 

покрет; 

-изграђивање пожељних 

естетских критеријума у 

музици 

-стваралачки рад. 
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МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

направи дечје ритмичке 

инструменте; 

– ствара звучне ефекте, 

покрете уз музику, 

мању ритмичку целину 

помоћу различитих 

извора звука, ритмичку 

пратњу за бројали- 

це, песме и музичке игре 

помоћу различитих 

извора звука, музичко 

питање и одговор на 

ритмичким удараљкама, 

једноставну мелодију 

на краћи задати текст; 

– изабере према 

литерарном садржају 

одгова- 

рајући музички садржај. 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

-Самостално и групно 

извођење музике; 

-активност на часу 

-продукти дечијих радова; 

-музички инстументи, 

цртежи, музичке приче, 

стварење кратких  

музичких деоница. 
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3.1.1.7. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ:  

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

образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју 

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

и специфичним условима живота и рада. 

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

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

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

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

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Мануелна: палице, вијаче, ластиш, лопта, греда, струњача, рипстол, мердевине, природне препреке… 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори...  
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                                                   ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 

  

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ 
 

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI 
XI

I 
I II III IV V VI 

1. ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ 5 3 1 / / / / 3 6 / 6 12 18 

2. 

 
СКАКАЊЕ И ПРЕСКАКАЊЕ 3 1 3 3 / / 1 3 1 1 9 7 16 

3. БАЦАЊЕ И ХВАТАЊЕ 1 2 3 1 2 / 3 2 / 2 8 8 16 

4. ВИШЕЊА, УПОРИ И ПЕЊАЊА / / / / / / 1 1 3 1 4 2 6 

5. ВЕЖБЕ НА ТЛУ 2 1 2 1 / / 2 1 / / 5 4 9 

6. ВЕЖБЕ УПОРОМ РУКАМА / / / / / 1 2 1 1 / 3 2 5 

7. ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ 1 / 1 / / / 1 2 1 / 3 3 6 

8. ВЕЖБЕ РЕКВИЗИТИМА / 1 2 / / 1 2 1 / 1 5 3 8 

9. 
РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 
/ / / 1 / / 1 / 1 1 2 2 4 

10. ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ И ШТАФЕТНЕ ИГРЕ / 1 1 1 / 1 2 2 1 1 7 3 10 

11. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 1 1 1 1 / / 1 1 1 / 5 2 7 

12. КУЛТУРА ВЕЖБАЊА И ИГРАЊА / / / 1 / 1 / / / 1 2 1 3 

Укупно 13 10 14 9 2 4 16 17 15 8 59 49 108 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

 

Ходање и трчање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- користи основну 

терминологију вежбања; 

- поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања; 

- примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања; 

 

 

 

Облици рада 

рад у пару                       

фронтални 

индивидуални 

групни облик рада  

Методе рада 

дијалошка 

демонстративна  

метода игре 

синтетичка 

хеуристичка   

Активности  

Ученик слуша, посматра, 

учествује у извођењу 

елементарних вежби и 

игара, води рачуна о 

личној хигијени, безбедно 

користити справе за 

вежбање. 

Наставник планира, 

демонстрира,подстиче, 

усмерава, охрабрује, 

похваљује,пружа помоћ и 

подршку,  процењује и 

вреднује. 

 

 

Компетенција  за целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад с подацима и информацијама; 

Дигитална компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Одговорно учешће у демократском 

друштву; 

Одговоран однос према здрављу; 

Одговоран однос према околини; 

Естетичка компетенција 

Наставник оцењује: 

Стање моторичких 

способности 

Стање здравља и хигијене 

Однос према раду  
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Скакање и 

прескакање 

 

 

 

 

 

 

 

 

- примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

  

 

Бацање и хватање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

 

  

  

Вишења, упори и 

пењања 

 

- примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 
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разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 
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Вежбе на тлу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

- користи основну 

терминологију вежбања; 
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- поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање; 

 

 

Вежбе упором 

рукама 

- примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

- користи основну 

терминологију вежбања; 

- поштује правила понашања на 
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просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање; 

 

 

Вежбе равнотеже 

 

- примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

- користи основну 

терминологију вежбања; 

- поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

55 

вежбање; 

- уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања; 

 

 

Вежбе реквизитима 

 

- примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

- користи основну 

терминологију вежбања; 

- поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање; 

- поштује правила игре; 

- навија фер и бодри учеснике у 

игри; 
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- прихвати сопствену победу и 

пораз; 

- уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања; 

 

 

Ритмичке вежбе и 

народни плесови 

- примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

- користи основну 

терминологију вежбања; 

- поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање; 

 

 - примени једноставне, 
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Елементарне игре и 

штафетне игре 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

- користи основну 

терминологију вежбања; 

- поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање; 

- поштује правила игре; 

- навија фер и бодри учеснике у 

игри; 

- прихвати сопствену победу и 

пораз; 

- уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања; 
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Здравствено 

васпитање 

- наведе делове свога тела и 

препозна њихову улогу; 

- уочи промену у расту код себе 

и других; 

- уочи разлику између здравог и 

болесног стања; 

- примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања; 

- одржава личну хигијену; 

- учествује у одржавању 

простора у коме живи и борави; 

- схвати значај коришћења воћа 

у исхрани; 

- правилно се понаша за столом 

 

Култура вежбања и 

играња 

 

 

 

- примени једноставне, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

- комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

- користи основну 

терминологију вежбања; 
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- поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање; 

- поштује правила игре; 

- навија фер и бодри учеснике у 

игри; 

- прихвати сопствену победу и 

пораз; 

- уредно одлаже своје ствари пре 

и након вежбања; 
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3.1.1.8. ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ДИГИТАЛНИ СВЕТ  

 

ЦИЉ: Развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја 

за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

 

 

УЏБЕНИЦИ: Наташа Анђелковић, Биљана Калафатић, Марина Ињац, Дигитални свет за први разред основне школе, Нови Логос, 

Београд, 2021. 

   
     

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ  ДИГИТАЛНОГ СВЕТА 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ 
 

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI    

1. ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 4 4 5 3 1      11 6 17 

2. 

 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 
     2 5 4 3  9 5 14 

3. АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА         1 4 2 3 5 

Укупно 4 4 5 3 1 2 5 4 4 4 22 14 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Начин праћења и 

оцењивања 

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 дигитални 

хуређаја; 

– наведе неке од 

карактеристика „паметног“ 

дигиталног уређаја; 

 

Облици рада 

рад у пару                       

фронтални 

индивидуални 

групни облик рада 

Методе рада 

вербална; 

илустративно-

демонстративна; 

текстуална; 

усменогизлагање,хеурист

ичка... 

Активности 

Ученици читају, 

примењују стечена знања, 

анализирају, проналазе 

информације,  одговарају 

на питања, илуструју, 

пишу, описују, решавају 

проблеме, сарађују са 

члановима групе, 

откривају алгоритамске 

грешке, безбедно користе 

интернет, врше 

самовредновање свог и 

туђег рада. 

Наставник усмерава, 

изражајно интерпретира, 

мотивише, анализира, 

Компетенција за целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад с подацима и 

информацијама; 

Дигитална компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Одговорно учешће у демократском 

друштву; 

Одговоран однос према здрављу; 

Одговоран однос према околини; 

Естетичка компетенција; 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Самопроцена 

Вршњачка процена 

Отворена питања 

Већ знам 

 Желим да научим 

 Научио/ла сам 
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– наведе на који начин 

дигитални уређаји могу да 

допринесу упознавању 

културне баштине; 

– наведе основна правила 

за коришћење дигиталних 

уређаја како не би угрозио 

здравље; 

координира, креира 

наставни материјал, 

слуша, прати и бележи, 

подстиче на логичко 

мишљење, вреднује свој 

рад и рад ученика, развија 

кооперативност, даје 

упутствса за израду 

алгоритамских задатака, 

даје упутства за безбедно 

коришћење дигиталних 

уређаја 

 

 

Безбедно коришћење 

дигиталних уређаја 

 

– наведе неке од 

здравствених ризика 

везаних за прекомерно или 

неправилно коришћење 

дигиталних уређаја; 

– доведе у везу начин 

одлагања електронског 

отпада са загађењем 

животне средине; 

– наброји основне податке 

о личности; 

– објасни зашто 

саопштавање података о 

личности представља 

ризично понашање при 

комуникацији помоћу 

дигиталниху ређаја; 

– именује особе или 

институције којима се 

треба обратити за помоћ у 

случају контакта са 

непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или 
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особама које комуницирају 

на неприхватљив начин; 

– наведе основне препоруке 

за руковањ едигиталним 

уређајем наодговоран 

начин (примена 

мерафизичке заштите) и 

објасни зашто је важно 

примењивати их; 

 

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 

   

 

  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

64 

3.1.2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

 

3.1.2.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ: Циљ обавезног изборног предмета Грађанско васпитање јесте подстицање развоја личности која је одговорна према својим 

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

принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Припремљени материјали, постери, мапе, часописи за децу, одабрани књижевно- 

уметнички текстови и други штампани материјали, фотографије, тв емисије. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ 
ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 
ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу 
4 4 2         10 10 

2. 
ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Одељење/група као заједница 
  1 5 1       7 7 

3. 
ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Комуникација и сарадња 
     2 4     6 6 

4. 
ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/групе 
     1 1 3 4 4  13 13 

Укупно 4 4 3 5 1 3 5 3 4 4  36 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ 
Начин праћења и 

оцењивања 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у 

одељењу 

-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, фил- 

мовима; 

– преиспитује своје 

поступке и прихвата да не 

мора увек да буде у праву; 

– тражи помоћ у 

ситуацијама кршења својих 

и туђих права; 

Руковођење 

радионицама 

Посредовање у 

комуникацији решање 

сукоба, проблемских 

ситуација 

Изграђивање 

демократске климе и 

односа у групи 

Методе: Метода 

разговара, метода 

демонстације, метода 

илустративних радова 

 

Планирање акција у 

оквиру школе и 

локалне заједнице. 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Остваривање исхода 

захтева примену 

различитих интерактивних 

облика рада као и одабир и 

коришћење одговарајућих 

метода и 

техника, као што су: 

-радионице,  

-симулације,  

-играње улога,  

-студије случаја, 

-дискусије,  

-мини истраживања,  

- једноставне акције 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Одељење/група као 

заједница 

- сарађује и преузима 

различите улоге у групи/ 

тиму; 

– договара се и одлучује у 

Остваривање исхода 

захтева примену 

различитих интерактивних 

облика рада као и одабир и 
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доношењу одељењ- 

ских правила и да се 

понаша у складу са њима; 

– својим речима образложи 

неопходност пра- 

вила која регулишу живот у 

заједници; 

– препозна добре стране 

свог одељења и оно 

што би требало 

променити/побољшати; 

– заједно са вршњацима и 

наставником уче- 

ствује у решавању 

проблема у одељењу; 

коришћење одговарајућих 

метода и 

техника, као што су: 

-радионице,  

-симулације,  

-играње улога,  

-студије случаја, 

-дискусије,  

-мини истраживања,  

- једноставне акције 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Комуникација и 

сарадња 

-разликује добру и лошу 

комуникацију у 

сопственом искуству, 

ближем окружењу, књи- 

жевним 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; 

Остваривање исхода 

захтева примену 

различитих интерактивних 

облика рада као и одабир и 

коришћење одговарајућих 

метода и 

техника, као што су: 

-радионице,  

-симулације,  

-играње улога,  

-студије случаја, 

-дискусије,  

-мини истраживања,  

- једноставне акције 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

-учествује у изради плана 

једноставне акције; 

Остваривање исхода 

захтева примену 
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Акција 

одељења/групе 

– са другим ученицима 

изводи и документује 

једноставну акцију; 

– доприноси промоцији 

акције; 

– на једноставан начин 

вреднује изведену 

акцију. 

различитих интерактивних 

облика рада као и одабир и 

коришћење одговарајућих 

метода и 

техника, као што су:-

радионице,  

-симулације,  

-играње улога,  

-студије случаја, 

-дискусије,  

-мини истраживања,  

- једноставне акције 
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3.1.2.2. ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАУКА 

ЦИЉ: Упознавање са искуством и учењем Цркве , усвајање и примена истог од стране ученика 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Свето Писмо, часопис „ Светосавско звонце“ , разни текстови Православног Катихизиса 

УЏБЕНИЦИ: нема 

 

         ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА:  ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАУКА У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ 
ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Увод 1          1  1 

2. Заједница као основ живота 4          3 1 4 

3. Заједница љубави Бога, човека и природе  4 1        4 1 5 

4. Неизмерна љубав Божија – Христос се роди    5 1      4  4 

5. Црква – заједница са Богом     3 4     7 2 9 

6. 

7. 

Христова љубав према свету и човеку 

Наша брига о свету 
      4 3 4 2 

3 

5 

2 

3 

5 

8 

Укупно : 5 4 1 5 4 4 4 3 4 2 27 9 36 
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                                      ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ  ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ Начин праћења и 

оцењивања 

  

1 . Увод 

 

 

 

2. Заједница као 

основ живота 

 

 3. Заједница љубави 

Бога , човека и 

природе 

 

 4. Неизмерна љубав 

Божија 

 

 5. Црква – заједница 

са Богом 

 

6. Христова љубав 

према човеку и свету 

 

 

7. Наша брига о 

свету 

-разумевање да је човек 

биће заједнице  

-могућност објашњења 

појма заједнице 

-разумевање мисли да 

човек не може бити сам 

-сличност породичних и 

Црквених односа 

-даривање као резултат 

љубави 

-мисао да је Бог добри 

Отац 

-разумевање смисла 

празника 

-личност и дело Св. Саве 

 

 

-разумевање теорије о „ 

стварању света „ 

-свет као плод љубави 

-разумевање Бога као 

љубави ,а не нужности 

-упознавање личности 

Христа и апостола 

-упознавање са појмом „ 

Тајне вечере 

-разумевање и схватање 

смисла Литургије 

-разумевање смисла поста 

- коришћење  начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја ( 

прзентације читање 

занимљивости ). 

Мотивисање ученика за 

учење предмета кроз 

занимљивости и везу 

свакодневним 

животом.Наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују,прихватају 

чињенице и сами доносе 

закључке. 

Методе рада: метода 

усменог излагања,метода 

разговора,Метода 

илустрације,метода 

демонстрације.Од метода 

логичког закључивања 

најприступачнији је 

индуктивни метод. 

Облици рада : 

индивидуални , 

фронтални, рад на 

тексту,рад у групи,рад у 

пару. 

 

-компетенције за учење  

-одговорно учешће у демократском друштву 

-одговоран однос према околини 

-одговоран однос према здрављу 

-решавање проблема 

-сарадња 

-комуникација 

Провера остварености 

исхода на крају часа кроз 

резиме наставног садржаја, 

дискусија о примени верске 

наставе у свакодневном 

животу, повезивање са 

осталим природним 

наукама, као и 

проналажење везе са 

друштвеним наукама, 

прављење мапе појмова. 
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-препознавање 

елементарних делова 

Христовог живота 

-Христова љубав као узор 

према сваком човеку 

-разумевање хришћанског 

појма служења 

-разумевање улоге човека у 

овом свету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

71 

3.1.3. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметно 

повезивање 

Начин праћења и 

оцењивања 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ  

И ПИСАЊЕ 

 

 

-разликује изговорени глас и написано 

слово; изговорене и написане речи и 

реченице; 

-влада основном техником читања и 

писања ћириличког текста; 

-разуме оно што прочита; 

-разликује слово, реч и реченицу; 

 

- правилно изговори и напише кратку и 

потпуну реченицу једноставне 

структуре са одговарајућом 

интонацијом, односно 

интерпункцијским знаком на крају; 

 

Ученици читају, примењују стечена 

знања, анализирају,  рецитују, 

одговарају на питања , пишу, 

описују, препричавају, усмено и 

писано се изражавају... 

Наставник усмерава, изражајно 

интерпретира, мотивише, анализира, 

координира, креира наставни 

материјал, слуша, прати и бележи, 

вреднује свој рад и рад ученика... 

 

Математика 

Свет око нас 

Дигитални свет 

Ликовна култура  

Музичка култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

На часовима се утврђује и 

проверава степен 

усвојености основних 

знања из програма 

предмета. 

Прате се oбјективне 

могућности ученика, 

мотивисаност за рад. 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

-активно слуша и разуме садржај 

књижевноуметничког текста који му се 

чита; 

-препозна песму, причу и драмски 

текст; 

-одреди главни догађај, време (редослед 

догађаја) и место дешавања у вези са 

прочитаним текстом; 

-уочи ликове и прави разлику између 

њихових позитивних и негативних 

особина; 

-изрази своје мишљење о понашању 

ликова у књижевном делу; 

рад у пару                       

фронтални 

индивидуални 

групни облик рада 
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-гласно чита, правилно и са 

разумевањем; 

-тихо чита (у себи) са разумевањем 

прочитаног; 

 

ЈЕЗИК 

 

-правилно употреби велико слово; 

-примењује основна правописна 

правила 

-пише читко и уредно; 

-писмено одговара на постављена 

питања; 

-спаја више реченица у краћу целину; 

-пише реченице по диктату 

примењујући основна правописна 

правила; 

вербална, илустративно-

демонстративна, текстуална, 

усменог излагање,хеуристичка... 

  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

-учтиво учествује у вођеном и 

слободном разговору; 

-усмено препричава; усмено прича 

према слици/сликама и о доживљајима; 

-усмено описује ствари из непосредног 

окружења; 

-бира и користи одговарајуће речи у 

говору; на правилан начин користи 

нове речи у свакодневном говору; 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметно 

повезивање 

Начин праћења и 

оцењивања 

Геометрија  Вежбе оријентације у простору 

Линија, тачка, дуж, врста линије 

Предмети облика круга, правоугаоника и 

квадрата  

Ученик посматра,  уочава, именује, 

упоређује, разликује , меморише, 

запажа, уочава, решава проблем, 

мери, прави моделе, примењује 

стечена знања.  

рад у пару, фронтални, 

индивидуални,групни облик рада 

вербална, илустративно-

демонстративна, текстуална, 

усменог излагање,хеуристичка... 

Српски језик, 

физичко 

васпитање,  

ликовна култура, 

музичка култура 

На редовним часовима се 

проверава и утврђује степен 

усвојености основних 

знања из програма 

предмета. 

Бројеви до 100 Задаци за вежбање у оквиру скупова 

Задаци за вежбање у оквиру бројева  

Задаци за вежбање у оквиру бројева  

Знаци  +,  -,  = 

Сабирање и одузимање на бројевној правој 

Сабирање и одузимање до 5 

Бројеви прве десетице 

Сабирци и збир, умањеник, умањилац, 

разлика 

Замена места и здруживање сабирака 

Сабирање и одузимање у оквиру прве 

десетице 

Сабирање и одузимање у оквиру прве 

десетице 

Сабирање и одузимање бројева до 

20Сабирање и одузимање бројева до 20 

Писање и читање бројева до 100 

Сабирање и одузимање бројева до 100 

Сабирање и одузимање бројева до 100. 

Ученик посматра,  уочава, именује, 

упоређује, разликује , меморише, 

запажа, уочава, решава проблем, 

мери, прави моделе, примењује 

стечена знања.  

рад у пару, фронтални, 

индивидуални,групни облик рада 

вербална, илустративно-

демонстративна, текстуална, 

усменог излагање,хеуристичка... 

Српски језик, 

физичко 

васпитање,  

ликовна култура, 

музичка култура 

На редовним часовима се 

проверава и утврђује степен 

усвојености основних 

знања из програма 

предмета. 

Мерење и мере Јединице за дужину Ученик посматра,  уочава, именује, 

упоређује, разликује , меморише, 

запажа, уочава, решава проблем, 

Српски језик, 

физичко 

На редовним часовима се 

проверава и утврђује степен 

усвојености основних 
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мери, прави моделе, примењује 

стечена знања.  

рад у пару, фронтални, 

индивидуални,групни облик рада 

вербална, илустративно-

демонстративна, текстуална, 

усменог излагање,хеуристичка... 

васпитање,  

ликовна култура 

знања из програма 

предмета. 
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3.2. ДРУГИ РАЗРЕД 

 3.2.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

3.2.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, 

доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и 

друга уметничка остварења из српске и светске баштине 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

УЏБЕНИЦИ:  

Душка Милић, Татјана Митић,   Латиница, Логос, 2020. 

Јелена Срдић  Граматика за српски језик, " Дар речи", Логос, 2019. 

Наташа Станковић Шошо, Маја Костић,    Читанка за српски језик " Уз речи растемо", Логос, 2020. 

Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић,  Радна свеска 2 уз уџбенички комплет српског језика и књижевности, Логос, 2020.  
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                                                                      ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. УЧЕЊЕ ДРУГОГ ПИСМА / / 5 10 8 4 6 8 4 / 24 21 45 

2. КЊИЖЕВНОСТ 8 10 7 7 5 2 8 4 11 8 52 8 60 

3. ЈЕЗИК 8 9 6 2 3 2 7 2 / 1 23 17 40 

4. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 5 4 2 1 1 1 1 2 5 3 4 21 25 

Укупно 21 23 20 20 17 9 22 16 20 12 103 67 180 

 

 

 
                                             ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

 

 

 

 

 

 

УЧЕЊЕ ДРУГОГ 

ПИСМА 

 

 

 

 

 

Исходи 

− влада основном 

техником читања и 

писања латиничког 

текста; 

− пронађе експлицитно 

исказане информације у 

једноставном тексту 

(линеарном и 

нелинеарном); 

 

Облици рада 

рад у пару                       

фронтални 

индивидуални 

групни облик рада 

 

Методе рада 

вербална, илустративно-

демонстративна, 

текстуална, усменог 

излагање,хеуристичка... 

 

 Активности 

Компетенција за целоживотно учење 

 Естетска 

 Дигитална 

 Комуникација  

Рад на подацима и информацијама  

Одговоран однос према себи  

Одговоран однос према другима 

Праћење се врши 

континуирано на 

основу 

ангажованости 

ученика на часу. 

Вреднује се ниво 

знања и 

постигнућа. 

Прате се 

објективне 

могућности 

ученика 

,мотивисаност за 
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КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

− разликује књижевне 

врсте: песму, причу, 

басну, бајку, драмски 

текст; 

− одреди главни догађај, 

време и место дешавања 

у прочитаном тексту; 

− одреди редослед 

догађаја у тексту; 

− уочи главне и споредне 

ликове и разликује 

њихове позитивне и 

негативне особине; 

− разликује стих и строфу; 

− уочи стихове који се 

римују; 

− објасни значење 

пословице и поуке коју 

уочава у басни; 

− чита текст поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

− изражајно рецитује 

песму; 

− изводи драмске текстове; 

− износи своје мишљење о 

тексту; 

− разликује глас и слог и 

препозна самогласнике и 

сугласнике; 

− разликује врсте речи у 

типичним случајевима;  

− одреди основне 

граматичке категорије 

именица и глагола; 

Ученици читају, 

примењују стечена 

знања, анализирају, 

парафразирају поруке, 

глуме, рецитују, 

одговарају на питања 

илуструју, пишу, описују, 

препричавају, усмено и 

писано се изражавају, 

врше самовредновање 

свог и туђег рада. 

Наставник усмерава, 

изражајно интерпретира, 

мотивише, анализира, 

координира, креира 

наставни материјал, 

слуша, прати и бележи, 

подстиче на логичко 

мишљење, вреднује свој 

рад и рад ученика, 

развија кооперативност... 

 

рад;редовност у 

изради домаћих 

задатака. 

Укључивање 

ученика око 

договарања за 

вредновање 

постигнућа- 

самовредновање. 

Праћење се врши 

испитивањем, усменим и 

писаним проверама. 

Праћење 

индивидуалног 

напредовања 

ученика. 

Оцењивање се 

врши на основу 

остварених 

исхода,који су у 

складу са Законом 

о оцењивању. 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
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 − разликује реченице по 

облику и значењу; 

− поштује и примењује 

основна правописна 

правила; користи 

различите облике 

усменог и писменог 

изражавања 

препричавање, причање, 

описивање;  

− правилно састави дужу 

и потпуну реченицу и 

споји више реченица у 

краћу целину; 

− учествује у разговору и 

пажљиво слуша 

саговорника; 

− разликује основне 

делове текста (наслов, 

пасус, име аутора, 

садржај); 

-изражајно чита ћирилички    

  текст. 
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3.2.1.2. ЕНГЛЕКСИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Енглески језик 

ЦИЉ: Циљ наставе енглеског језика у другом разреду је оспособљавање ученикa да на енглеском језику комуницирају у усменом облику, 

на основном нивоу, о темама из њиховог непосредног окружења, као и подстицање свести о сопственом напредовању ради јачања 

мотивације за учење језика и олакшавање разумевања других и различитих култура и традиција. Тежи се да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену 

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

да приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације и да развије позитивна осећања према језику који 

се учи. Стимулише критичко и креативно мишљење, радозналост и истраживачки дух и омогућава одговарајући социјални и 

интелектуални развој ученика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: ЦД плејер, дискови, флеш картице, уџбеник, радна свеска 

УЏБЕНИЦИ: S. Maidment и L. Roberts -  Happy House 2 – уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), треће издање, THE ENGLISH 

BOOK, 2021.  
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                                                      ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

ОБЛАСТ/ТЕМА  МЕСЕЦ 
ОБРАДА  УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Поздрави и представљање 2          1 1 2 

2.  
Живи свет – природа, љубимци, очување 

животне средине 
7 2         

3 6 9 

3. Школа и школски живот  6 3        3 6 9 

4. 
Исхрана и гастрономске навике 

  6 3       
3 6 9 

5. 
Обичаји и традиција, фолклор, прославе 

(рођендани, празници…) 
   5       

3 2 5 

6. Лични идентитет    1 3 5     3 6 9 

7. Становање – форме, навике      3 8    4 7 11 

8. Мода и облачење        6 3  3 6 9 

9. Слободно време – забава, разонода, хобији         3 6 3 6 9 

Укупно           26 46 72 
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                                                    ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

Playroom safari  По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

- препознају и именују 

животиње из зоо врта ; 

(минимум) 

- разумеју једноставне 

описе и опишу жиотиње 

језичким средствима;  

- разумеју исказе у вези са 

способностима у ужем и 

ширем смислу и реагују на 

њих; 

- изражавају способности у 

ужем и ширем смислу 

једноставним језичким 

средствима;.  

- разумеју, певају и 

покретом прате песме које 

се односе на тему 

(минимум) 

- Наставник мотивише 

ученике за рад; подстиче 

сарадњу и самосталност у 

раду, креативно  / 

критичко мишљење; 

пружа подршку; прати и 

евидентира рад и 

напредовање ученика; 

- Наставник користи 

пантомиму (као врсту 

драмских техника), 

методу потпуног 

физичког одговора и 

визуелна наставна 

средства (картице, 

постере, лутке, стварне 

предмете из непосредног 

окружења итд.) за 

увођење и увежбавање 

вокабулара. 

- Упознаје ученике са 

циљевима и садржајима 

програма, правилима 

рада, критеријумима 

оцењивања, организује и 

реализује наставни 

процес, охрабрује, 

помаже и подстиче 

ученике да опажају, 

примењују, препознају, 

упоређују, изводе 

Комуникација  

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у демократком друштву 

Сарадња 

Предузимљивост и оријетација ка 

предузетништву  

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција  

Рад са подацима и информацијама 

Одговоран однос према здрављу  

Одговоран однос према околини  

 

Ученици се оцењују из 

следећих области:  

- усмено изражавање 

- вештине слушања 

- граматика и лексика 

кроз усмено изражавање 

Провера остварености 

исхода реализује се на 

следеће начине: 

- израда контролних 

задатака након сваке 

наставне теме 

- говорне вежбе 

(усмено изражавање, 

учествовање у вербалним 

активностима на часу, 

препричавање, 

драматизација) 

School Time  По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; (минимум) 

- разумеју кратка и 

једноставна упутства и 

налоге и реагују на њих; 

- дају кратка и једноставна 

упутства и налоге;  

- упуте позив на заједничку 
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активност 

- разумеју једноставне 

описе и опишу предмете 

користећи кратке, 

једноставне изразе у 

комбинацији боје и 

именице; (минимум) 

-разумеју једноставне 

исказе који се односе на 

количине;  

-поставе питања и саопште 

количине једноставним 

језичким средствима;  

-разумеју, упуте и реагују 

на похвале;  

-разумеју и препознају 

сличности и разлике у 

животу у школама у ВБ и 

код нас; 

закључке,  повезују знања 

са другим областима и 

другим предметима, 

решавају проблеме, 

практично примењују 

знање. 

- Ученици уче и 

увежбавају изразе и речи 

које се користе код 

представљања и 

упознавања; слушају и 

понављају дијалошке 

моделе, симулирају 

ситуације из учионице, 

школе, улице, парка; 

„преводе“ гест у исказ и 

исказ у гест; 

- Ученици слушају 

песмице и приче, певају, 

глуме, симулирају 

ситуације, играју тимске 

игре, слушају и 

цртају/заокружују/показуј

у/спајају, сецкају, боје и 

лепе сличице, раде мини 

пројекте; 

- Ученици слушају и 

реагују на упутства 

наставника; 

показују/понављају,  

украшавају, праве украсе, 

пакетиће, честитке, 

беџеве; глуме кратке 

драмске представе; 

упоређују и откривају 

сличности и разлике у 

културама. 

I’m Hungry По завршеној теми/области 

ученици су у стању да  

- - препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; (минимум) 

- разумеју свакодневне 

исказе који се односе на 

изражавање осета; 

- изразе своје осете 

једноставним језичким 

средствима; 

- разумеју једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања и 

реагују на њих; (минимум) 

- траже мишљење и 

изражавају 

допадање/недопадање 
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једноставним језичким 

средствима; 

- разумеју једноставне 

исказе везане за појаве – 

научне чињенице и реагују 

на њих; 

- исказују научне чињенице 

најједноставнијим језичким 

средствима; 

- уоче сличности и разлике 

у начину исхране у ВБ и 

код нас. 

 

Методе: вербална метода, 

дијалошка метода, метода 

демонстрације 

Облици рада: 

индивидуали, фронтални, 

рад у групи, рад у пару 

Happy Faces  По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

-разумеју јасно постављена 

једноставна питања личне 

природе и одговоре на њих; 

(минимум) 

-постављају једноставна 

питања личне природе; 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју једноставне 

описе живих бића; 

(минимум) 

- опишу жива бића 

једноставним језичким 

средствима; 

- разумеју исказе у вези са 

(урођеним) способностима 

и реагују на њих; 

- изражавају (урођене) 

способности једноставним 

језичким средствима; 

- разумеју кратка упутства 

и налоге и реагују на њих; 
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- упуте кратка упутства и 

налоге; 

My House  По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; (минимум) 

- разумеју једноставне 

описе и опишу предмете из 

непосредног окружења 

једноставним језичким 

средствима; (минимум) 

-разуме и користи 

једноставне исказе којима 

се изражава припадање и 

поседовање 

- разумеју једноставне 

описе места и опишу их 

користећи једноставна 

језичка средства;  

- разумеју једноставна 

обавештења о положају у 

простору и реагују на њих; 

- траже и пруже кратка и 

једноставна обавештења о 

положају у простору; 

- уоче сличности и разлике 

у изгледу стамбеног 

простора и култури 

становања у ВБ и код нас. 

Summertime По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; (минимум) 

- разумеју једноставне 
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описе живих бића и опишу 

их користећи једноставна 

језичка средства; 

(минимум) 

- разумеју и реагују на 

кратке налоге, упутства и 

упозорења; 

- дају кратке налоге, 

упутства и упозорења;  

- разумеју сличности и 

разлике у начину одевања 

вршњака у ВБ и код нас. 

Playtime  По завршеној теми/области 

ученици су у стању да: 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; (минимум) 

 - разумеју једноставне 

исказе о тренутним  

активностима и реагују на 

њих; (минимум) 

- опишу тренутне 

активности кратким 

једноставним језичким 

средствима; 

- разумеју позив и реагују 

на њега; 

- упуте позив на заједничку 

активност; 

- уоче сличности и разлике 

у начину провођења летњег 

распуста у ВБ и код нас. 
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3.2.1.3. МАТЕМАТИКА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 

 

ЦИЉ: Циљ  наставе  математике   јесте: да  ученик  усвоји  елементарна  математичка  знања  која  су  потребна  за  схватање  појава  и 

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

из  животне  праксе,за успешно настављање  математичког  образовања  и  за  самообразовање;  као  и  да доприносе  развијању  менталних  

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

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

 

УЏБЕНИЦИ: Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић, Математика 2 из четири дела, Логос, 2021. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ  МАТЕМАТИКЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ. 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI  

1. 
Обнављање градива првог разреда 

 
6           6 6 

2. 
Бројеви до 100 - први део 

 
15 23 1        16 23 39 

3. 
Геометрија први део 

 
  16        7 9 16 

4. 
Бројеви до 100 - други део 

 
  3 20 17 9 22 16 9  38 58 96 

5. 
Геометрија други део 

 
        6  2 4 6 

6. 
Мерење и мере 

 
        5 1 2 4 6 

7. 
Утврђивање градива другог разреда 

 
         11  11 11 

Укупно 21 23 20 20 17 9 22 16 20 12   180 
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                                                       ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

Обнављање градива 

првог разреда 

 

– одреди десетице најближе 

датом броју; 

– усмено сабира и одузима 

бројеве до 100; 

– примени замену места и 

здруживање сабирака и 

чинилаца ради 

лакшег рачунања; 

– израчуна вредност бројевног 

израза са највише две операције; 

– реши текстуални задатак 

постављањем израза са највише 

две рачун- 

ске операције и провери тачност 

решења; 

– одреди непознати број у 

једначини са једном 

аритметичком опера- 

цијом; 

– одреди делове (облика ) дате 

величине; 

– изрази одређену суму новца 

преко различитих поена; 

– прочита број записан римским 

цифрама и напише дати број 

римским 

цифрама; 

– прикаже мањи број података у 

таблици и стубичастим 

дијаграмом; 

Активности 

Ученик посматра,  уочава, 

именује, упоређује, разликује , 

меморише, запажа, уочава, 

решава проблем, мери, прави 

моделе, примењује стечена 

знања.  

Методе рада 

вербална, илустративно-

демонстративна, текстуална, 

усменог 

излагање,хеуристичка... 

Облици рада 

рад у пару                       

фронтални 

индивидуални 

групни облик рада 

Решавање проблема 

Рад с подацима и информацијама 

Комуникација 

Компетенција за учење 

Решавање проблема 

Сарадња 

Рад с подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

 

Праћење се врши 

континуирано на основу 

ангажованости ученика на 

часу. 

Вреднује се ниво знања и 

постигнућа. 

Прате се објективне 

могућности 

ученика,мотивисаност за 

рад;редовност у изради  

домаћих задатака. 

Укључивање ученика око 

договарања за вредновање 

постигнућа-

самовредновање. 

Праћење се врши 

испитивањем,усменим и 

писаним проверама. 

Праћење индивидуалног 

напредовања ученика. 

Оцењивање се врши на 

основу остварених 

исхода,који су у складу са 

Законом о оцењивању. 

 

 

Бројеви до 100 - први 

део 

 

Геометрија први део 

 

Бројеви до 100 - 

други део 

 

Геометрија други део 

Мерење и мере 

 

Утврђивање градива 

другог разреда 
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– уочи правило и одреди 

следећи чл– разликује дуж, 

полуправу и праву; 

– одреди дужину изломљене 

линије (графички и рачунски); 

– одреди обим геометријске 

фигуре; 

– изрази дужину у различитим 

јединицама за мерење дужине; 

– измери дужину дужи и нацрта 

дуж дате дужине ан започетог 

низа  

– користи појмове чинилац, 

производ, дељеник, делилац, 

количник, 

садржалац; 

– усмено множи и дели у оквиру 

прве стотине; 

– израчуна вредност бројевног 

израза са највише две операције; 

– реши текстуални задатак 

постављањем израза са највише 

две рачун- 

ске операције и провери тачност 

решења; 

– одреди непознати број у 

једначини са једном 

аритметичком опера- 

цијом; 

– уочи правило и одреди 

следећи члан започетог низа 

– нацрта правоугаоник, квадрат 

и троугао на квадратној мрежи и 

тачкастој мрежи; 

– уочи подударне фигуре на 

датом цртежу; 

– уочи симетричне фигуре; 
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– допуни дати цртеж тако да 

добијена фигура буде 

симетрична у односу на дату 

праву 

– чита и запише време са 

часовника; 

– користи јединице за време у 

једноставним ситуацијама 
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3.2.1.4. СВЕТ ОКО НАС 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СВЕТ ОКО НАС 

 

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

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник, Радна свеска, предмети различитог материјала, мултимедијални садржаји, огледни материјал. 

 

УЏБЕНИЦИ: Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић, Свет око нас 2, Уџбеник за други разред основне школе, Нови 

Логос, Београд; Гордана Лукић, Љиља Стокановић, Гордана Субаков Симић, Свет око нас 2, Радна свеска за други разред основне школе, 

Нови Логос, Београд.   
 

 

                                                            ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ СВЕТА ОКО НАС  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ ОБРАДА 

 
УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Други и ја 9 4 - - - - - - - - 7 6 13 

2. Култура живљења - 5 7 4 - - - - - - 10 6 16 

3. Човек ствара - - - - - - - - 1 5 4 2 6 

4. 
Кретање и оријентација у простору и 

времену 
- - - 4 6 3 4 - - - 11 6 17 

5. Разноврсност природе - - - - - - 6 6 8 - 12 8 20 

Укупно 9 9 7 8 6 4 10 6 9 5 44 28 72 
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                                                     ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ СВЕТ ОКО НАС 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

 

Други и ја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да:  

-идентификује групе људи 

којима припада и своју 

улогу у њима;  

-оствари права и изврши 

обавезу у односу на 

правила понашања у 

групама којима припада;  

-понаша се тако да уважава 

различитости других људи; 

-сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима;  

-разликује потребе од жеља 

на једноставнијим 

примерима из сопственог 

живота 

препозна заставу, грб и 

химну Републике Србије и 

примерено се понаша 

према симболима;  

-одреди тип насеља према 

његовим карактеристикама;  

-повезује личну хигијену, 

боравак у природи, 

физичку активност и 

разноврсну исхрану са 

очувањем здравља; -

примени правила 

културног и безбедног 

Методе рада 

вербална, илустративно-

демонстративна, 

текстуална, усменог 

излагање,хеуристичка... 

Извођење наставе, 

усмеравање , излагање 

наставних  садржаја,  

постављање питања, 

представљање садржаје , 

подстицање  ученике на 

рад, мотивише, одговара 

на питања, формира 

групе, поставља  

проблемске ситуације, 

истиче позитивне 

вредности, демонстира 

природне појаве,  

активира рад  и 

стваралаштво ученика, 

прати рад и  залагање 

ученика, даје повратну  

 

информацију и вреднује 

рад ученика.   

Групни облик рада, 

фронтални и 

индивидуални 

Рад у пару 

Прављење макета и 

модела 

Ситуациона симулација  

Компетенција за целоживотно учење  

Комуникација   

Рад с подацима  и информацијама   

Дигитална компетенција 

Решавање проблема   

Сарадња   

Одговорно учешће у демократском друштву  

Одговоран однос према здрављу   

Одговоран однос према околини   

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Праћење  активности на 

часу и сарадње међу 

ученицима;  

-Ангажовање ученика и рад 

у групи; 

- Усмени одговор, - 

Прегледање свезака и 

домаћих задатака;  

-Петнаесто минутне 

провере и контролни 

задаци. 

Пројектни задатак, 

Самопроцена  

Продукти дечијих радова  

Однос према себи и 

другима   

Усмена и писмена провера, 

контролни задаци. 

 

Култура живљења 
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понашања у саобраћају и 

превозним средствима у 

насељу са околином; -

безбедно поступа пре и 

током временских 

непогода 

-истезањем, савијањем 

одреди својство 

материјала; -одабере 

материјале који својим 

својствима одговарају 

употреби предмета; -

пронађе нову намену 

коришћеним предметима 

-наводи примере 

различитих облика кретања 

у окружењу; -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 занинање људи у 

свом насељу са околином; -

одреди време помоћу 

часовника, календара 

користећи 

разликује облике рељефа у 

свом насељу и околини; -

разликује облике и делове 

површинских вода у свом 

насељу и околини 

понашања у саобраћају 

Прављење пирамида 

исхране 

 

Непосредно упознавање 

са материјалима и 

испитивање 

Израда предмета нове 

намене, одељењска 

изложба направљених 

предмета 

 

Сналажење у конкретним  

ситуацијама у насењу  

 

Представљење занимања 

од стране родитеља 

 

Израда часовника  

 

Човек ствара 

 

 

 

 

 

 

Кретање и 

оријентација у  

простору и времену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноврсност 

природе 
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-идентификује заједничке 

особине живих бића на 

примерима из окружења; -

разврста биљке из 

окружења на основу 

изгледа листа и стабла; -

разврста животиње из 

окружења на основу 

начина живота и начина 

исхране; -наведе примере 

који показују значај биљака 

и животиња за цовека; -

разврста отпад на 

предвиђена места; -негује и 

свијим понашањем не 

угрожава биљке и 

животиње у окружењу; -

препозна примере 

повезаности живих бића са 

условима за живот; -повеже 

промене у природи и 

активности људи са 

годишњим добима; -повеже 

резултате рада са 

уложеним трудом 
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3.2.1.5. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

ЦИЉ: Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика развија интересовање и љубав према музици криз индивидуално и 

колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности,естетског сензибилитета и духа заједништва,као и одговоран 

однос према очувању мучког наслеђа и културе свога и других народа. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник, дечји музички инструменти, ЦД са одабраним музичким композицијама за слушање и извођење 

 

УЏБЕНИЦИ: Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац, Музичка култура 2, Уџбеник за други разред основне школе, Нови Логос, 

Београд. 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Слушање музике 3 3 2 2 1 1 1 2   14 1 15 

2. 

 
Извођење музике 1 1 1 1  2 4 1 3 2 13 3 16 

3. Музичко стваралаштво   1 1     1 2 4 1 5 

Укупно 4 4 4 4 1 3 5 3 4 4 31 5 36 
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                                            ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

 

Слушање музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На крају часа ученик ће 

бити у стању да:  

-oбјасни својим речима 

утиске о слушаном делу, 

особине тона,доживљај 

прегласне музике и њеног 

утицаја на тело;  

-разликује различите 

инструменте по боји звука 

и изражајним 

могућностима;  

-издвоји основне музичке 

изражајне елементе;  

-препозна музичку тему 

или карактеристични 

митив који се понавља у 

слушаном делу;  

-повезује карактер дела са 

изражајним музичким 

елементима и 

инструментима. 

-изговара бројалице у 

ритму,уз покрет; 

 -пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења; - 

 изводи уз покрет музичке 

и традиционалне игре; -

примењује правилан начин 

певања и договорена 

правила понашања у 

  

Стварање амбијента и 

контекста учења за 

доживљавање  музике 

Пуштање 

репрезентативних 

музичких дела којима се 

ученици упознају са 

музичким елементима 

 

 

Демонстрација правилног 

држања тела приликом 

певања и слушања музике 

 

 

Метода демонстрације, 

Усменог излагања и 

разговора 

Метода рада на тексту 

Илустративна метода 

   

 

Индивидуални облик рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенција за целоживотно учење  

Комуникација   

Рад с подацима  и информацијама   

Дигитална компетенција 

Решавање проблема   

Сарадња  

Одговорно учешће у демократском друштву  

Одговоран однос према здрављу   

Одговоран однос према околини   

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 

-Изражавање личних 

доживљаја и утисака кроз 

разговор;   

-рад на домаћим задацима 

и наставним листовима;  

-Mотивисаност за рад,  

-извођење музичких  

деоница уз одговарајући 

покрет; 

-изграђивање пожељних 

естетских критеријума у 

музици 

-стваралачки рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Самостално и групно 

извођење музике;  

-активност на часу 

 

-продукти дечијих радова; 

-музички инстументи, 

цртежи, музичке приче, 

стварење кратких  

музичких деоница.  
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Извођење музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групном певању и 

свирању;  

- свира по слуху ритмичку 

пратњу уз бројалице и 

песме;; - повезује ритам са 

графичким приказом;  

-објашњава својим речима 

доживљај свог и туђег  

 

 

 

-изговара бројалице у 

ритму,уз покрет; 

 -пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења; - 

 изводи уз покрет музичке 

и традиционалне игре; -

примењује правилан начин 

певања и договорена 

правила понашања у 

групном певању и 

свирању;  

- свира по слуху ритмичку 

пратњу уз бројалице и 

песме;; - повезује ритам са 

графичким приказом;  

-објашњава својим речима 

доживљај свог и туђег 

извођења; - 

 учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама; 

 

 

 

Извођење музике на 

музичким инстументима 

Демонстација музичких 

покрета и игара 

Свирање инстументалних 

аражмана  

Опште методе: 

демонстративана, метода 

разговора  

Специфичке методе : 

Метода обрада песме по 

слуху  

 

Музичко 

стваралаштво 

-направи дечије ритмичке 

инсрументе; 

 - осмисли покрете уз 

музику; -осмисли 

Давање упутстава за 

израду музичких 

инстумената, као 

коришћење различитих 
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ритмичку пратњу за 

бројалице,песме и музичке 

игре помоћу различитих 

извора звука; 

 -осмисли одговор на 

музичко питање;  

-осмисли једноставну 

мелодију на краћи задати 

текст;  

-поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу 

музике;  

- користи самостално или 

уз помоћ одраслих 

доступне носиоце звука 

музичких инстумената.  
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3.2.1.6. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:   ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

ЦИЉ: Циљ наставе и учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

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

у савременим условима живота и рада. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Реквизити и  справе.  
 

 ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ  ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ / / / / / / / / / / НА СВИМ ЧАСОВИМА 

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

1. Ходање и трчање 

2. Скакања и прескакања 

3. Бацања и хватања 

4. Пузања, вишења, упори и пењања 

5. Вежбе на тлу 

6. Вежбе равнотеже 

7. Вежбе са реквизитима 

8. Плес и ритмика 

9. Полигони 

4 

3 

1 

1 

 

3 

2 

4 

1 

2 

 

2 

3 

1 

5 

2 

2 

 

 

 

3 

1 

1 

 

1 

 

2 

6 

1 

 

3 

 

 

7 

 

 

1 

 

2 

1 

1 

2 

1 

 

4 

 

 

2 

5 

 

 

1 

3 

2 

 

3 

 

 

1 

 

1 

5 

2 

 

 

3 

 

 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

3 

 

5 

9 

5 

4 

5 

6 

4 

6 

 

 

10 

10 

8 

6 

7 

5 

6 

8 

4 

 

15 

19 

13 

10 

12 

11 

10 

14 

4 

3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

1. Култура вежбања и играња 

2. Здравствена култура 

/ / / / / / / / / / НА СВИМ ЧАСОВИМА 

Укупно 12 15 12 12 11 6 13 9 12 6 44 64 108 
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                              ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

-примени једноставне 

опште припремне 

вежбе(вежбе обликовања); 

-комбинује и користи 

усвојене моторичке 

вештине у игри и у 

свакодневном животу;  

- примењује правилну 

технику дисања приликом 

вежбања; 

-успостави правилно 

држање тела; 

-правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања; 

-одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

-поштује правила 

понашања на просторима 

за вежбање; 

-поштује мере безбедности 

током вежбања; 

-користи основну 

терминологију вежбања;  

-примењује правилну 

технику дисања;  

-поштује правила игре; 

-одговорно се односи према 

објектима,справама и 

реквизитима у просторима 

за вежбање;  

-игра дечји и народни плес; 

Облици рада 

рад у пару                       

фронтални 

индивидуални 

групни облик рада  

Методе рада 

дијалошка 

демонстративна  

метода игре 

синтетичка 

хеуристичка   

Активности  

Ученик слуша, посматра, 

учествује у извођењу 

елементарних вежби и 

игара, води рачуна о 

личној хигијени, безбедно 

користити справе за 

вежбање. 

Наставник планира, 

демонстрира,подстиче, 

усмерава, охрабрује, 

похваљује,пружа помоћ и 

подршку,  процењује и 

вреднује. 

 

 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Вештина комуникације   

- Решавање проблема   

- Естетска компетенција 

- Вештина сарадње    

- Вештина за живот у демократском 

друштву  

- Брига за здрављем 

 

Прате се објективне 

могућности ученика и 

мотивисаност у раду; 

Праћење се врши усменим 

испитивањима; 

Праћење се врши 

континуирано на основу 

ангажованости ученика на 

часу; 

Праћење индивидуалног 

напредовања ученика; 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ  

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
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-поштује правила игре; 

-изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу;  

 -уредно одлаже своје 

ствари пре и након 

вежбања; 

-наведе делове свога тела и 

препозна њихову улогу; 

-уочи промену у расту код 

себе и других; 

-уочи разлику између 

здравог и болесног 

стања; 

-примењује здравствено-

хигијенске мере пре, 

у току и након вежбања; 

-одржава личну хигијену; 

-схвати значај коришћења 

воћа у исхрани; 

-правилно се понаша за 

столом; 

-разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело; 

-примењује птавилну 

технику дисања приликом 

вежбања; 

-прихвати сопствену 

победу и пораз; 

-навија фер и бодри 

учеснике у игри; 

-препозна сопствено 

болесно стање и не вежба 

када је болестан; 

- вреднује успех у 

вежбању; 
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-повезује ходање и трчање 

са позитивним утицајем на 

здравље; 

-наведе врсте намирница у 

исхрани; 
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3.2.1.7. ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ДИГИТАЛНИ  СВЕТ 

 

ЦИЉ:Циљ предмета Дигитални свет је развијање дигиталних компетенција ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и 

правилну употребу дигиталних уређаја за учење, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА  

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

УЏБЕНИЦИ: Јован Јовановић, Марина Ињац, Стефан Поповић,  Дигитални свет 2,  уџбеник за други разред основне школе, Логос, 

2022. 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ДИГИТАЛНИ  СВЕТ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ ОБРАДА УТВРЂ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 4 4 5 4 1 1 / / / / 13 6 19 

2. БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

/ / / / / 2 5 / / /  

3 

 

4 

 

7 

3. АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

/ / / / / / / 3 4 3 5 5 10 

Укупно 4 4 5 4 1 3 5 3 4  21 15 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Начин праћења и 

оцењивања 

 

 

 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

 

 

 

упореди начин на који учи 

у школи са онлајн учењем 

путем школске платформе; 

 

користи школску 

платформу за онлајн учење 

(уз помоћ наставника и/или 

родитеља/законског 

заступника); 

 

самостално користи 

дигиталне уџбенике за 

учење; 

 

креира, чува и поново 

уређује дигиталну слику 

(самостално и/или уз помоћ 

наставника) користећи 

одговарајућу апликацију; 

 

својим речима објасни 

појам покретне слике; 

 

креира елементе покретне 

слике; 

 

креира једноставан 

графички дигитални 

материјал намењен 

познатој публици; 

 

 

Облици рада 

рад у пару                       

фронтални 

индивидуални 

групни облик рада  

Методе рада 

вербална; 

илустративно-

демонстративна; 

текстуална; 

усменог 

излагање,хеуристичка... 

Активности  

Ученици читају, 

примењују стечена знања, 

анализирају, проналазе 

информације,  одговарају 

на питања, илуструју, 

пишу, описују, решавају 

проблеме, сарађују са 

члановима групе, 

откривају алгоритамске 

грешке, безбедно користе 

интернет, врше 

самовредновање свог и 

туђег рада. 

Наставник усмерава, 

изражајно интерпретира, 

мотивише, анализира, 

координира, креира 

наставни материјал, 

 

 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Рад са подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција  

- Решавање проблема 

- Сарадња  

- Естетска компетенција  

- Брига за здрављем  

- Предузимљивост и предузетничка 

компетенција  

 

 

 

 

 

Праћење се врши 

континуирано на основу 

ангажованости ученика на 

часу. 

 

Вреднује се ниво знања и 

постигнућа. 

 

Прате се објективне 

могућности ученика, 

мотивисаност за рад.  

 

Редовност у изради 

домаћих задатака;  

Укључивање ученика око 

договарања за вредновање 

постигнућа-

самовредновање. 

Праћење се врши 

испитивањем, усменим и 

писаним проверама. 

Праћење индивидуалног 

напредовања ученика. 

Оцењивање се врши на 

основу остварених 

исхода,који су у складу са 

Законом о оцењивању. 

 

 

 

 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА  
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својим речима објасни због 

чега дигиталне уређаје 

повезујемо на мреже, 

укључујући интернет; 

 

наведе могућности за 

размену материјала, 

комуникацију и заједнички 

рад (учење) које су 

наставника) користећи 

одговарајућу апликацију; 

 

објасни добитке и ризике 

који произилазе из 

комуникације путем 

дигиталних уређаја; 

 

разликује неприхватљиво 

од прихватљивог понашања 

при комуникацији на 

интернету; 

реагује на одговарајући 

начин ако дође у додир са 

непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или 

особама које комуницирају 

на неприхватљив начин; 

наведе неке од начина на 

које корисници дигиталних 

уређаја остављају личне 

податке у дигиталном 

окружењу; 

организује сопствено учење 

у онлајн окружењу на 

начин који не угрожава 

здравље и личну 

слуша, прати и бележи, 

подстиче на логичко 

мишљење, вреднује свој 

рад и рад ученика, развија 

кооперативност, даје 

упутствса за израду 

алгоритамских задатака, 

даје упутства за безбедно 

коришћење дигиталних 

уређаја 
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безбедност, као и 

сигурност дигиталног 

уређаја; 

предложи начине одлагања 

електронског отпада који 

не угрожавају животну 

средину;  

својим речима објасни 

појам алгоритам; 

анализира једноставан 

познати поступак који 

садржи понављања 

одређених радњи и 

представи га алгоритамски; 

креира одговарајући 

рачунарски програм у 

визуелном програмском 

језику; 

анализира једноставан 

програм креиран у 

визуелном програмском 

језику и објасни шта и на 

који начин тај програм 

ради; 

 

уочи и исправи грешку у 

једноставном програму, 

провери ваљаност новог 

решења и по потреби га 

додатно поправи 

(самостално или 

сараднички); 

креира програм у 

визуелном програмском 

језику којим управља 

понашањем расположивог 
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физичког дигиталног 

уређаја. 
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3.2.1.8. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ЦИЉ: Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме 

кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да израђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других 

народа. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

УЏБЕНИЦИ:   Милутин Мићић, Гордана Мићић,   Ликовна култура 2, Нови Логос, 2020. 
 

                                             ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ ОБРАД

А 

УТВР

Ђ. 

СВЕГ

А 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Облици 8 8 10 6 / / / / / / 22 10 32        

2. Споразумевање / / / / / / 8 6 / / 10 4 14 

3. Ликовне игре / / / / / / / / 8 4 4 8 12 

4. Простор / / / 2 8 4 / / / / 8 6 14 

Укупно 8 8 10 8 8 4 8 6 8 4 44 28 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Начин праћења и 

оцењивања 

Облици 

 

Исходи 

•Тумачи једноставне 

визуелне информације 

везане за 

облике које опажа у 

свакодневном животу. 

•Користи информације о 

светлости и одабрана 

ликовна дела 

као подстицај за 

стваралачки рад 

•Природне облике 

надограђују, допуњују и на 

тај начин 

развијају комбинаторне 

способности ; 

•Користи информације о 

особинама облика и 

контрасту у свом 

стваралачком раду. 

•Разматра сам и са другима 

шта и како је учио и где та 

знања може применити. 

• Изражава своје замисли 

одабраном ликовном  

техником. 

•Примени стечена знања и 

доживљена искуства на 

новим 

•Користи одабране 

информације као подстицај 

за 

Методе рада 

Вербална, илустративно-

демостративна, 

текстуална, метод 

практичних радова... 

Облици рада 

Фронтални,рад у пару, 

индивидуални,групни 

 

АКТИВНОСТИ 

Организује простор за 

рад, креативно се 

ликовно изражава, 

дискутује и анализира 

рад ученика у групи, 

објашњава различите 

ликовне технике… 

Организује рад ученика, 

даје идеје, 

дискутује,усмерава, 

објашњава, демонстрира 

различите ликовне 

технике, анализира и 

вреднује рад ученика 

 

Компетенција за целоживотно учење  

Комуникација  

Рад са подацима и информацијама  

Сарадња Одговоран однос према околини  

Естетичка компетенција 

Прати се продуктивна дечја 

активност,мотивисаност и 

задовољство у раду. 

Естетска анализа радова 

/креативност ученика . 

Праћење се врши на основу 

ангажованости ученика на 

часу и самосталности у 

раду. 

Праћење индивидуалног 

напредовања 

ученика,остварених исхода. 

Прати се редовност у 

доношењу неопходног 

прибора за рад. 

Оцењивање се врши 

континуирано након сваке 

наставне теме 

Споразумевање 

Ликовне игре 

Простор 
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стваралачки рад; Уочава 

визуелне супротности у 

свом 

окружењу и изрази 

одабраним материјалом и 

техникама свој доживљај и 

замисли. 

•Преобликују материјале у 

занимљиве ликовне целине 

•Користи материјал и 

прибор на безбедан и 

одговоран 

начин 

•Користи материјал и 

прибор на безбедан и 

одговоран 

начин преобликује, 

самостално или у сарадњи 

са другима, материјале и 

предмете за рециклажу 

•Изрази, одабраним 

материјалом и техникама, 

своје 

емоције, машту, сећања и 

замисли. 

•Преобликује, самостално 

или у сарадњи са другима, 

материјале и предмете за 

рециклажу 

•Разматра, сам или у групи, 

шта и како је учио/ла и где 

та знања може применити. 

•Повезује уметничко 

занимање и одговарајуће 

продукте; 
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Повезује и примењује 

стечена знања из 

различитих 

области, да уређује простор 

у коме живи и да води 

рачуна о њему 

•Повезује уметничко 

занимање сценографа, 

костимографа и 

одговарајуће продукте; 

•Изражава говором, 

мимиком, и телом 

различита расположења, 

покрете и дешавања; 

•Упоређује свој и туђ 

естетски доживљај 

простора, изрази, 

одабраним материјалом и 

техникама замисли; 

•Тумачи једноставне 

визуелне информације које 

опажа у свакодневном 

животу и користи их као 

подстицај за 

стваралачки рад 

•вајањем у глини изрази 

своје емоције, машту, 

осећања и замисли 

•користи информације као 

подстицај за стваралачки 

рад; 

•разматра, у групи, шта и 

како је учио/ла и где та 

знања може применити 
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3.2.2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 

 

3.2.2.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ: Циљ наставе и учења Грађанског васпитања 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 и локалне заједнице, уважавајући принципе, 

процедуре и вредности демократског друштва.  

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Припремљени материјали, постери, мапе, часописи за децу, одабрани књижевно-уметнички текстови и 

други штампани материјали, фотографије, тв емисије  

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 

1. ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу(различитости) 

4 4 2         10 10 

2. ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВООдељење/група као заједница 

  1 5 1       7 7 

3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУКомуникација и сарадња 

     2 4     6 6 

4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/групе 

     1 1 3 4 4  13 13 

Укупно 4 4 3 5 1 3 5 3 4 4  36 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Начин праћења и 

оцењивања 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу 

(различитости) 

 

Ученик ће бити у стању да: 

-наведе у чему је успешан 

и у чему жели да 

напредује; 

-уочава међусобне разлике 

и сличности међу 

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 крења права 

детета у свом окружењу, 

причама, филмовима; 

-преиспитује своје 

поступке и прихвата да не 

мора увек да буде у праву; 

-тражи помоћ у ситуацији 

кршења својих и туђих 

права; 

-разликује добру и лошу 

комуникацију у 

сопственом искуству, 

ближем окружењу, 

књижевним делима, 

фимовима; 

-коминицира слушајући 

саговорника и тражи 

Руковођење радионицама  

Посредовање у 

комуникацији решање 

сукоба, проблемских 

ситуација  

Изграђивање демократске 

климе и односа у групи  

Методе: Метода 

разговара, метода 

демонстације, метода 

илустративних радова 

 

Планирање акција у 

оквиру школе и локалне 

зајенице.  

Компетенција за целоживотно учење  

Комуникација   

Рад с подацима  и информацијама   

Дигитална компетенција 

Решавање проблема   

Сарадња   

Одговорно учешће у демократском друштву  

Одговоран однос према здрављу   

Одговоран однос према околини   

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Комбин овање различитих 

врста дидактичких 

материјала: илустрација, 

шема, графикона. 

Користи методе/технике и 

облике рада које активирају 

у ученике и у којма су 

самосталнији у раду. 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације. 

Продукти дечијег рада 

(радови, цртежи, плакати...) 

Учестовање у радионицама. 

Активност на часу. 

Праћење индивидуалног 

напредовања ученика 

уважавајући индивидуалне 

способности ученика. 

Изграђеност демократских 

ставова.  

Број јављања на часовима.  

Успешност у групном раду. 

Учешће на конкурсима. 

Пружање помоћи другим 

ученицима у току рада. 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Одељење/група као 

заједница 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ  

Комуникација и 

сарадња 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција 

одељења/групе 
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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 о 

доношењу одељењских 

правила и понаша се у 

складу са њима; 

-својим речима образложи 

неопходност правила која 

регулишу живот у 

заједници. 

-препозна добре стране 

свог одељења и оно што би 

требало 

променити/побољшати; 

-заједно са вршњацима и 

наставником учествује у 

решавању проблема у 

одељењу; 

-учествује у изради плана 

једноставне акције. 

-учествује у изради плана 

једноставне акције; 

-са другим ученицима 

изводи и документује 

једноставну акцију; 

-доприноси промоцији 

акције; 

-на једноставан начин 

вреднује изведену акцију. 
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3.2.2.2. ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАУКА 

ЦИЉ: Упознавање са учењем и искуством Цркве, усвајање учења и искуства Цркве од стране ученика 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  Свето Писмо , часопис „ Светосавско звонце „  ,разни текстови Православног Катихизиса 

УЏБЕНИЦИ: нема 

 

              ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАУКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Увод 1          1  1 

2. Моје место у Цркви 4          5 3 8 

3. Литургијске службе   5 3       6 2 8 

4. Живот у Цркви – лепота празника     3 4     4 2 6 

5. Трпеза Господња       5 1   4 2 6 

6. Света Литургија – прослава Васкрсења        3 4 3 4 3 7 

Укупно : 5  5 3 3 4 5 4 4 3 24 12 36 
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                               ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗАН ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

 

1. Увод 

2. Моје место у 

Цркви 

-могућност разликовања 

појмова храма и Цркве као 

Тела Христовог 

-разумевање да је Црква 

догађај заједнице људи  на 

једном месту ; а то место 

јесте храм 

-разумевање да сваки члан 

Цркве има своју службу 

-разумевање да су све 

службе у Цркви повезане ,а 

та повезаност чини Тело 

Христово 

-упознавање са службом 

епископа 

-упознавање са личношћу 

Пресвете Богородице 

-разумевање смисла 

празника 

-разумевање дела Светих 

-разумевање мисли да се 

кроз Литургију приноси свет 

Богу 

-упознавање са литургијским 

предметима 

-разумевање да кроз 

прослављање славе свака 

породица постаје Црква у 

малом 

-проширивање знања о делу 

Христовом 

коришћење  начина рада који 

доприносе бољем разумевању 

садржаја ( прзентације читање 

занимљивости ). Мотивисање 

ученика за учење предмета кроз 

занимљивости и везу 

свакодневним животом.Наставник 

инструкцијама усмерава ученике 

који самостално 

истражују,прихватају чињенице и 

сами доносе закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања,метода 

разговора,Метода 

илустрације,метода 

демонстрације.Од метода 

логичког закључивања 

најприступачнији је индуктивни 

метод. 

Облици рада : индивидуални , 

фронтални, рад на тексту,рад у 

групи,рад у пару. 

 

-компетенције за учење 

-одговоран однос према околини 

-одговоран однос према здрављу 

-решавање проблема 

-сарадња 

-одговорно учешће у 

демократском друштву 

-комуникација 

Провера остварености 

исхода на крају часа кроз 

резиме наставног садржаја, 

дискусија о примени верске 

наставе у свакодневном 

животу, повезивање са 

осталим природним 

наукама, као и 

проналажење везе са 

друштвеним наукама, 

прављење мапе појмова. 

3. Литургијске 

службе 

  

4. Живот  у Цркви 

– лепота 

празника 

  

5. Трпеза 

Господња 

  

6. Света 

Литургија – 

прослава 

васкрсења 
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-разумевање догме да је 

Христос Син Божији 
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3.2.3. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

 

                                  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметно 

повезивање 

Начин праћења и 

оцењивања 

 

 

 

УЧЕЊЕ ДРУГОГ 

ПИСМА 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

− влада основном техником читања и 

писања латиничког текста; 

-учествује у разговору и пажљиво слуша 

саговорника 

− поштује и примењује основна 

правописна правила; користи различите 

облике усменог и писменог изражавања 

препричавање, причање, описивање;  

− разликује књижевне врсте: песму, 

причу, басну, бајку, драмски текст; 

− одреди главни догађај, време и место 

дешавања у прочитаном тексту; 

− одреди редослед догађаја у тексту; 

− уочи главне и споредне ликове и 

разликује њихове позитивне и 

негативне особине; 

− разликује стих и строфу; 

− одреди основне граматичке категорије 

именица ,глагола, придева и бројева; 

− разликује реченице по облику и 

значењу. 

Ученици читају, примењују стечена 

знања, анализирају,  рецитују, 

одговарају на питања , пишу, 

описују, препричавају, усмено и 

писано се изражавају... 

Наставник усмерава, изражајно 

интерпретира, мотивише, 

анализира, координира, креира 

наставни материјал, слуша, прати и 

бележи, вреднује свој рад и рад 

ученика... 

рад у пару                       

фронтални 

индивидуални 

групни облик рада 

вербална, илустративно-

демонстративна, текстуална, 

усменог излагање,хеуристичка... 

  

 

Математика 

Свет око нас 

Дигитални свет 

Ликовна култура  

Музичка култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

На часовима се утврђује и 

проверава степен 

усвојености основних 

знања из програма 

предмета. 

Прате се oбјективне 

могућности ученика, 

мотивисаност за рад. 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 
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                                       ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметно 

повезивање 

Начин праћења и 

оцењивања 

 

 

Природни бројеви 

до 100  

 

 

Читање и писање бројева до 100 

Месне вредности цифре и упоређивање 

бројева  

Сабирање и одузимање до 20 

Сабирање и одузимање двоцифрених 

бројева 

Усмено  сабирање и одузимање са 

преласком 

преко десетице 

Једначине са сабирањем и одузимањем  

Веза сабирања и множења 

Множење и дељење 

(таблично)Једначине са множењем и 

дељењем 

Текстуални задаци 

Дуж, права, полуправа 

Цртање правоугаоника, квадрата и 

троугла на квадратној мрежи, 

натачкастој мрежи 

Јединице  мере за дужину и време  

 

Ученик посматра,  уочава, именује, 

упоређује, разликује , меморише, 

запажа, уочава, решава проблем, мери, 

прави моделе, примењује стечена 

знања.  

рад у пару, фронтални, 

индивидуални,групни облик рада 

вербална, илустративно-

демонстративна, текстуална, усменог 

излагање,хеуристичка... 

Ученик посматра,  уочава, именује, 

упоређује, разликује , меморише, 

запажа, уочава, решава проблем, мери, 

прави моделе, примењује стечена 

знања.  

рад у пару, фронтални, 

индивидуални,групни облик рада 

вербална, илустративно-

демонстративна, текстуална, усменог 

излагање,хеуристичка... 

Српски језик, 

физичко 

васпитање,  

ликовна култура, 

музичка култура 

 

 

На редовним часовима се 

проверава и утврђује степен 

усвојености основних 

знања из програма 

предмета. 

 

 

  

Геометрија 

 

 

 Мерење и мере 

Ученик посматра,  уочава, именује, 

упоређује, разликује , меморише, 

запажа, уочава, решава проблем, мери, 

прави моделе, примењује стечена 

знања.  

рад у пару, фронтални, 

индивидуални,групни облик рада 

вербална, илустративно-

демонстративна, текстуална, усменог 

излагање,хеуристичка... 
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              3.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД  

3.3.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

3.3.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Циљ 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи...; аудитивна: шумови у природи, музички и 

звучни ефекти...; текстуална: штампани и писани текстови; мануелна: разноврсни алати, предмети, материјали... аудио- визуелна: 

филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

УЏБЕНИЦИ:Наташа Станковић Шошо, Маја Костић, Српски језик 3, радна свеска за трећи разред, Нови Логос, 2020; Јелена Срдић, 

Српски језик 3, Дар речи, Граматика за трећи разред, Нови Логос, 2020; Наташа Станковић Шошо, Маја Костић, Српски језик 3, У свету 

речи, Читанка за трећи разред, Нови Логос, 2020. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. КЊИЖЕВНОСТ 4 6 9 9 7 5 9 14 8 9 47 33 80 

2. ЈЕЗИК 14 11 7 9 5 2 6 1 2 3 18 42 60 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 4 5 2 4 2 1 8 6 6 2 5 35 40 

Укупно 22 22 18 22 14 8 23 21 16 14 70 110 180 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области 

– теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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; 

- уочи поређење у књижевном делу и 

разуме његову улогу; 

- разликује опис од приповедања у 

књижевном делу; 

- покаже примере дијалога у песми, причи и 

драмском тексту; 

Активности наставника: 

- планира, припрема, води 

разговор;  

- примењује различите облике и 

методе рада;  

- демонстрира и илуструје;  

- подстиче ученике на увиђање и 

повезивање са садржајима;  

- проверава оствареност исхода 

Активности ученика: 

- слуша,  

- посматра,  

- прича,  

- чита текстове,  

- активно учествује у разговору,  

- описује доживљај прочитаних 

књижевних дела и износи 

мишљење о њима, 

- поставља питања,  

. препричава 

Методе: 

- монолошка метода;   

- дијалошка метода;  

- метода писаних радова;  

- метода читања рада на тексту;   

- метода илустрованих радова на 

тексту;   

1. Компетенција за 

целоживотно учење  

2. Комуникација 

3. Сарадња 

4. Одговорно учешће у 

демократском друштву 

5. Естетичка 

компетенција 

- иницијална процена нивоа 

на коме се ученици налазе 

- усмено одговарање 

(причање, препричавање, 

описивање, ортоепске вежбе 

лексичке и семантичке вежбе, 

синтаксичке и стилске вежбе, 

казивање напамет научених 

текстова, сценско 

приказивање) 

- писане провере (контролни 

задаци, тестови, ортографске 

вежбе, диктати, лексичке и 

семантичке вежбе, 

синтаксичке и стилске вежбе 

домаћи задаци и писмени 

задаци) 

- вођење прописане 

педагошке документације 

- белешке о: активностима, 

самосталности у току рада, 

практичним радовима, 

свескама ученика, учешћу на 

такмичењима и у различитим 

активностима  

- заједничко вредновање 

ученика и наставника  

1.Комуникација 

2.Дигитална 

компетенција  

3.Сарадња 

4.Естетичка 

компетенција 

1.Компетенција за 

целоживотно учење  

2.Комуникација 

3.Дигитална 

компетенција  

4.Сарадња 

5.Одговорно учешће у 

демократском друштву 

6.Естетичка 

компетенција 
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ЈЕЗИК 

Граматика, 

правопис и 

ортоепија 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

- уочи хумор у књижевном делу; 

- чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

- изражајно рецитује песму и чита прозни 

текст; 

- изводи драмске текстове; 

- разликује врсте (и подврсте) речи у 

типичним случајевима; 

- одреди основне граматичке категорије 

именица, придева и глагола; 

- примењује основна правописна правила; 

- јасно 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; 

- препричава, прича и описује и на сажет и 

на опширан начин; 

- извештава о догађајима водећи рачуна о 

прецизности, тачности, објективности  и 

сажетости; 

- варира језички израз; 

- попуни једноставан образац у који уноси  

основне личне  податке; 

- разликује формални од неформалног 

говора (комуникације); 

- учествује у разговору поштујући 

уобичајена правила комуникације и 

пажљиво слуша саговорника. 

- метода демонстрације 

Облици рада: 

- фронтални;  

- индивидуални;   

- групни;  

- рад у пару 

 

 

- самопроцена оцене и 

ангажовања од стране 

ученика  

- групни рад 

(посматрањенаставника,излаг

ање група, процена осталих 

ученика) 

- рад у пару (посматрање 

наставника, излагање парова, 

процена осталих ученика) 
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3.3.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Циљ наставе енглеског језика у трећем разреду је да оспособи ученика да комуницира на енглеском језику на основном 

нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог окружења. У исто време, настава енгелског језика треба да подстакне 

развијање свести о сопственом напредовању ради јачања 

мотивације за учење језика, да олакша разумевање других и различитих култура и традиција, стимулише машту, креативност и 

радозналост и подстиче задовољство коришћења енглeског језика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, радна свеска, ЦД 

УЏБЕНИЦИ: Happy Street 1, уџбеник и радна свеска 

 

                                                                 ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 

Welcome to Happy Street 

Поздрављање; представљање себе и других, 

давање основних информација о себи, давање 

и тражење основних информација о другима; 

изражавање броја и количине. 

4          1 3 4 

2. 

 

At school 

Исказивање молбе и захвалности; 

изражавање припадања; описивање 

предмета; давање основних информација о 

себи; изражавање допадања; описивање 

способности у садашњости. 

5 5         3 7 10 

3. 

At Happy House 

Разумевање и давање једноставних упутстава; 

описивање предмета; изражавање допадања; 

описивање способности у садашњости; позив 

 3 6        4 5 9 
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и реаговање на позив за учешће у заједничкој 

активности; исказивање времена. 

Festivals: 

Halloween 

4. 

At the shop 

Поздрављање; исказивање молбе, захвалности 

и извињења; изражавање броја и количине; 

изражавање допадања/ недопадања. 

Festivals: 

Christmas 

Честитање празника.. 

  3 8       4 7 11 

5. 

At the park 

Позив и реаговање на позив за учешће у 

заједничкој активности; изражавање 

поседовања/ 

непоседовања; описивање предмета; 

разумевање и давање једноставних упутстава 

и налога; исказивање положаја у простору. 

    3 5     3 5 8 

6. 

                                 Greg’s flat 

Исказивање положаја у простору; исказивање 

осета; разумевање и давање једноставних 

упутстава и налога; описивање бића, места и 

предмета; изражавање поседовања/ 

непоседовања. 

     3 7    3 7 10 

7. 

In the street 

Описивање бића и места; описивање догађаја 

у садашњости; позив и реаговање на позив за 

учешће у заједничкој активности. 

Festivals: 

Easter 

Честитање празника. 

      1 5 3  3 6 9 
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8. 

In the playground 

Изражавање припадања/ 

неприпадања; изражавање 

допадања/недопадања; описивање предмета; 

изражавање бројева и (димензија); описивање 

догађаја у садашњости. 

 

        5 6 3 8 11 

Укупно 9 8 9 8 3 8 8 5 8 6 24 48 72 
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                                                      ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ : ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

1. Welcome to Happy 

Street  

Поздрављање; 

представљање себе 

и других, давање 

основних 

информација о 

себи, давање и 

тражење основних 

информација о 

другима; 

изражавање броја и 

количине. 

- поздраве и отпоздраве, 

примењујући једноставна 

језичка средства; 

- представе себе и другог; 

- разумеју једноставна 

питања личне природе и 

одговоре на њих; 

- препознају и именују 

бића, предмете и места из 

непосредног окружења; 

- размене информације 

које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

- разумеју и саопште 

једноставне исказе који се 

односе на бројеве и 

количине. 

 

АКТИВНОСТИ: Ученици 

активно учествују у 

наставном процесу; 

самостално закључују 

значења израза и речи, као 

и форму и значења 

граматичких садржаја; 

раде вежбе слушања, 

читања, говора и писања; 

глуме, симулирају, раде 

пројекте. 

Наставник мотивише 

ученике за рад; подстиче 

сарадњу и самосталност у 

раду, креативно / критичко 

мишљење; пружа 

подршку; прати и 

евидентира рад и 

напредовање ученика. 

ОБЛИЦИ РАДА: 

индивидуални, фронтални, 

у пару, групни 

МЕТОДЕ РАДА: аудио-

лингвална, рад на тексту, 

демонстративна, 

дијалошка, монолошка, 

пројектна настава, ИКТ у 

настави 

  

 

Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Естетичка компетенција; 

Дигитална компетенција  

 

Ученици се оцењују из 

следећих области: 

•вештина читања и 

разумевање прочитаног, 

•писано изражавање, 

•граматика и лексика,  

•усмено изражавање. 

  

Познавање граматике, 

лексике, израдe четири 

контролна задатка након 

савладаних програмских 

садржаја -месечних и 

годишњих (систематизација 

наставне теме).  

Писмено изражавање  

оцењује се кроз израду и 

писање домаћих задатака 

којим се континуирано 

развија писменост ученика.  

Усмено изражавање 

ученика вреднује се кроз 

говорне и сценске вежбе 

(усмено излагање на 

одређену тему). 

 

2. At school  

Исказивање молбе 

и захвалности; 

изражавање 

припадања; 

описивање 

предмета; давање 

основних 

информација о 

себи; изражавање 

допадања; 

описивање 

- препознају и именују 

појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју кратке и 

једноставне молбе и 

реагују на њих; 

- упуте кратке и 

једноставне молбе; 

- искажу и прихвате 

захвалност на 

једноставан начин; 

- разумеју и саопште 

једноставне исказе 

Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Естетичка компетенција; 

Дигитална компетенција; Одговорно учешће 

у демократском друштву; Предузимљивост 

и оријентација ка предузетништву 
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способности у 

садашњости. 

којима се изражава 

припадање; 

- разумеју једноставне 

описе предмета;  

- опишу предмете 

користећи једноставна 

језичка средства; 

- представе себе; 

- разумеју једноставне 

исказе за изражавање 

допадања; 

- изразе допадање 

једноставним језичким 

средствима; 

- опишу способности 

користећи једноставна 

језичка средства. 

 

3. At Happy House 

Разумевање и давање 

једноставних 

упутстава; 

описивање предмета; 

изражавање 

допадања; 

описивање 

способности у 

садашњости; позив и 

реаговање на позив 

за учешће у 

заједничкој 

активности; 

исказивање времена. 

Festivals: 

Halloween 

 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју једноставна 

упутства и реагују на њих; 

- саопште једноставна 

упутства; 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; 

- разумеју једноставне 

описе предмета; 

- опишу предмете 

користећи једноставна 

језичка средства; 

- изразе допадање 

једноставним језичким 

средствима; 

Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Естетичка компетенција; 

Дигитална компетенција; Одговорно учешће 

у демократском друштву 
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- опишу способности 

користећи једноставна 

језичка средства; 

- разумеју позив на 

заједничку активност и на 

прикладан начин реагују 

на њега; 

- упуте позив на 

заједничку активност; 

- разумеју и саопште 

једноставне исказе који се 

односе на хронолошко 

време; 

- разумеју једноставно 

исказане честитке и 

одговоре на њих; 

- упуте једноставне 

честитке; 

- разумеју и, примењујући 

једноставна језичка 

средства, наведу 

уобичајене активности 

које се односе на прославу 

празника. 

 

4. At the shop  

Поздрављање; 

исказивање молбе, 

захвалности и 

извињења; 

изражавање броја и 

количине; 

изражавање 

допадања/ 

недопадања. 

Festivals: 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

- поздраве и отпоздраве, 

примењујући једноставна 

језичка средства; 

- разумеју кратке и 

једноставне молбе и 

реагују на њих; 

- упуте кратке и 

једноставне молбе; 

Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Естетичка компетенција; 

Дигитална компетенција; Одговоран однос 

према здрављу 
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Christmas 

Честитање празника.. 

 

- искажу захвалност и 

извињење на једноставан 

начин; 

- разумеју и саопште 

једноставне исказе који се 

односе на бројеве и 

количине; 

- размене информације 

које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

- разумеју једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања и 

реагују на њих; 

- траже мишљење и изразе 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

- разумеју једноставно 

исказане честитке и 

одговоре на њих; 

- упуте једноставне 

честитке; 

- разумеју и, примењујући 

једноставна језичка 

средства, наведу 

уобичајене активности 

које се односе на прославу 

празника. 

 

5. At the park  

Позив и 

реаговање на 

позив за учешће 

у заједничкој 

активности; 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју позив на 

заједничку активност и 

Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Естетичка компетенција; 

Дигитална компетенција; Одговоран однос 

према околини; Предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву; Одговорно 

учешће у демократском друштву 
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изражавање 

поседовања/ 

непоседовања; 

описивање 

предмета; 

разумевање и 

давање 

једноставних 

упутстава и налога; 

исказивање 

положаја у 

простору. 

 

на прикладан начин 

реагују на њега; 

- упуте позив на 

заједничку активност; 

- разумеју једноставне 

исказе којима се 

изражава 

поседовање/непоседовањ

е и реагују на њих; 

- траже и дају једноставне 

исказе којима се 

изражава 

поседовање/непоседовањ

е; 

- препознају и именују 

предмете и места из 

непосредног окружења; 

- разумеју једноставне 

описе предмета; 

- опишу предмете 

користећи једноставна 

језичка средства; 

- разумеју једноставна 

упутства и налоге и 

реагују на њих; 

- саопште једноставна 

упутства и налоге; 

- разумеју једноставна 

обавештења о положају у 

простору и реагују на 

њих. 

 

6. Greg’s flat 

Исказивање 

положаја у простору; 

исказивање осета; 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Естетичка компетенција; 

Дигитална компетенција; Одговоран однос 

према околини 
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разумевање и давање 

једноставних 

упутстава и налога; 

описивање бића, 

места и предмета; 

изражавање 

поседовања/ 

непоседовања. 

 

- разумеју једноставна 

обавештења о положају у 

простору и реагују на њих; 

- траже и пруже 

једноставна обавештења о 

положају у простору; 

- разумеју свакодневне 

исказе у вези са 

непосредним осетима и 

реагују на њих; 

- изразе основне осете 

једноставним језичким 

средствима; 

- разумеју једноставна 

упутства и налоге и 

реагују на њих; 

- саопште једноставна 

упутства и налоге; 

- препознају и именују 

бића, предмете и места из 

непосредног окружења; 

- разумеју једноставне 

описе бића, предмета и 

места; 

- опишу бића, предмете и 

места користећи 

једноставна језичка 

средства; 

- траже и дају једноставне 

исказе којима се изражава 

поседовање/непоседовање; 

- размене информације 

које се односе на дату 

комуникативну ситуацију. 
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7. In the street  

 Описивање бића и 

места; описивање 

догађаја у 

садашњости; позив и 

реаговање на позив 

за учешће у 

заједничкој 

активности. 

Festivals: 

Easter 

Честитање празника. 

По завршетку теме 

ученици ће бити у стању 

да: 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

- препознају и именују 

бића и места из 

непосредног окружења; 

- разумеју једноставне 

описе бића и места; 

- опишу бића и места 

користећи једноставна 

језичка средства; 

- разумеју једноставне 

текстове у којима се 

описују радње у 

садашњости; 

- опишу радње користећи 

једноставна језичка 

средства;  

- размене информације 

које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

- разумеју позив на 

заједничку активност и на 

прикладан начин реагују 

на њега; 

- упуте позив на 

заједничку активност; 

- разумеју једноставно 

исказане честитке и 

одговоре на њих; 

Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Естетичка компетенција; 

Дигитална компетенција; Одговорно учешће 

у демократском друштву 
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- упуте једноставне 

честитке; 

- разумеју и, примењујући 

једноставна језичка 

средства, наведу 

уобичајене активности 

које се односе на прославу 

празника. 

 

8. In the playground  

Изражавање 

припадања/ 

неприпадања; 

изражавање 

допадања/недопадањ

а; описивање 

предмета; 

изражавање бројева 

и (димензија); 

описивање догађаја у 

садашњости. 

 

По завршетку теме 

ученици ће бити у стању 

да: 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

- разумеју једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање и 

реагују на њих; 

- траже и дају једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање; 

- разумеју једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања и 

реагују на њих; 

- траже мишљење и 

изражавају 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

- препознају и именују 

предмете из непосредног 

окружења; 

Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Естетичка компетенција; 

Дигитална компетенција; Одговоран однос 

према околини; Одговорно учешће у 

демократском друштву 
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- разумеју једноставне 

описе предмета; 

- опишу предмете 

користећи једноставна 

језичка средства; 

- разумеју једноставне 

текстове у којима се 

описују радње у 

садашњости; 

- размене информације 

које се односе на дату 

комуникативну ситуацију. 
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3.3.1.3. МАТЕМАТИКА 

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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи...; аудитивна: шумови у природи, музички и 

звучни ефекти...; текстуална: штампани и писани текстови; мануелна: разноврсни алати, предмети, материјали...; аудио- визуелна: 

филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

УЏБЕНИЦИ:Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић, Математика 3, уџбеник из четири дела за трећи разред, Нови Логос, 

2020. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МАТЕМАТИКE 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ 
 

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА IX X XI XI

I 

I II III IV V  VI 

1. Понављање градива другог разреда 6           6 6 

2. Бројеви до хиљаду (први део) 16 22 18 9       26 39 65 

3. Геометријa (први део): праве и углови    10       4 6 10 

4. Бројеви до хиљаду (други део)    3 14 8 23 4   21 31 52 

5. Мерење и мере        14   5 9 14 

6. Геометријa (други део): геометријске фигуре        3 16  8 11 19 

7. Бројеви до хиљаду (трећи део): разломци          6 2 4 6 

8. Утврђивање градива трећег разреда          8  8 8 

Укупно 22 22 18 22 14 8 23 21 16 14 66 114 180 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и 

прикаже их на бројевној правој; 

- одреди десетице и стотине најближе датом броју; 

- изврши рачунске операције сабирања и одузимања, 

писмено и усмено (до 1000); 

- процени вредност израза са једном рачунском 

операцијом; 

- израчуна вредност бројевног израза са највише три 

рачунске операције; 

- 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 и речима опише правило за настајање 

бројевног низа; 

- чита и користи податке представљене табеларно 

или графички (стубичасти дијаграм и сликовни 

дијаграм); 

- прочита број записан римским цифрама и напише 

дати број римским цифрама (до 1000); 

Активности наставника: 

- планира, припрема, води 

разговор;  

- примењује различите 

облике и методе рада;  

- демонстрира и илуструје;  

- подстиче ученике на 

увиђање и повезивање са 

садржајима;  

- проверава оствареност 

исхода 

Активности ученика: 

- слуша,  

- посматра,  

- прича,  

- чита текстове,  

- активно учествује у 

разговору,  

- описује доживљај 

прочитаних књижевних 

дела и износи мишљење о 

њима, 

1.Комуникација  

2.Рад с подацима и 

информацијама  

3.Дигитална 

компетенција 

4. Решавање проблема 

5.Сарадња  

6. Естетичка 

компетенција 

7.Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

- иницијална процена нивоа 

на коме се ученици налазе 

- усмено одговарање 

(причање, препричавање, 

описивање, ортоепске 

вежбе лексичке и 

семантичке вежбе, 

синтаксичке и стилске 

вежбе, казивање напамет 

научених текстова, сценско 

приказивање) 

- писане провере 

(контролни задаци, тестови, 

ортографске вежбе, 

диктати, лексичке и 

семантичке вежбе, 

синтаксичке и стилске 

вежбе домаћи задаци и 

писмени задаци) 

- вођење прописане 

педагошке документације 
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МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

- подели број бројем прве десетице, са и без остатка, 

и провери резултат; 

- изврши четири основне рачунске операције, 

писмено и усмено (до 1000); 

- реши проблемски задатак користећи бројевни израз 

или једначину. 

- уочи делове целине и запише разломке облика 
n

m

(𝑚 ≤ 𝑛 ≤ 10 ) ; 

- упореди разломке облика 
n

m
 са једнаким 

имениоцима. 

 

- резултат мерења дужине запише децималним 

бројем са једном децималом; 

- чита, упореди и претвара јединице за мерење 

дужине, масе, запремине течности и времена; 

- упореди величине (дужина, маса, запремина 

течности и време); 

- измери површину геометријске фигуре задатом 

мером (правоугаоником, квадратом и троуглом); 

- примењује концепт мерења у једноставним 

реалним ситуацијама. 

 

- именује елементе правоугаоника, квадрата, троугла 

и круга; 

- разликује врсте троуглова; 

- опише особине правоугаоника и квадрата; 

- одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, 

применом обрасца; 

- конструише троугао и круг; 

- преслика геометријску фигуру у квадратној или 

тачкастој мрежи на основу задатог упутства; 

- користи геометријски прибор и софтверске алате за 

цртање. 

- поставља питања,  

- препричава 

Методе: 

- монолошка метода;   

- дијалошка метода;  

- метода писаних радова;  

- метода читања рада на 

тексту;   

- метода илустрованих 

радова на тексту;   

- метода демонстрације 

Облици рада: 

- фронтални;   

- индивидуални;   

- групни;  

- рад у пару 

 

 

  - белешке о: активностима, 

самосталности у току рада, 

практичним радовима, 

свескама ученика, учешћу 

на такмичењима и у 

различитим активностима  

- заједничко вредновање 

ученика и наставника  

- самопроцена оцене и 

ангажовања од стране 

ученика  

- групни рад 

(посматрањенаставника,изл

агање група, процена 

осталих ученика) 

- рад у пару (посматрање 

наставника, излагање 

парова, процена осталих 

ученика) 
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3.3.1.4. ПРИРОДА И ДРУШТВО 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ПРИРОДА И ДРУШТВО 

ЦИЉ:Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 

одговоран живот у њему. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

УЏБЕНИЦИ:Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак, Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред, Нови Логос, 2020; Андријана 

Шикл Ерски, Марина Мунитлак, Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред, Нови Логос, 2020. 

                                                                ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА

  

УТВРЂ

. 
СВЕГА 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 
   

1. ПРИРОДА И ДРУШТВО МОГА КРАЈА 9 6 - - - - - - - - 10 3 + 2 15 

2.  
УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ У МОМ КРАЈУ - 2 8 8 - - - - - - 13 4+1 18 

3. 
ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

- - - 1 5 3 7 - - - 11 4+1 16 

4. 
КРЕТАЊЕ - - - - - - 3 8 1 - 8 3+1 12 

5. МАТЕРИЈАЛИ - - - - - - - - 6 5 6 3+2 11 

Укупно 
9 8 8 9 5 3 10 8 7 5 48 24 72 
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                                        ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ:ПРИРОДА И ДРУШТВО 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО МОГА 

КРАЈА  

- 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; 

- 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; 

Активности 

наставника: 

- планира, припрема, води 

разговор;  

- примењује различите 

облике и методе рада;  

- демонстрира и 

илуструје;  

- подстиче ученике на 

увиђање и повезивање са 

садржајима;  

- проверава оствареност 

исхода 

 

Активности ученика: 

- слуша,  

- посматра,  

- прича,  

- чита текстове,  

- активно учествује у 

разговору,  

- описује доживљај 

прочитаних књижевних 

дела и износи мишљење о 

њима, 

- поставља питања,  

- препричава 

1.Компетенција за целоживотно учење 

2.Комуникација  

3.Рад с подацима и информацијама  

4.Решавање проблема  

5.Сарадња  

6.Одговорно учешће у демократском 

друштву  

7.Одговоран однос према околини 

 

- иницијална процена нивоа 

на коме се ученици налазе; 

- усмено одговарање (опис 

поступка рада); 

- писане провере 

(контролни задаци, тестови, 

домаћи задаци и писмени 

задаци); 

- вођење прописане 

педагошке документације; 

- белешке о: активностима, 

самосталности у току рада, 

практичним радовима, 

свескама ученика, учешћу 

на такмичењима и у 

различитим активностима; 

- заједничко вредновање 

ученика и наставника; 

- самопроцена оцене и 

ангажовања од стране 

ученика; 

 групни рад (посматрање 

наставника, излагање група, 

процена осталих ученика); 

рад у пару (посматрање 

наставника, излагање 

УСЛОВИ ЗА 

ЖИВОТ У МОМ 

КРАЈУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

 

1.Компетенција за целоживотно учење 

2.Комуникација  

3.Рад с подацима и информацијама  

4.Дигитална компетенција  

5.Решавање проблема  

6.Сарадња  

7.Одговорно учешће у демократском 

друштву  

8.Естетичка компетенција  

9.Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 
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ПРОШЛОСТ 

 

 

- 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; 

- прикаже везе међу живим 

бићима у различитим 

животним заједницама 

помоћу ланаца исхране; 

- илуструје примерима 

одговоран и неодговоран 

однос човека према 

животној средини; 

- примени поступке (мере) 

заштите од заразних 

болести 

- 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 

- користи временске 

одреднице (година, 

деценија, век) у 

 

Методе: 

- Монолошка метода;  

- дијалошка метода;  

- метода писаних радова;  

- метода читања рада на 

тексту;  

- метода илустрованих 

радова на тексту;  

- метода демонстрације 

 

Облици рада: 

- фронтални;  

- индивидуални;  

- групни;  

- рад у пару 

 

1.Компетенција за целоживотно учење 

2.Комуникација  

3.Рад с подацима и информацијама  

4.Дигитална компетенција  

5.Решавање проблема  

6.Сарадња  

7.Одговорно учешће у демократском 

друштву  

8.Естетичка компетенција  

9.Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

парова, процена осталих 

ученика) 

 

 

КРЕТАЊЕ 

1.Компетенција за целоживотно учење 

2.Комуникација  

3.Рад с подацима и информацијама  

4.Дигитална компетенција  

5.Решавање проблема  

6.Сарадња  

7.Одговорно учешће у демократском 

друштву  

8.Естетичка компетенција  

9.Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

 

1.Компетенција за целоживотно учење 

2.Комуникација  

3.Рад с подацима и информацијама  

4.Дигитална компетенција  

5.Решавање проблема  

6.Сарадња  

7.Одговорно учешће у демократском 

друштву  

8.Естетичка компетенција  

9.Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 
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свакодневним ситуацијама 

и приликом описивања 

догађаја из прошлости; 

- прикупи и представи 

податке о прошлости 

породице и краја 

- 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; 

- 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; 
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- изведе једноставне 

огледе/експерименте и 

повеже резултат са 

објашњењем/закључком; 

- сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима; 

- представи резултате 

истраживања (писано, 

усмено, помоћу ленте 

времена, Power Point 

презентацијом и/или 

цртежом и др); 

- повеже резултате рада са 

уложеним трудом. 
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3.3.1.5. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ЦИЉ:Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе  интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и колективно 

музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа 

према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

УЏБЕНИЦИ: 

Драгана Михајловић Бокан,Марина Ињац,Музичка култура 3,  Нови Логос, 2019 

 

                                                         ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Зналци музикалци 2 - - - - - - - - - - 2 2 

2. Ухвати ритам 3 4 2 - - - - - - - 8 1 9 

3. Музикалне степенице - - 2 5 3 2 - - - - 11 1 12 

4. На крилима песме - - - - - - 4 3 1 - 7 1 8 

5. Србијо, наша најлепша песмо - - - - - - - - 3 1 3 1 4 

6. Музички бонтон - - - - - - - - - 1 1 - 1 

Укупно 5 4 4 5 3 2 4 3 4 2 30 6 36 
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                                             ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ:МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- опише своја осећања у 

вези са слушањем музике;  

- поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу 

музике;  

- препозна музичку тему 

или карактеристични мотив 

који се понавља у 

слушаном делу. 

- разликује инструменте по 

боји звука и изражајним 

могућностима;  

- примењује правилан 

начин држања тела и 

дисања при певању;  

- коментарише своје и туђе 

извођење музике;  

- изговара бројалице у 

ритму, уз покрет;  

- пева по слуху и са нотног 

текста песме различитог 

садржаја и расположења;  

Активности 

наставника: 

- планира, припрема, води 

разговор;  

- припрема материјале, 

бира и презентује;  

- мотивише;  

- прати реализацију 

активности; 

- вреднује заједно са 

ученицима  

 

Активности ученика: 

- слушају, износе 

мишљење, 

- учествују у разговору, 

- постављају и одговарају 

на питања,  

- вреднују заједно са 

наставником 

Методе: 

- Монолошка метода;   

- дијалошка метода;  

- метода писаних радова;  

1.Комуникација  

2.Дигитална компетенција  

3.Сарадња  

4. Одговоран однос према здрављу  

5.Естетичка компетенција  

 

- иницијална процена нивоа 

на коме се ученици налазе  

- вођење прописане 

педагошке документације у 

којима су видни елементи 

за процењивање и 

оцењивање:  

-однос према раду 

-однос према себи 

-однос према другима  

- разумевање  

- повезивање  

- оригиналност  

- вербално изражавање  

-примена техника  

- заједничко вредновање 

ученика и наставника  

- самопроцена оцене и 

ангажовања од стране 

ученика  

 групни рад (посматрање 

наставника, излагање група, 

процена осталих ученика)  

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дигитална компетенција  

2.Сарадња  

3.Естетичка компетенција  
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МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

- наведе особине тона и 

основне музичке изражајне 

елементе;  

- повезује карактер дела са 

избором инструмента и 

музичким изражајним 

елементима;  

- повезује почетне тонове 

песама-модела и 

једноставних наменских 

песама са тонском 

висином;  

- комуницира са другима 

кроз извођење 

традиционалних и 

музичких игара уз покрет;  

- свира по слуху и из 

нотног текста ритмичку и 

мелодијску пратњу;  

- изабере одговарајући 

музички садржај (од 

понуђених) према 

литерарном садржају;  

- самостално или уз помоћ 

одраслих, користи 

предности дигитализације;  

- учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама. 

- осмисли и изведе 

једноставну ритмичку и 

мелодијску пратњу;  

- осмисли музички одговор 

на музичко питање;  

- осмисли једноставну 

мелодију на краћи задати 

текст. 

- метода читања рада на 

тексту;   

- метода илустрованих 

радова на тексту;   

- метода демонстрације 

 

Облици рада: 

- фронтални;   

- индивидуални;   

- групни;  

- рад у пару 

 

 

 

4.Дигитална компетенција  

6.Сарадња  

8.Естетичка компетенција  

 

 рад у пару (посматрање 

наставника, излагање 

парова, процена осталих 

ученика)  

вођење 
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3.3.1.6. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори 

 

                                                           ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ 
ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. МАТЕРИЈАЛИ 8 8 8 4       21 7 28 

2. КОМПОЗИЦИЈА    6 6 4 8    16 8 24 

3. СПОРАЗУМЕВАЊЕ        8 4  4 8 12 

4. ПРОСТОР         4 4 6 2 8 

Укупно 8 8 8 10 6 4 8 8 8 4 47 25 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Начин праћења и 

оцењивања 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

 

− поштује инструкције 

за припремање, 

коришћење, 

одржавање и 

одлагање материјала 

и прибора  

− повеже уметничко 

занимање и 

уметнички занат са 

одговарајућим 

продуктом 

− преобликује, 

самостално или у 

сарадњи са другима, 

амбалажу и предмете 

за рециклажу 

мењајући им 

употребну функцију 

Активности 

наставника: 

– планира, припрема, 

води разговор;  

– припрема материјале, 

бира и презентује;  

– мотивише;  

– прати реализацију 

активности; 

– вреднује заједно са 

ученицима  

 

Активности ученика: 

– посматра,  

– слуша, 

– истражује,  

– изводи 

– огледе, 

– гужва, 

– лепи, 

1. Рад с подацима и информацијама 

2. Дигитална компетенција  

3. Решавање проблема  

4. Сарадња  

5. Естетичка компетенција  

6. Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

− иницијална процена 

нивоа на коме се 

ученици налазе  

− вођење прописане 

педагошке 

документације у којима 

су видни елементи за 

процењивање и 

оцењивање:  

− однос према раду 

− однос према себи 

− однос према другима 

− разумевање 

− повезивање 

− оригиналност 

− вербално изражавање 

− примена техника 

− заједничко вредновање 

ученика и наставника 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

1. Комуникација  

2. Рад с подацима и информацијама 

3. Дигитална компетенција  

4. Решавање проблема  

5. Сарадња  

6. Естетичка компетенција  

 

 

КОМПОЗИЦИЈА 

 

1. Комуникација  

2. Дигитална компетенција  

3. Решавање проблема  

4. Сарадња  

5. Естетичка компетенција  
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ПРОСТОР 
− изрази своје 

доживљаје, емоције, 

имагинацију и 

запажања одабраним 

материјалом, 

прибором и 

техникама 

− користи одабране 

податке и 

информације као 

подстицај за 

стваралачки рад 

− протумачи 

једноставне визуелне 

информације и поруке 

из свакодневног 

живота 

− укаже на сличностии 

разлике које опажа у 

уметничким делима и 

традицији различитих 

народа 

− изрази одабране 

садржаје изразом 

лица, положајем тела, 

покретима или 

кретањем 

− распореди облике, 

боје, линије и/или 

текстуре креирајући 

оригиналне 

композиције 

− користи одабране 

податке и 

информације као 

подстицај за 

стваралачки рад 

– растеже...описује, 

– користи е-уџбеник, 

– правибелешке, 

– презентује рад 

 

Методе: 

– Монолошка метода;   

– дијалошка метода;  

– метода писаних 

радова;  

– метода читања рада 

на тексту;   

– метода илустрованих 

радова на тексту;   

– метода демонстрације 

 

Облици рада: 

– фронтални;   

– индивидуални;   

– групни;  

– рад у пару 

 

 

 

1. Комуникација  

2. Дигитална компетенција  

3. Решавање проблема  

4. Сарадња  

5. Естетичка компетенција  

 

− самопроцена оцене и 

ангажовања од стране 

ученика  

* групни рад 

(посматрање 

наставника, излагање 

група, процена осталих 

ученика) 

* рад у пару 

(посматрање 

наставника, излагање 

парова, процена 

осталих ученика)  

*вођење 
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− разматра, у групи, 

шта и како је учио/ла 

и где та знања може 

применити 

− разговара са 

вршњацима о 

доживљају простора, 

дизајна, уметничких и 

ученичких радова, 

уважавајући 

различитости 

− учествује у 

обликовању и 

уређењу простора у 

школи, код куће или у 

окружењу 

− разматра, у групи, 

шта и како је учио/ла 

и где та знања може 

применити 
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3.3.1.7. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Лопте, чуњеви, вијече, струњаче, обручеви... 

 

 

                                        ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ 
 

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI    

1. 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

Батерија  тестова за праћење 

физичког развоја и моторичких способности 

х 

 

 

х х х х х х х 

х 

 

2 

х 

 

4 

НА СВИМ ЧАСОВИМА 

 

6               6 

2. 

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И 

СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Атлетика 

2. Спортска гимнастика 

3. Основе тимских, спортских и 

елементарних игара 

4. Плес и ритмика 

5. Полигони 

 

 

7 

2 

5 

 

 

3 

 

6 

3 

1 

 

 

3 

4 

2 

1 

 

 

 

5 

2 

6 

1 

 

 

3 

3 

3 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

7 

3 

1 

1 

 

 

7 

3 

 

2 

 

 

6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

1 

 

 

11 

14 

9 

8 

 

 

19 

14 

15 

8 

4 

 

 

30 

28 

24 

16 

4 

3. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

1. Култура вежбања и играња 

2. Здравствена култура 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

НА СВИМ ЧАСОВИМА 

Укупно 14 13 10 14 9 5 13 12 9 9 42 66 108 
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                             ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ:ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

 

- примени једноставнe, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања);  

- правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања;  

- комбинује усвојене 

моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу;  

- одржава равнотежу у 

различитим кретањима;  

- коригује сопствено држања 

тела на основу савета 

наставника;  

- правилно држи тело;  

- правилно подиже, носи и 

спушта терет 

 

- изведе кретања, вежбе и 

саставе уз музичку пратњу; 

Активности наставника: 

– пратинапредовањеучен

ика иупућује ученике 

како да 

развију физичке 

способности, 

– мотивишеученике да 

себаве спортом и 

побољшају моторичке 

вештине, 

– демонстрира, 

– вреднује  

 

Активности ученика: 

– планирајувреме које 

ћепровести увежбању, 

– реализујувежбе, 

– активноучествују 

уреализацијизадатак 

начасу  

 

1.Сарадња  

2.Одговорно учешће у демократском 

друштву  

3.Одговоран однос према здрављу 

 

- иницијална процена нивоа 

на коме се ученици налазе; 

- вођење прописане 

педагошке документације у 

којима су видне белешке о 

нивоу ангажованости, 

вежбању у адекватној 

опреми, постигнућима у 

моторичким вештинама и 

индивидуалном напретку 

сваког ученика; 

- заједничко вредновање 

ученика и наставника; 

- самопроцена оцене и 

ангажовања од стране 

ученика  

* тимски рад (посматрање 

наставника, излагање група, 

процена осталих ученика)  

* рад у пару (посматрање 

наставника, излагање 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.Сарадња  

2.Одговоран однос према здрављу 
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ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

- изведе дечји и народни 

плес; - користи 

терминологију вежбања; 

- поштује правила понашања 

на вежбалиштима; 

- поштује мере безбедности 

током вежбања 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима; 

- правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 

- препозна лепоту покрета у 

вежбању; 

- се придржава правила 

вежбања. 

- навија и бодри учеснике у 

игри на начин којим 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;  

- прати промене у тежини и 

висини код себе и других;  

- препозна здравствено стање 

када не треба да вежба;  

- примењује хигијенске мере 

пре, у току и након вежбања 

и другим животним 

ситуацијама;  

- уредно одржава простор у 

коме живи и борави;  

Методе: 

 

– Монолошка метода;   

– дијалошка метода;  

– метода демонстрације 

 

Облици рада: 

– фронтални;   

– индивидуални;   

– групни;  

– рад у пару 

 

 

 

1.Сарадња  

2.Одговоран однос према здрављу 

3.Одговоран однос према околини 

 

парова, процена осталих 

ученика)  

*вођење евиденције о 

учешћу ученика на 

такмичењима 
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- 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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3.3.2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 

 

3.3.2.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ:Циљ наставе и учења Грађанског васпитања 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 и локалне заједнице, уважавајући принципе, 

процедуре и вредности демократског друштва. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

 

                                  ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

ОБЛАСТ/ТЕМА 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ЉУДСКА ПРАВА 4     3   2  3 6 9 

2. ДЕМОКРАТСКО  ДРУШТВО  4  2   3    4 5 9 

3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ   4 2    3   4 5 9 

4. 
ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 
    2  1  2 4 4 5 9 

Укупно 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 15 21 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Начин праћења и 

оцењивања 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу 

(различитости) 

 

Ученик ће бити у стању да: 

-наведе у чему је успешан 

и у чему жели да 

напредује; 

-уочава међусобне разлике 

и сличности међу 

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 крења права 

детета у свом окружењу, 

причама, филмовима; 

-преиспитује своје 

поступке и прихвата да не 

мора увек да буде у праву; 

-тражи помоћ у ситуацији 

кршења својих и туђих 

права; 

-разликује добру и лошу 

комуникацију у 

сопственом искуству, 

ближем окружењу, 

књижевним делима, 

фимовима; 

-коминицира слушајући 

саговорника и тражи 

објашњење онога што не 

разуме. 

Руковођење радионицама  

Посредовање у 

комуникацији решање 

сукоба, проблемских 

ситуација  

Изграђивање демократске 

климе и односа у групи  

Методе: Метода 

разговара, метода 

демонстације, метода 

илустративних радова 

 

Планирање акција у 

оквиру школе и локалне 

зајенице.  

Компетенција за целоживотно учење  

Комуникација   

Рад с подацима  и информацијама   

Дигитална компетенција 

Решавање проблема   

Сарадња   

Одговорно учешће у демократском друштву  

Одговоран однос према здрављу   

Одговоран однос према околини   

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Комбин овање различитих 

врста дидактичких 

материјала: илустрација, 

шема, графикона. 

Користи методе/технике и 

облике рада које активирају 

у ученике и у којма су 

самосталнији у раду. 

Постављање ученика у 

различите ситуације 

евалуације и 

самоевалуације. 

Продукти дечијег рада 

(радови, цртежи, плакати...) 

Учестовање у радионицама. 

Активност на часу. 

Праћење индивидуалног 

напредовања ученика 

уважавајући индивидуалне 

способности ученика. 

Изграђеност демократских 

ставова.  

Број јављања на часовима.  

Успешност у групном раду. 

Учешће на конкурсима. 

Пружање помоћи другим 

ученицима у току рада. 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Одељење/група као 

заједница 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ  

Комуникација и 

сарадња 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција 

одељења/групе 
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-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 о 

доношењу одељењских 

правила и понаша се у 

складу са њима; 

-својим речима образложи 

неопходност правила која 

регулишу живот у 

заједници. 

-препозна добре стране 

свог одељења и оно што би 

требало 

променити/побољшати; 

-заједно са вршњацима и 

наставником учествује у 

решавању проблема у 

одељењу; 

-учествује у изради плана 

једноставне акције. 

-учествује у изради плана 

једноставне акције; 

-са другим ученицима 

изводи и документује 

једноставну акцију; 

-доприноси промоцији 

акције; 

-на једноставан начин 

вреднује изведену акцију. 
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3.3.2.2. ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАУКА 

 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАУКА 

ЦИЉ: Упознавање са учењем и искуством Цркве, усвајање учења и искуства Цркве од стране ученика 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  Свето Писмо , часопис „ Светосавско звонце „  ,разни текстови Православног Катихизиса 

УЏБЕНИЦИ: нема 

               ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ. 
СВЕГ

А 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Увод 1          1  1 

2. Бог ствара свет и човека 4 4 1        5 2 7 

3. Бог нас воли   4 3 3      5 3 8 

4. Заједница Бога , света и човека      2     5 2 7 

5. Литургија – преображени свет       4 3   4 3 7 

6. Човек и природа         4 3 4 2 6 

Укупно 5 4 4 3 3 2 4 3 4 3 24 12 36 
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                                                       ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ИЗБОРНИ  ПРОГРАМ: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА : 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ Начин праћења и 

оцењивања 

1. Увод 

2. Бог ствара свет 

и човека 

-упознавање са библијском 

приповешћу о стварању 

света 

-могућност разликовања 

дана стварања 

-разумевање мисли да се 

свет састоји од конкретних 

целина међусобно 

повезаних 

-разумевања сличности 

Бога и човека 

-разумевање стварности да 

је свет створен из љубави 

-разумевање стварности да 

Бог жели да свет постоји 

вечно 

-разумевање стварности да 

је човек посредник између 

творевине и Бога 

-разумевање стварности да 

се љубав испољава као 

служење 

-разумевање стварности да 

се захвалност према Богу 

испољава као љубав 

-разумевање стварности да 

су хлеб и вино „ свет у 

малом „ 

-разумевање чињенице да 

је читав свет заправо 

одговорност човекова 

коришћење  начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја ( 

прзентације читање 

занимљивости ). 

Мотивисање ученика за 

учење предмета кроз 

занимљивости и везу 

свакодневним 

животом.Наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују,прихватају 

чињенице и сами доносе 

закључке. 

Методе рада: метода 

усменог излагања,метода 

разговора,Метода 

илустрације,метода 

демонстрације.Од метода 

логичког закључивања 

најприступачнији је 

индуктивни метод. 

Облици рада : 

индивидуални , 

фронтални, рад на 

тексту,рад у групи,рад у 

пару. 

-компетенције за учење 

-комуникација 

-сарадња 

-одговорно учешће у демократском друштву 

-одговоран однос према околини 

-одговоран однос према здрављу 

-решавање проблема 

Провера остварености 

исхода на крају часа кроз 

резиме наставног садржаја, 

дискусија о примени верске 

наставе у свакодневном 

животу, повезивање са 

осталим природним 

наукама, као и 

проналажење везе са 

друштвеним наукама, 

прављење мапе појмова. 

3. Бог нас воли   

4. Заједница Бога 

и света 

  

5. Литургија – 

преображени 

свет 

  

6. Човек и природа   
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-подстицање на очување 

творевине чије постојање 

зависи од човека 

-проширивање знања о 

делу и личности Св. Саве 

-проширивање знања о 

Васкршњем циклусу 

-пружање основног знања о 

икони 

-разумевање да је свет дат 

на очување , а не уништење 

-разумевање стварности „ 

преображаја света „ 
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3.3.3. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 

 

                                             ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметно 

повезивање 

Начин праћења и 

оцењивања 

Књижевност  - чита са разумевањем различите текстове; 

- изнесе своје мишљење о тексту; 

- одреди теми, издвоји редослед догађаја, 

место и време у прочитаном књижевном 

тексту; 

- именује главне и споредне ликове и 

разликује њигове позитивне и негативне 

особине; 

- уочи основне одлике лирске песме; 

- опише једноставним исказима 

карактеристичне особине књижевног 

јунака; 

- напамет казује кратке песме и краће 

литерарне форме; 

- уочи основне одлике народне епске 

песме; 

- илуструје текст који слуша; 

- разликује народну од ауторске бајке; 

- изводи драмски текст. 

Активности наставника: 

– планира, припрема, води 

разговор;  

– примењује различите облике и 

методе рада;  

– демонстрира и илуструје;  

– подстиче ученике на увиђање и 

повезивање са садржајима;  

– проверава оствареност исхода 

Активности ученика: 

– слуша,  

– посматра,  

– прича,  

– чита текстове,  

– активно учествује у разговору,  

– описује доживљај прочитаних 

књижевних дела и износи 

мишљење о њима, 

– поставља питања,  

– препричава 

Методе: 

– Монолошка метода;   

– дијалошка метода;  

– метода писаних радова;  

– метода читања рада на тексту;   

ликовна култура, 

музичка култура 

На редовним часовима се 

проверава и утврђује степен 

усвојености основних 

знања из програма 

предмета. 

Језик (граматика, 

правопис)  

 

- јасно изговара обавештајну, упитну, 

узвичну и заповедну реченицу;  

- издвој основне граматичке категорије: 

именице, глаголе, придеве;  

- разликује врсте речи;  

- примењује основна правописна правила; 

ликовна култура, 

музичка култура 

На редовним часовима се 

проверава и утврђује степен 

усвојености основних 

знања из програма 

предмета. 
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Језичка култура  

 

- спаја више реченице у краћу и дужу 

целину;  

- прича, описује исажето препричава 

прочитани текст;  

- извештава о догађајима;  

- попуни једноставан образац у који уноси 

основне личне податке;  

- учествује у разговору и пажљиво слуша 

саговорника 

– метода илустрованих радова на 

тексту;   

– метода демонстрације 

Облици рада: 

– фронтални;   

– индивидуални;   

– групни;  

– рад у пару 

 

ликовна култура, 

музичка култура 

На редовним часовима се 

проверава и утврђује степен 

усвојености основних 

знања из програма 

предмета. 

 

 

                                          ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметно 

повезивање 

Начин праћења и 

оцењивања 

 

Природни бројеви 

до 1000 

 

- прочита, запише и упореди бројеве прве 

хиљаде;  

- прочита број записан римским цифрама и 

напише дати број римским цифрама до 

1000;  

- изврши четири рачунске операције – 

писмено и усмено до 1000;  

- подели број бројем прве десетице, са и 

без остатка и провери резултат;  

- реши једначину са једном рачунском 

операцијом;  

- упореди разломке облика са једнаким 

имениоцима;  

- одреди десетице и стотине најближе 

датом броју. 

Активности наставника: 

– планира, припрема, води 

разговор;  

– примењује различите облике и 

методе рада;  

– демонстрира и илуструје;  

– подстиче ученике на увиђање и 

повезивање са садржајима;  

– проверава оствареност исхода 

 

Активности ученика: 

– слуша,  

– посматра,  

– прича,  

– чита текстове,  

– активно учествује у разговору,  

– описује доживљај прочитаних 

књижевних дела и износи 

мишљење о њима, 

Српски језик, 

физичко 

васпитање,  

ликовна култура,  

На редовним часовима се 

проверава и утврђује степен 

усвојености основних 

знања из програма 

предмета. 

 

Геометрија 

 

- црта паралелне и нормалне праве;  

- конструише троугао и круг;  

- разликује врсте углова и троуглова;  

Српски језик, 

ликовна култура, 

музичка култура 

На редовним часовима се 

проверава и утврђује степен 

усвојености основних 
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- одреди обим троугла, квадрата и 

правоугаоника применом обрасца;  

- користи геометријски прибор за цртање;  

- чита, упореди и претвара јединице мере 

за дужину 

– поставља питања,  

– препричава 

 

Методе: 

– Монолошка метода;   

– дијалошка метода;  

– метода писаних радова;  

– метода читања рада на тексту;   

– метода илустрованих радова на 

тексту;   

– метода демонстрације 

 

Облици рада: 

– фронтални;   

– индивидуални;   

– групни;  

– рад у пару 

 

знања из програма 

предмета. 

 

Мерење и мере 

 

- чита,упореди и претвара јединице за 

мерење дужине, масе, запремине течности 

и времена;  

- упореди величине (дужина, маса, 

запремина течности и време);  

- измери површину геометријске фигуре 

(правоугаоник, квадрат, троугао) задатом 

мером 

Српски језик, 

физичко 

васпитање,  

ликовна култура, 

музичка култура 

На редовним часовима се 

проверава и утврђује степен 

усвојености основних 

знања из програма 

предмета. 
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3.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

3.4.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

 

3.4.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Циљ јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика, ради правилног и писаног изражавања, 

негујући свест о значају улоге  језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књиженивних и 

других уметничких дела из српске и светске баштине. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, радна свеска, визуелно-демонстративна средства ( филмови, телевизијске емисије, постери, панои, 

радио емисије...) , наставни листићи, прилагођен наставни материјал 

УЏБЕНИЦИ: ,,Бескрајне речи ",читанка за српски језик 4, Логос, 2021, Наташа Станковић Шошо, Соња Чабрић 

„ Дар речи ", граматика за српски језик 4, Логос, 2021, Јелена Срдић, Зорана Петковић 

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности 4, Логос, 2021, Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана 

Петковић 

 

                                 ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ОБАВЕЗНОГ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. КЊИЖЕВНОСТ 9 10 7 7 2 4 13 11 12 5 62 18 80 

2. ЈЕЗИК 8 8 10 7 3 10 2 0 0 2 26 24 50 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 5 3 3 8 0 3 8 4 8 8 10 40 50 

Укупно 22 21 20 22 5 17 23 15 20 15 98 82 180 
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                                                     ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ – разликује књижевне 

врсте: песму, причу, басну, 

бајку, драмски текст;– 

одреди главни догађај, 

време и место дешавања у 

прочитаном тексту;– 

одреди редослед догађаја у 

тексту;– уочи главне и 

споредне ликове и 

разликује њихове 

позитивне инегативне 

особине;– разликује стих и 

строфу;– уочи стихове који 

се римују;– објасни 

значење пословице и поуке 

коју уочава у басни;– 

наведе једноставне 

примере поређења из 

текстова и свакодневног 

живота;– чита текст 

поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

– изражајно рецитује 

песму; 

– изводи драмске текстове; 

– повеже граматичке 

појмове обрађене у 

претходним разредима са 

новим наставним 

садржајима; 

– разликује речи које 

мењају облик (именице, 

- Изражајно читање и 

интерпретирање књижевно-

уметничких текстова  

- постављање и одговарање 

на различите типове питања  

-кроз писање састава и 

говорне вежбе користи 

различите облике писменог и 

усменог изражавања  

-кроз дискусију изражају 

ставове и аргументују их 

- игровна активност 

- активности се спроводе 

помоћу вербално-текстуалне 

методе, илустративно-

демостративне, метода 

читања рада на тексту, 

писаних радова, дијалошке 

методе, методе усменог 

излагања, метода писања 

- облици рада: фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализовани, рад у 

пару, групни 

- Комуникативна 

- Компетенција за учење 

- Компетенција за сарадњу 

- Естетичка компетенција 

- Дигитална компетенција 

- Решавање проблема  

- Одговоран однос према околини 

Разговор 

Дискусија 

 Контролни задатак 

Квиз 

Илустрација 

Сценско извођење 

Изражајно рецитовање 

Домаћи задаци 

Писмена вежба 

Усмено излагање 

Есеј 

Пројектни задаци 

Праћење постигнућа 

ученика кроз формативно и 

сумативно оцењивање које 

се евидентира у педагошкој 

документацији у 

електронском дневнику 

Вршњачко оцењивање 

Самооцењивање ученика 

ЈЕЗИК 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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заменице, придеви, 

бројеви, глаголи) и уочи 

оне које су 

увек у истом облику; 

– одреди основне 

реченичне чланове; 

– разликује врсту речи од 

службе речи у реченици; 

– поштује и примени 

основна правописна 

правила; 

– правилно пише сва три 

модела управног говора; 

– повеже граматичке 

појмове обрађене у 

претходним разредима са 

новим наставним 

садржајима; 

– разликује речи које 

мењају облик (именице, 

заменице, придеви, 

бројеви, глаголи) и уочи 

оне које су 

увек у истом облику; 

– одреди основне 

реченичне чланове; 

– разликује врсту речи од 

службе речи у реченици; 

– поштује и примени 

основна правописна 

правила; 

– правилно пише сва три 

модела управног говора; 
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3.4.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Циљ наставе енглеског језика у четвртом разреду је да оспособи ученика да комуницира на енглеском језику на основном нивоу 

у усменом и писаном облику о темама из његовог окружења. У исто време, настава енгелског језика треба да подстакне развијање 

свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика, да олакша разумевање других и различитих култура и 

традиција, стимулише машту, креативност и радозналост и подстиче задовољство коришћења енглeског језика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник, радна свеска, ЦД 

УЏБЕНИЦИ: Project 1 Student's book; Project 1 Workbook 

                                ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Introduction 9 1         4 6 10 

2. Friends and Family   7 3       4 6 10 

3. Revision and test 1   4        0 4 4 

4. My world    9 1      4 6 10 

5. Time     5 4 1    4 6 10 

6. Revision and test 2       4    0 4 4 

7. Places       4 6   4 6 10 

8. People        1 7 2 4 6 10 

9. Revision and test 3          4 0 4 4 

Укупно 9 8 7 9 6 4 9 7 7 6 
 

24 

 

48 

 

72 
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                                                            ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Introduction 

Поздрављање; 

представљање себе 

и других; давање 

основних информа- 

ција о себи; 

тражење и давање 

информација о 

другима; 

описивање места; 

разумевање и 

давање 

једноставних 

упутстава и налога; 

изражавање 

количине и бројева. 

 

-препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; -представе себе и 

другог;-поздраве и 

отпоздраве примењујући 

једноставнија језичка 

средства;-препознају и 

именују предмете из  

епосредног окружења;-

разумеју једноставна 

упутства и налоге и реагују 

на њих;-дају једноставна 

упутства и налоге;-разумеју 

јасно постављена једноставна 

питања личне природе и 

одговаре на њих;-постављају 

једноставна питања личне 

природе;-разумеју 

једноставне описе и опишу 

предмете из непосредног 

окружења једноставним 

језичким средствима;-

разумеју једноставне изразе 

који се односе на 

количину/број и реагују на 

њих;-траже и пруже основне 

информације у вези са 

количинама/бројевима;-

изразе присуство/одсуство 

нечега;-разумеју и примењују 

Активности ученика: Ученици 

активно учествују у наставном 

процесу; самостално закључују 

значења израза и речи, као и 

форму и значења граматичких 

садржаја; раде вежбе слушања, 

читања, говора и писања; 

глуме, симулирају, раде 

пројекте. 

Активности наставника: 

Наставник мотивише ученике 

за рад; подстиче сарадњу и 

самостал- ност у раду, креа- 

тивно / критичко мишљење; 

пружа подршку; прати и 

евидентира рад и напредовање 

ученика. 

Облици рада: Фронтални, 

индивиду- ални, у пару, 

групни. 

Методе рада: аудио-лингвална, 

рад на тексту, демонстративна, 

дијалошка, монолошка, 

пројектна настава, ИКТ у 

настави 

Сарадња; Комуникација; Одговорно 

учешће у демократском друштву; 

Компетенција за учење;Рад са 

подацима и информацијама; 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву; Решавање 

проблема; Дигитална компетенција 

Посматрање и праћење, 

писана провера кроз израду 

теста, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима, 

тестови језичких вештина и 

различите технике 

формативног оцењивања. 
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устаљена правила учтиве 

комуникације – формални и 

неформални поздрави;-

разумеју и уоче сличности и 

разлике у именима људи са 

енгелског говорног подручја  

– име, средње име, презиме, 

кратко име, надимак, 

презиме. 

2. Friends and 

Family 

Представљање 

других; давање 

основних информа- 

ција о себи; 

тражење и давање 

основних 

информација о 

другима;  изражава- 

ње хронолошког 

времена; 

изражавање 

припадања/неприпа

д ања. 

 

-препознају и именују појмове 

који се односе на тему; 

-препознају и именују појмове 

који се односе на тему; 

-представе друге; 

-разумеју јасно постављена 

једноставна питања личне 

природе и одговаре на њих; 

-постављају једноставна 

питања личне природе; 

-разумеју једноставна 

обавештења о 

хронолошком времену 

(дани у недељи) и реагују 

на њих; 

-траже и дају кратка 

једноставна 

обавештења о 

хронолошком времену; 

-разумеју једноставне 

исказе којима се 

изражава припадање / 

неприпадањеи реагује 

на њих; 

-траже и дају једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање; 

-знају разлике у начину 

Сарадња; Комуникација; 

Компетенција за учење; Рад са 

подацима и информацијама; 

Решавање проблема; Дигитална 

компетенција; Одговорно учешће у 

демократском друштву; Естетичка 

компетенција 

Посматрање и праћење, 

писана провера кроз израду 

теста, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима, 

тестови језичких вештина и 

различите технике 

формативног оцењивања. 
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писања адресе; 

-знају имена важних улица у 

Лондону и по чему су 

познате. 

3. Revision and test 1 

Давање основних 

информација о себи ; 

тражење и давање 

основних 

информација о 

другима; изражавање 

хронолошког 

времена; изражавање 

припадања/неприпад 

ања. 

 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

-разумеју и одговоре на 

једноставна питања личне 

природе – име, презиме, 

одакле су, адреса, број 

телефона, колико имају 

година 

-дају основне информације о 

другима – пријатељи и 

чланови породице; 

-опишу учионицу 

користећи једноставна 

језичка средства; 

-разумеју и постављају 

питања личне природе; 

-дају кратка обавештења о 

хронолошком времену; 

-дају једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/непипадање. 

Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Рад са подацима и 

информацијама; Дигитална 

компетенција; Решавање проблема; 

Естетичка компетенција; Одговорно 

учешће у демократском друштву 

Посматрање и праћење, 

писана провера кроз израду 

теста, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима, 

тестови језичких вештина и 

различите технике 

формативног оцењивања. 

4. My world 

Изражавање 

поседовања/ 

непоседовања; 

описивање живих 

бића, предмета и 

места; 

 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

-разумеју једноставне 

исказе којима се 

изражава поседовање / 

непоседовање и реагују 

на њих; 

-траже и дају једноставне 

исказе којима се изражава 

Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Рад са подацима и 

информацијама; Дигитална 

компетенција; Решавање проблема; 

Естетичка компетенција; Одговорно 

учешће у демократском друштву 

 

 

 

Посматрање и праћење, 

писана провера кроз израду 

теста, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима, 

тестови језичких вештина и 

различите технике 

формативног оцењивања. 
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поседовање / 

непоседовање; 

-разумеју једноставан  опис 

живих бића, предмета и 

места; 

-опишу жива бића, 

предмете и места 

једноставним језичким 

средствима; 

уоче сличности и разлике у 

наставним предметима и 

начину живота у школама у 

Велсу, Енглеској и код нас 

 5. Time 

Исказивање 

хронолошког 

времена; описивање 

уобичајених 

активности; 

изражавање 

допадања и 

недопадања. 

 

-препознају и именују појмове 

који се односе на тему; 

-разумеју једноставна 

обавештења о 

хронолошком времену и 

реагују на њих; 

-траже и дају кратка и 

једноставна обевештења 

о хронолошком времену 

-разумеју једноставне 

исказе о уобичајеним 

активностима и реагују 

на њих; 

-опишу и планирају 

уобичајене активности 

кратким једноставним 

језичким средствима; 

-разумеју једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања и 

реагују на њих; 

-траже мишљење и 

изражавају 

допадање/недопадање 

Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Рад са подацима и 

информацијама; Дигитална 

компетенција; Решавање проблема; 

Естетичка компетенција; Одговорно 

учешће у демократском друштву 

Посматрање и праћење, 

писана провера кроз израду 

теста, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима, 

тестови језичких вештина и 

различите технике 

формативног оцењивања. 
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једноставним језичким 

средствима; 

-разумеју и опишу популарне 

спортове у ВБ. 

6. Revision and test 2 

 

Изражавање 

поседовања/непосе- 

довања; описивање 

живих бића и 

предмета; 

изражавање 

уобичајених радњи. 

 

-препознају и именују појмове 

који се односе на тему; 

-разумеју једноставне 

исказе којима се 

изражава поседовање / 

непоседовање и реагују 

на њих; 

-траже и дају једноставне 

исказе којима се изражава 

поседовање / непоседовање; 

-разумеју једноставан  опис 

живих бића, предмета и 

места; 

-опишу жива бића, 

предмете и места 

једноставним језичким 

средствима; 

-разумеју 

једноставне исказе о 

уобичајеним 

активностима и 

реагују на њих; 

-опишу и планирају 

уобичајене активности 

кратким једноставним 

језичким средствима. 

 Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Рад са подацима и 

информацијама; Дигитална 

компетенција; Одговорно учешће у 

демократском друштву Решавање 

проблема; Естетичка компетенција 

Посматрање и праћење, 

писана провера кроз израду 

теста, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима, 

тестови језичких вештина и 

различите технике 

формативног оцењивања. 

7. Places 

Описивање 

места; 

изражавање 

положаја у 

простору; 

-препознају и именују појмове 

који се односе на тему; 

-разумеју једноставне описе 

места; 

-опишу места једноставним 

језичким средствима; 

 Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Рад са подацима и 

информацијама; Дигитална 

компетенција; Решавање проблема; 

Естетичка компетенција; Одговорно 

учешће у демократском друштву 

П Посматрање и праћење, 

писана провера кроз израду 

теста, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима, 

тестови језичких вештина и 
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изражавање 

способности; 

исказивање кратких 

упутстава и налога; 

 

-разумеју једноставна 

обавештења која се односе 

на положај у простору; 

-траже и пруже једноставна 

обавептења која се односе на 

положај у простору; 

-разумеју кратка упутства и 

налоге и реагују на њих; 

-упуте кратка упутства и 

налоге; 

-уоче сличности и разлике у 

изгледу градова култури 

становања у ВБ и код нас. 

 

различите технике 

формативног оцењивања. 

8. People  

Описивање живих 

бића; описивање 

уобичајених и 

тренутних 

активности и 

планова; изражавање 

цена. 

 

- препознају и именују 

појмове који се односе на 

тему; 

-разумеју једноставне описе 

живих бића и опишу их 

користећи једноставна 

језичка средства; 

-разумеју једноставне 

исказе о уобичајеним и 

тренутним радњама и 

плановима и реагују на 

њих; 

-опишу уобичајене 

и тренутне 

активности 

једноставним 

језичким 

средствима; 

-разумеју цене; 

-траже и пруже информације 

о ценама; 

-разумеју и примене 

основне норме 

 Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Рад са подацима и 

информацијама; Дигитална 

компетенција; Решавање проблема; 

Естетичка компетенција; Одговорно 

учешће у демократском друштву 

Посматрање и праћење, 

писана провера кроз израду 

теста, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима, 

тестови језичких вештина и 

различите технике 

формативног оцењивања. 
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учтиве 

комуникације (у 

продавници); 

-уоче мултикултуралност 

британских градова; 

-опишу уметничку слику. 

9. Revision and test 3 

Описивање места; 

изражавање поло- 

жаја у простору; 

описивање живих 

бића; описивање 

уобичајених и 

тренутних 

активности и 

планова; 

 

-разумеју једноставне описе 

живих бића и опишу их 

користећи једноставна језичка 

средства; 

-разумеју једноставне исказе 

о уобичајеним и тренутним 

радњама и плановима и 

реагују на њих; 

-опишу уобичајене и тренутне 

активности једноставним 

језичким средствима. 

 Компетенција за учење; Сарадња; 

Комуникација; Рад са подацима и 

информацијама; Дигитална 

компетенција; Решавање проблема; 

Естетичка 

компетенција; Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Посматрање и праћење, 

писана провера кроз израду 

теста, усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима, 

тестови језичких вештина и 

различите технике 

формативног оцењивања. 
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3.4.1.3. МАТЕМАТИКА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ: Циљ наставе математике јесте 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, визуелно-демонстративна средства (филмови, постери, панои, радио емисије...) , наставни 

листићи, прилагођен наставни материјал, модели, мреже геометријских тела 

УЏБЕНИЦИ: Maтематика уџбеник 4, Логос, 2021, Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Илић 

 

                               ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ОБАВЕЗНОГ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Обнављање градива трећег разреда 7           7 7 

2. Бројеви – први део 15 21 5        16 25 41 

3. Мерење и мере – први део   11        4 7 11 

4. Бројеви – други део   4 22 5 17 23 24   29 46 75 

5. Геометрија        9   3 6 9 

6. Бројеви – трећи део        2 6  3 5 8 

7. Мерење и мере – други део         14 3 5 12 17 

8. Утврђивање градива четвртог разреда          12  12 12 

Укупно 22 21 20 22 5 17 23 15 20 15   180 
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                                                        ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ОБНАВЉАЊЕ 

ГРАДИВА ТРЕЋЕГ 

РАЗРЕДА 

- прочита, запише и 

упореди природне бројеве 

и прикаже их на бројевној 

правој; 

- одреди месну вредност 

цифре; 

- изврши четири основне 

рачунске операције у скупу 

N0;  

- састави израз, израчуна 

вредност бројевног израза 

и примени својства 

рачунских операција; 

- реши једначине и 

неједначине и провери 

тачност решења;  

- реши проблемски задатак 

користећи бројевни израз, 

једначину или неједначину; 

- процени вредност израза 

са једном рачунском 

операцијом;  

- одреди вишеструке 

декадне јединице најближе 

датом броју; 

- прочита и запише 

разломке облика    (m, n ≤ 

10); 

- упореди разломке облика   

са једнаким бројиоцима 

Слушају, записују, постављају 

питања, анализирају задатке, 

решавају задатке, образлажу 

поступак доласка до решења 

задатка, наводе примере, изводе 

правила и математичке формуле на 

основу датих примера, праве 

моделе квадра и коцке, мере 

површину и запремину квадра и 

коцке, претварају задате мерне 

јединице из већих у мање и 

обратно, раде пројектне задатке 

-Методе рада: дијалошка, 

демонстративна, илустративна, 

метода решавање задатака, 

хеуристичка метода 

- облици рада: фронтални, 

индивидуални, индивидуализовани, 

рад у пару, групни 

 

Решавање проблема, рад са 

подацима и информацијом, 

комуникација, компетенција за 

учење, сарадња, дигитална 

компетенција, естетска 

компетенција 

Иницијални тест 

Математички диктат 

Писање одговарајућих 

израза, једначина или 

неједначина. Способност и 

навика ученика да усмено и 

писмено образложе 

поступке решавања задатка. 

Анализа визуелних 

представа. 

свакодневна посматрања, 

активност на часу, 

учествовање у разговору и 

дискусији, самосталан рад, 

рад у групи, тестови 

Решавање проблема 

задатих  у текстуалној 

форми, сликом, табелом 

или графиком (стубичастим 

дијаграмом и сликовним 

дијаграмом ) 

Вредновање направљеног 

модела квадра и коцке 

Редовност израде домаћих 

задатака 

Активност на часу 

Пројектни задаци 

Праћење постигнућа 

ученика кроз формативно и 

сумативно оцењивање које 

 

БРОЈЕВИ-ПРВИ 

ДЕО 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ-

ПРВИ ДЕО 

БРОЈЕВИ – ДРУГИ 

ДЕО 

 ГЕОМЕТРИЈА 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

177 

или имениоцима; 

- сабере и одузме разломке 

са једнаким имениоцима; 

- запише резултат мерења 

дужине децималним бројем 

са највише две децимале; 

- сабере и одузме 

децималне бројеве са 

највише две децимале;  

- чита, користи и 

представља податке у 

табелама или графичким 

дијаграмима; 

- формира низ на основу 

упутства; 

- реши задатак применом 

различитих начина 

представљања проблема; 

- именује елементе и опише 

особине квадра и коцке; 

- црта мреже и прави 

моделе квадра и коцке; 

- препозна сликовну 

представу изгледа тела 

- прочита, упореди и 

претвори јединице за 

мерење површине и 

запремине; 

- израчуна површину 

квадрата и правоугаоника; 

израчуна површину и 

запремину квадра и коцке; 

- реши проблемске задатке 

у контексту мерења. 

се евидентира у педагошкој 

документацији у 

електронском дневнику 

Вршњачко оцењивање 

Самооцењивање ученика 

 

 

 

БРОЈЕВИ-ТРЕЋИ 

ДЕО 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

 

 

 

 

 

УТВРЂИВАЊЕ 

ГРАДИВА 

ЧЕТВРТОГ 

РАЗРЕДА 
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3.4.1.4.  ПРИРОДА И ДРУШТВО 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ПРИРОДА И ДРУШТВО 

ЦИЉ: Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 

одговоран живот у њему 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, визуелно-демонстративна средства (филмови, постери, панои, радио емисије...) , наставни 

листићи, прилагођен наставни материјал, модели, мреже геометријских тела 

УЏБЕНИЦИ: Природа и друштво 4, уџбеник, Логос, 2021, Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана 

Петровић, Иван Матејић 

Природа и друштво 4, радна свеска, Логос, 2021, Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван 

Матејић 

 

                                                       ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА: ПРИРОДА И ДРУШТВО 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. МОЈА ДОМОВИНА 8 8 9 4       18 11 29 

2. 
ЧОВЕК – ПРИРОДНО И ДРУШТВЕНО 

БИЋЕ 
   5 1      3 3 6 

3. ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ     2 6 9 6 1  15 9 24 

4. МАТЕРИЈАЛИ         7 6 8 5 13 

Укупно 8 8 9 9 3 6 9 6 8 6 44 28 72 
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                                        ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА  И ДРУШТВО 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

МОЈА ДОМОВИНА - одреди положај и границу 

Србије, положај главног 

града и већих насеља на 

географској карти Србије; 

- одреди положај и именује 

природне и друштвене 

објекте на географској 

карти Србије 

- повеже различите 

природно-географске 

карактеристике Србије са 

размештајем становништва, 

изгледом насеља и 

делатностима људи 

- уважава националну и 

културну разноликост као 

основу за суживот свих 

грађана Републике Србије; 

- представи знамените 

личности, културна добра и 

природне лепоте по којима 

је Србија препознатљива у 

свету; 

- у дискусији даје предност 

коришћењу локалних 

производа, производа 

направљених од 

рециклираних материјала, 

као и коришћењу 

обновљивих природних 

ресурса; 

- повеже резултате рада са 

Показује на географској 

карти; поставља питања; 

анализира поступке 

својих огледа; израђује 

пројекте; разликује и 

повезује узроке и 

последице историјских 

догађаја; изводи огледе; 

доноси закључке на 

основу изведених огледа; 

истражује историјске 

изворе; сарађује у оквиру 

своје груеп; врше 

самовредновање; 

процењују туђ рад; 

сналази се у времену уз 

помоћ временске ленте.  

- Методе рада: дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна, метода 

решавање задатака, 

хеуристичка метода, 

експериментална метода, 

метода практичних и 

лабораторијских радова 

- облици рада: фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализовани, рад у 

пару, групни 

 

 

- компетенција за учење, за сарадњу, 

дигитална компетенција, естетска 

компетенција, за одговорно учешће у 

демократском друштву, рад са подацима и 

информацијама, одговоран однос према 

околини, комуникативна  

На географској карти 

показује простирање 

територије Републике 

Србије, облике рељефа и 

хидрофрафију. 

Усмено одговарање 

Контролни задатак 

Петнаестоминутн тест 

Пројектни задаци 

Праћење постигнућа 

ученика кроз формативно и 

сумативно оцењивање које 

се евидентира у педагошкој 

документацији у 

електронском дневнику 

Вршњачко оцењивање 

Самооцењивање ученика 

ЧОВЕК – 

ПРИРОДНО И 

ДРУШТВЕНО БИЋЕ 

ПРОШЛОСТ 

СРБИЈЕ 

МАТЕРИЈАЛИ 
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уложеним трудом; 

- сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима и  учествује у 

друштвено-корисним 

акцијама уз подршку 

одраслих 

- повеже промене у изгледу 

свог тела и понашања са 

одрастањем; 

- планира своје дневне 

активности и време 

проведено уз ИКТ 

уређаје; 

- затражи помоћ уколико 

се суочи са непримереним 

садржајима у дигиталном 

окружењу 

- повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

сарађује са другима у групи 

на заједничким 

активностима; 

--прикаже хронолошки на 

ленти времена значајне 

историјске догађаје и 

личности; 

- опише начин живота 

људи кроз време користећи 

различите изворе 

информација; 

- представи ток и резултате 

истраживања (писано, 

усмено, помоћу ленте 

времена, презентацијом 

и/или цртежом и др.); 

- пронађе и одабере 
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потребне информације из 

различитих извора 

(писаних, сликовних, 

дигиталних); 

- представи знамените 

личности, културна добра и 

природне лепоте по којима 

је Србија препознатљива у 

свету; 

- сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима; 

- повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 
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3.4.1.5. МУЗИЧКА КУЛТУРА  

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ЦИЉ: Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и колективно 

музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа 

према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: металофон, Орфови музички инструменти, клавир,наставни листићи, аудио снимци, мултимедија, квизови, 

панои, слике, ЦД 

УЏБЕНИЦИ: Музичка култура 4, уџбеник, Логос, 2021, Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ  ОБАВЕЗНОГ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 2 2 1 3   3 3 2  10 6 16 

2. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  3 3 2 1 3 2 2   9 6 15 

3. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО   1 1   1 1  1  5 5 

Укупно 2 5 5 6 1 3 6 6 2 1 19 17 36 
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                                             ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ  

-опише своја осећања у 

вези са слушањем музике; 

- препознаје народну и 

уметничку музику; 

- опише улогу музике у 

медијима; 

- разликује инструменте по 

боји звука и изражајним 

- могућностима; 

- повеже карактер дела са 

избором инструмента и 

елементима музичкe 

изражајнoсти; 

- уочи контраст и 

понављање у музичком 

делу. 

- пева и свира по слуху и са 

нотног текста песме 

различитог садржаја и 

расположења; 

-  примени изражајне 

музичке елементе; 

-  поштује договорена 

правила понашања при 

слушању и извођењу 

музике; 

-  коментарише своје и туђе 

извођење музике; 

-  самостално или уз помоћ 

одраслих користи 

предности дигитализације: 

-  учествује у школским 

Пева по слуху, свира по 

слуху, пева по нотном 

тексту; свира по нотном 

тексту; свира 

инструменталне 

аранжмане на дечијим 

инструментима; учестује 

у музичким играма; 

тактира у ¾ и 4/4 такту; 

креира покрете уз музику 

коју ученици изводе; 

креира мелодије на 

одабрани текст; записује 

Це-дур лествицу; записује 

ритничке и мелодијске 

диктате; илуструје 

слушане композиције; 

певају бројалице; 

Методе рада: дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна, метода 

решавање задатака, 

хеуристичка метода, 

експериментална метода, 

метода практичних 

радова 

- облици рада: фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализовани, рад у 

пару, групни 

 

- компетенција за учење, за сарадњу, 

дигитална компетенција, естетска 

компетенција, за одговорно учешће у 

демократском друштву, рад са подацима и 

информацијама, одговоран однос према 

околини, комуникативна 

Илустрација слушане 

музичке композиције 

Препознавање композитора 

и назива композиције 

Осмишљавање музичке 

приче 

Тактирање у 2/4, ¾ 4/4 

такту. 

Пева песму по слуху 

Свира по нотном тексту 

Ритмички и мелодијски 

диктат 

Препознавање музичких 

инструмената 

Познавање теоријских 

појмова 

Начин примене теоријских 

појмова при извођењу 

композиција 

Компоновање мелодије на 

одабрани текст 

Илустрације слушаних 

композиција 

Осмишљавање и извођење 

једноставне мелодијске и 

ритмичке пратње 

Осмишљава кореографију 

на задату музичку тему 

Осмишљавање одговора на 

музичко питање 

Праћење постигнућа 

ученика кроз формативно и 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 
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манифестацијама. 

-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 

сумативно оцењивање које 

се евидентира у педагошкој 

документацији у 

електронском дневнику 

Вршњачко оцењивање 

Самооцењивање ученика 
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3.4.1.6. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ЦИЉ: Циљ наставе ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Блок бр. 5, оловке у боји, водене боје, темпере, глинамол, пластелин, графит, колаж, новински, креп папир, 

картон, кутије, лименке, дугмад, конац, вуница, маказе, лепак... 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

 

                                                          ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ. 

СВЕГА 

IX X XI 
XI

I 
I II III IV V VI  

1. КОМПОЗИЦИЈА 8 8 10 8 4 6 6    28 22 50 

2. СПОРАЗУМЕВАЊЕ       2 2   2 2 4 

3. СЦЕНА        4 6  6 4 10 

4. НАСЛЕЂЕ         2 6 6 2 8 

Укупно 8 8 10 8 4 6 8 6 8 6 42 30 72 
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                                                   ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

КОМПОЗИЦИЈА – поштује инструкције за 

припремање, одржавање и 

одлагање материјала и 

прибора; 

– изражава замисли, 

интересовања, сећања, 

емоције и машту 

традиционалним ликовним 

техникама; 

– користи амбалажу и 

предмете за једнократну 

употребу у стваралачком 

раду; 

– примени, у стваралачком 

раду, основна знања о 

композицији; 

– користи одабрана 

уметничка дела и визуелне 

информације као 

подстицај за стваралачки 

рад; 

– тумачи једноставне 

знаке, симболе и садржаје 

уметничких дела; 

– разговара о значају 

одабраног уметника, 

уметничког дела, 

споменика и музеја; 

- учествује у планирању и 

реализацији ликовног 

пројекта или радионице; 

– разматра, у групи, шта и 

Доноси прибор потребан за 

реализаију часа, слуша 

инструкције, поставља питања, 

визуелно разликује ликовне 

технике, према захтевима 

припрема место за рад, 

упоређује ликовне технике, 

оставља уредно своје радно 

место после часа, користи при 

раду различите технике цртања, 

сликања, вајања, примерено се 

понаша приликом обиласка 

културно-уметничких објеката 

и локалитета, критички 

анализира свој и туђ рад, 

естетски процењује радове. 

Методе рада: дијалошка, 

демонстративна, илустративна, 

хеуристичка метода, 

експериментална метода, 

метода практичних радова 

- облици рада: фронтални, 

индивидуални, 

индивидуализовани, рад у пару, 

групни 

 

 

 

- компетенција за учење, за сарадњу, 

дигитална компетенција, естетска 

компетенција, за одговорно учешће у 

демократском друштву, рад са 

подацима и информацијама, 

одговоран однос према околини, 

комуникативна, естетичка 

компетенција 

Ученички радови из 

области цртања, сликања и 

вајања 

 

Квиз познавања теоријски 

појмова, дела и уметника 

ликовне уметности 

 

Редовно доношење 

ликовних радова 

 

Редовно доношење прибора 

за рад 

 

Изграђивање естетских 

вредности и критеријума 

код ученика 

Праћење постигнућа 

ученика кроз формативно и 

сумативно оцењивање које 

се евидентира у педагошкој 

документацији у 

електронском дневнику 

Вршњачко оцењивање 

Самооцењивање ученика 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

СЦЕНА 

НАСЛЕЂЕ 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

187 

како је учио/учила и где та 

знања може применити. 
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3.4.1.7. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Лопте, вијаче, шведска клупа, рипстол, струњаче, чуњеви, даска, обруч... 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ ОБУЧАВ

АЊЕ 

УВЕЖБА

ВАЊЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ         2 4  6 6 

2. МОТОРИЧЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И 

СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОБЛАСТИ: Атлетика, спортска гимнастика, 

основе тимских, спортских и елементарних 

игара, плес и ритмика, пливање и полигони. 

13 13 10 13 9 5 13 13 7 5    

3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

ОБЛАСТИ: Култура вежбања и играња и 

здравствено васпитање 

          НА СВИМ ЧАСОВИМА 

Укупно 13 13 10 13 9 5 14 13 9 9 41 67 108 
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                       ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и 

образовни минимум 

у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ Начин праћења и 

оцењивања 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  

– примени 

општеприпремне 

вежбе 

(вежбе обликовања); 

– правилно изводи 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања; 

– комбинује усвојене 

моторичке вештине у 

игри и свакодневном 

животу; 

– одржава равнотежу 

у различитим 

кретањима; 

– правилно држи 

тело; 

– самостално 

коригује 

неправилно држање; 

– правилно подиже, 

носи и спушта терет; 

– изведе кретања, 

вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; 

– изведе дечји и 

народни плес; 

– користи 

терминологију 

вежбања; 

– поштује правила 

Усваја терминологију 

вежбања, примењује 

основна правила мини-

рукомета, мини-

кошарке, кошарке, 

футсала и одбојке, 

примењује правила 

понашања у свим 

врстама физичких 

активности, чува своје и 

туђе ствари, справе и  

реквизите, уважава све 

учеснике у игри и 

међусобне разлике, 

обавештава наставника 

о насталим повредама, 

израђује пројекте, 

вреднује туђ и свој рад, 

учествује у свим 

активностима, 

анализира и 

коментарише пројектне 

задатке, редовно доноси 

неопходну опрему. 

објашњава значај 

правилног дисања при 

вежбању, као и утицај 

вежбања на правилан 

развој 

кардиореспираторног 

система, проширује 

ученичка знања из 

-компетенција за целоживотно учење 

- естетичка компетенција 

-компетенција за целоживотно учење 

-брига за здравље 

- вештина комуникације 

- решавање проблема 

-вештина сарадње 

- решавање проблема 

-ниво ангажованости 

(активност) и однос 

ученика према обавезама у 

Физичком и здравственом 

васпитању који обухвата: 

– вежбање у адекватној 

спортској опреми; 

– активно учествовање на 

часовима Физичког и 

здравственог васпитања; 

– вежбање и играње у 

слободно време; 

– приказ два комплекса 

усвојених 

општеприпремних вежби 

(вежби обликовања), без 

реквизита; 

– постигнућа у моторичким 

вештинама; 

– индивидуални напредак 

ученика. 

Индивидуални напредак 

сваког ученика процењује 

се у односу на претходно 

проверено стање. 

Приликом оцењивања 

неопходно је узети у обзир 

способности ученика, 

степен спретности и 

умешности.  

Уколико ученик нема 

развијене посебне 

МОТОРИЧЕ ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ОБЛАСТИ: Атлетика, 

спортска гимнастика, основе 

тимских, спортских и 

елементарних игара, плес и 

ритмика, пливање и 

полигони. 

 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

ОБЛАСТИ: Култура 

вежбања и играња и 

здравствено васпитање  
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понашања на 

вежбалиштима; 

– поштује мере 

безбедности током 

вежбања; 

– одговорно се 

односи према 

објектима, 

справама и 

реквизитима; 

– поштује и примени 

правила игре; 

– навија и бодри 

учеснике у игри на 

начин којим никога 

не вређа; 

– прихвати победу и 

пораз као саставни 

део 

игре и такмичења; 

– уредно одлаже 

своје ствари пре и 

након вежбања; 

– прати промене у 

сопственој тежини и 

висини; 

– сагледа резултате 

физичких 

спoсобности; 

– препозна 

здравствено 

стање када не треба 

да вежба; 

-– примењује 

хигијенске 

мере пре, у току и 

након вежбања, као и 

претходних разреда о 

правилној исхрани и 

вежбању, препознавање 

основних врста повреда 

(посекотина, одеротина, 

ударац...) и указивање 

на важност 

правовременог 

обавештавања 

наставника, родитеља и 

других одраслих у 

случају повреде, 

вреднује ученички рад и 

труд. 

Наставне методе: 

демонстративна, 

дијалошка метода, 

метода разговора, 

игровне активности 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, у пару, 

групни облик рада 

 

способности, приликом 

вредновања (оцењивања) 

узима се у обзир његов 

индивидуални напредак у 

односу на претходна 

достугнућа и могућности 

као и ангажовање ученика у 

наставном процесу. 

Код ученика ослобођених 

од практичног дела наставе 

прати се и вреднује: 

– познавање основних 

правила елементарних и 

спортских игара, основних 

здравствено-хигијенских 

правила вежбања и здраве 

исхране; 

– учешће у ваннаставним 

активностима. 

Праћење, вредновање и 

оцењивање ученика 

ослобођених од практичног 

дела наставе, врши се на 

основу посебног 

ангажовања у настави. 

Праћење, вредновање и 

оцењивање ученика са 

инвалидитетом врши се на 

основу њиховог 

индивидуалног напретка. 
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у другим 

ситуацијама; 

– уредно одржава 

простор у коме живи 

и борави; 

– увиди значај 

правилне исхране за 

вежбање; 

– повеже различита 

вежбања са њиховим 

утицајем на здравље; 

– препозна лепоту 

покрета и кретања; 

– користи научена 

вежбања у 

рекреацији 

породице; 

– правилно реагује у 

случају повреде у 

школи; 

– вреднује сопствена 

и 

туђа постигнућа у 

вежбању; 

– учествује у 

предлагању садржаја 

и 

начина рада. 

 

 

  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

192 

3.4.2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 

 

3.4.2.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ: Циљ наставе грађанског васпитања 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 и локалне заједнице, уважавајући принципе, 

процедуре и вредности демократског друштва.   

НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, дидактички материјал, едукативне емисије 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: ученици, наставници 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ ОБРАДА 

 

УТВРЂ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ЉУДСКА ПРАВА – ЈА И ДРУГИ НА 

ПЛАНЕТИ 

4          3 1 4 

2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО- КУЛТУРА И 

ТРАДИЦИЈА 

 4         4  4 

3. ПРОЦЕСИ И САВРЕМЕНОМ СВЕТУ- 

ПРЕКОМЕРНА ПОТРОШЊА 

   4 2      3 3 6 

4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ- ЕКОЛОШКА 

АКЦИЈА 

  4        2 2 4 

5. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО-КУЛТУРА И 

ТРАДИЦИЈА 

     3     1 2 3 

6. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ-

ПРЕКОМЕРНА 

        4  1 3 4 

7. ЉУДСКА ПРАВА- ЈА И ДРУГИ НА 

ПЛАНЕТИ ЗЕМЉИ 

      4 3   6 1 7 

8. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ- ЕКОЛОШКА 

АКЦИЈА 

         4 2 2 4 

Укупно 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 22 14 36 
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                                          ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗАН ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ Начин праћења и 

оцењивања 

ЉУДСКА ПРАВА 

- ЈА И ДРУГИ НА 

ПЛАНЕТИ ЗЕМЉИ 

– дискутује о томе како 

непознавање других 

култура утиче на настанак 

стереотипа, предрасуда и 

дискриминације; 

– аргументује добити од 

заједничког живота људи 

припадника различитих 

култура; 

– наведе елементе 

традиције и културе свог 

народа и покаже 

интересовање и поштовање 

за друге културе и 

традиције; 

– образложи значај 

подршке избеглицама и 

мигрантима да у новој 

средини сачувају свој језик, 

традицију, културу; 

 

Учестује у радионицама, 

дискусијама, износи и 

брани своје ставове, 

учествује у еколошким 

пројектима, поштује 

мултикултуралност, 

израђује пројекте, праве 

презентације, сарађује са 

локалном самоуправом, 

развија свест о помоћи 

особама са 

инвалидитетом, врши 

истраживачке радове, 

презентује сопствена 

истраживања. 

Методе рада: Метода рада 

на тексту, дијалошка 

метода, метода писаних 

радова 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, рад у 

пару, групни  

 

Природа и друштво, Српски језик, Ликовна 

култура, Музичка култура 

Физичко и здравствено васпитање, 

 

Разговор 

Дискусија 

Формативно оцењивање 

Праћење постигнућа 

ученика кроз формативно и 

сумативно оцењивање које 

се евидентира у педагошкој 

документацији у 

електронском дневнику 

  

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

-КУЛТУРА И 

ТРАДИЦИЈА 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

ДРУШТВУ 

-ПРЕКОМЕРНА 

ПОТРОШЊА 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

-ЕКОЛОШКА 

АКЦИЈА 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

-КУЛТУРА И 

ТРАДИЦИЈА 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ- 

ПРЕКОМЕРНА 

ПОТРОШЊА 

  

ЉУДСКА ПРАВА- 

ЈА И ДРУГИ НА 

ПЛАНЕТИ ЗЕМЉИ 
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ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ- 

ЕКОЛОШКА 

АКЦИЈА 
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3.4.2.2. ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

ЦИЉ: Упознавање са учењем и искуством Цркве, усвајање учења и искуства Цркве од стране ученика 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  Свето Писмо , часопис „ Светосавско звонце „  ,разни текстови Православног Катихизиса 

УЏБЕНИЦИ: нема 

                         ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Увод 1          1  1 

2. Црква је наш избор 4 4 1        6 3 9 

3. Христос нас зове   4 4 1      6 3 9 

4. Диван је Бог у светима Својим     2 4     5 1 6 

5. Значај врлинског живота       5 1   4 2 7 

6. Са нама је Бог         2 3 4 1 5 

Укупно: 5 4 5 4 3 4 5 1 2 3 26 10 36 
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                                        ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Увод 

2. Заједница је 

основ живота 

3. Црква је наш 

избор 

4. Црква је 

заједница са 

Св. Тројицом 

5. Црква – циљ 

стварања 

света 

-разумевање важности појма 

заједнице 

-могућност разликовања 

црквене заједнице од било 

ког другог вида заједнице 

-разумевање стварности да је 

Црква заједница целокупне 

творевине са Богом 

-разумевање стварности да је 

је вера основ заједнице са 

Богом 

-разумевање стварности да је 

Божији позив упућен сваком 

човеку заправо позив у 

лични однос са Богом 

-разумевање стварности да 

су сви позвани заправо да 

постану светитељи 

-разумевање стварности да у 

заједницу са Богом улази све 

што волимо и на тај начин 

му се даје вечно постојање 

-разумевање појма врлине 

-разумевање стварности да 

без врлина нема ни љубави 

-разумевање стварности да 

учествовањем на Литургији , 

ми већ сада и овде 

учествујемо у Царству 

Божијем 

-коришћење  начина рада који 

доприносе бољем разумевању 

садржаја ( прзентације читање 

занимљивости ). Мотивисање 

ученика за учење предмета кроз 

занимљивости и везу 

свакодневним 

животом.Наставник 

инструкцијама усмерава ученике 

који самостално 

истражују,прихватају чињенице 

и сами доносе закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања,метода 

разговора,Метода 

илустрације,метода 

демонстрације.Од метода 

логичког закључивања 

најприступачнији је индуктивни 

метод. 

Облици рада : индивидуални , 

фронтални, рад на тексту,рад у 

групи,рад у пару. 

-компетенције учења 

-сарадња 

-комуникација 

-одговорно учешће у демократском 

друштву 

-одговоран однос према здрављу 

-одговоран однос према околини 

- решавање проблема 

 

Провера остварености 

исхода на крају часа кроз 

резиме наставног садржаја, 

дискусија о примени верске 

наставе у свакодневном 

животу, повезивање са 

осталим природним 

наукама, као и 

проналажење везе са 

друштвеним наукама, 

прављење мапе појмова. 

6. Свет изван 

заједнице са 

Богом 

7. Свет у 

заједници са 

Богом 

8. Христос 

позива 

апостоле 

9. Вера основ 

заједнице 

10. Апостоли 

позивају свет 

 

  

11. Човек само 

срцем јасно 

види 

12. Христос нас 

зове  

13. Божић 
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14. Светитељи –

сведоци 

љубави 

Божије 

15. Свети Сава – 

путеводитељ у 

живот вешни 

-разумевање стварности да 

изглед храма изображава 

јединство неба и земље 

-развијање жеље за 

очувањем целокупне 

творевине 

-разумевање стварности да је 

читав подвиг заправо пут ка 

савршенству 

-упознавање са основним 

појмовима црквене 

уметности 

 

16. Успињање на 

Крст – прича о 

Закхеју 

17. Св. Симеон 

Богопримац –

сусрет са 

Христом 

18. Литургија – 

путовање 

заједнице свих 

светих 

19. На путу 

светости 

20. Усавршавању 

нема краја 

21. Пут ка 

вечности 

22. Хришћанске 

врлине 

  

23. Врлинослов – 

свети уче нас 

24. Васкрсење и 

Педесетница 

25. Црква је икона 

Царства 

Божијег 

26. Црквена 

уметност – 

одсјај Царства 

Божијег 

  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

198 

3.4.3 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 

 

                                        ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметно 

повезивање 

Начин праћења и 

оцењивања 

 ГРАМАТИКА – одреди главни догађај, време и место 

дешавања у прочитаном тексту; 

– разликује књижевне врсте: песму, причу, 

басну, бајку, драмски текст; 

– разликује стих и строфу; 

– уочи стихове који се римују; 

– повеже граматичке појмове обрађене у 

претходним разредима са новим наставним 

садржајима; 

 

– разликује речи које мењају облик 

(именице, заменице, придеви, бројеви, 

глаголи) и уочи оне које су 

увек у истом облику; 

– одреди основне реченичне чланове 

– поштује и примени основна правописна 

правила; 

– разликује речи које мењају облик 

(именице, заменице, придеви, бројеви, 

глаголи) и уочи оне које су 

увек у истом облику; 

 

 

На редовним часовима се проверава 

и утврђује степен усвојености 

основних знања из програма 

предмета. 

 

Методе рада: Метода рада на тексту, 

дијалошка метода, метода писаних 

радова 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, рад у пару, групни  

 

 

Природа и 

друштво, Ликовна 

култура, Музичка 

култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање, 

Грађанско 

васпитање 

Разговор 

Напредовање ученика 

прати се опсервацијом, 

формативним оцењивањем 

и бележењем активности у 

педагошку документацију и 

електронски дневник. 

-Наставник прати и бележи 

промене у напредовању 

ученика, даје повратну 

информацију ученицима и 

родитељима (ес дневник) о 

постигнућима  и нивоу 

успеха остварених на часу. 

 

ПРАВОПИС 

КЊИЖЕВНОСТ И 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
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                                        ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ : МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области- теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметно 

повезивање 

Начин праћења и 

оцењивања 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 1000 

 - прочита, запише и упореди природне 

бројеве и прикаже их на бројевној правој; 

- изврши четири основне рачунске 

операције у скупу N0;  

- састави израз, израчуна вредност 

бројевног израза и примени својства 

рачунских операција; 

- реши једначине и неједначине и провери 

тачност решења;  

- процени вредност израза са једном 

рачунском операцијом;  

- прочита и запише разломке облика    (m, 

n ≤ 10); 

- сабере и одузме разломке са једнаким 

имениоцима; 

- сабере и одузме децималне бројеве са 

највише две децимале;  

- именује елементе и опише особине 

квадра и коцке; 

- црта мреже и прави моделе квадра и 

коцке; 

- препозна сликовну представу изгледа 

тела 

- израчуна површину квадрата и 

правоугаоника; 

израчуна површину и запремину квадра и 

коцке; 

 

На редовним часовима се проверава 

и утврђује степен усвојености 

основних знања из програма 

предмета. 

Методе рада: Метода рада на тексту, 

дијалошка метода, метода писаних 

радова 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, рад у пару, групни  

 

Природа и 

друштво, Ликовна 

култура, Музичка 

култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање, 

Грађанско 

васпитање 

-Разговор 

-Напредовање ученика 

прати се опсервацијом, 

формативним оцењивањем 

и бележењем активности у 

педагошку документацију и 

електронски дневник. 

-Наставник прати и бележи 

промене у напредовању 

ученика, даје повратну 

информацију ученицима и 

родитељима (ес дневник) о 

постигнућима  и нивоу 

успеха остварених на часу. 

 

ГЕОМЕТРИЈСКА 

ТЕЛА И ФИГУРЕ 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
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                             ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ : СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметно 

повезивање 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Проширује знања из морфологије и 

синтаксе 

Самостално анализира синтаксичку 

структуру реченице 

Стваралачки приступа писању 

литералних радова, поетских радова 

Драматизује прозни текст 

Самостално осмишљава драмски текст 

Тумачи идеје у књижевно-уметничком 

тексту и аргументује их 

Користи богат фонд речи у односу на 

узраст 

Саставља кратак ескпозиторни т 

Остварени исходи проверавају се 

путем урађених наставних листића, 

током припремаза такмичења и 

постигнутих резултата на 

такмичењима. 

Постигнутерезултате наставник 

бележи у своју педагошку 

документацију и у електронски 

дневник. 

Методе рада: метода рада на 

тексту, дијалошка метода, метода 

писаних радова 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, рад у пару, групни  

Природа и 

друштво, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање, 

Грађанско 

васпитање 

Напредовање ученика се 

прати континуирано 

разговором, дискусијом 

самовредновањем и 

вршњачким вредновањем. 

Напредовање се бележи у 

педагошкој документацији 

и е дневнику у виду 

формативних оцена. 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

ЈЕЗИК 

 ( ГРАМАТИКА И 

ПРАВОПИС) 

 

                                  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметно 

повезивање 

Начин праћења и 

оцењивања 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ 

- састави сложени израз, израчуна 

вредност бројевног израза и примени 

својства рачунских операција; 

- реши проблемски задатак користећи 

бројевни израз, једначину или 

неједначину; 

- чита, користи и представља податке у 

табелама или графичким дијаграмима; 

- формира низ на основу упутства; 

- реши задатак применом различитих 

начина представљања проблема; 

Остварени исходи проверавају се 

путем урађених наставних листића, 

током припремаза такмичења и 

постигнутих резултата на 

такмичењима. Постигнутерезултате 

наставник бележи у своју 

педагошку документацију и у 

електронски дневник. 

 

Српски језик 

Природа и 

друштво 

Разговор 

Дискусија 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
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ГЕОМЕТРИЈА -- прочита, упореди и претвори јединице 

за мерење површине и запремине 

- реши проблемске задатке у контексту 

мерења 

Методе рада: метода рада на 

тексту, дијалошка метода, метода 

писаних радова 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, рад у пару, групни  
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3.5. ПЕТИ РАЗРЕД 

3.5.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА СА ОСТАЛИМ ОБЛИЦИМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

3.5.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

ЦИЉ: Циљеви наставе српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим 

комуникативним ситуацијама, у говору и писању,тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика; да стиче 

основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење 

књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и 

фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско 

доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава 

да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају 

језика и књижевности у српској и светској култури, негују љубав према српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира 

хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална, аудитивна, аудио-визуелна, визуелна, мултимедијална 

УЏБЕНИЦИ: ПОХВАЛА – Читанка за 5. разред основне школе, С. Божић, С. Милосављевић Милић, Ј. Јовановић, М. Бојанић Ћирковић 

Герундијум, 2022; ПОХВАЛА ЈЕЗИКУ – Уџбеник српског језика за 5. разред основне школе, М. Вукић, С. Петровић, С. Савић, Ј. 

Ћоровић, Герундијум, 2022. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

  

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. КЊИЖЕВНОСТ 
 

6 

 

7 

 

7 

 

5 

 

6 

 

3 

 

9 

 

7 

 

8 

 

5 

 

46 

 

17 

 

63 

2. ЈЕЗИК 
 

9 

 

9 

 

12 

 

9 

 

7 

 

4 

 

7 

 

8 

 

6 

 

1 

 

37 

 

35 

 

72 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 

5 

 

7 

 

1 

 

7 

 

4 

 

2 

 

5 

 

4 

 

6 

 

4 

 

2 

 

43 

 

45 

Укупно 20 23 20 21 17 9 21 19 20 10 85 95 180 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни 

минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- 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 уметничке 

књижевности 

- разликује реалистичну прозу и 

прозу засновану на 

натприродној мотивацији 

- анализира елементе 

композиције лирске песме 

(строфа и стих); епског дела у 

стиху и прози (делови фабуле – 

поглавље, запета, епизода, 

стих); драмског дела (чин, 

сцена, појава) 

- разликује појам песника од 

појма лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на писца 

Ученици слушају, повезују, 

сарађују, договарају се, дискутују, 

презентују, питају, одговарају на 

питања, цртају, посматрају, 

записују, закључују, читају,… 

Наставник:  

- припрема, реализује и анализира 

наставни процес;  

- унапређује наставу и наставни 

процес;  

- дефинише активности и садржаје;  

- бира методе и технике рада, као и 

наставне садржаје;  

- креира и реализује час ради 

постизања квалитета наставе која 

треба да допринесе стицању и 

развијању знања, вештина и 

способности и ставова ученика;  

- усклађује циљеве с оним што жели 

да постигне с ученицима, организује 

наставни процес;  

- организује рад на нивоу одељења и 

мањих група;  

- реализује наставни процес у свим 

његовим сегментима; 

МЕТОДЕ: 

- вербалне (монолошка, дијалошка) 

- текстуална 

- интерактивна (кооперативна) 

Компетенције за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према 

околини 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

 

Иницијални тест, 

разговор,  

квиз, 

игрице, усмено одговарање 

презентација, 

пројекат, 

састави, 

петнаестоминутне провере 

знања, кратке провере, 

тематске провере знања ,  

писмени задаци, 

тест – годишња провера 

знања 
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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 

- 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, 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 

и негује српску 

културноисторијску баштину 

- наводи примере личне добити 

од читања 

- напредује у стицању 

читалачких компетенција 

- упореди књижевно и филмско 

дело, позоришну представу и 

драмски текст 

- учење путем открића и решавања 

проблема 

- практично учење 

- дигитална 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик 

рада; рад на тексту; 

групни облик рада; рад у 

пару. 

 

ЈЕЗИК/ГРАМАТИКА 

 

- разликује променљиве од 

непроменљивих речи 

Ученици слушају, повезују, 

сарађују, договарају се, дискутују, 

Компетенције за учење Иницијални тест, 

разговор,  
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ЈЕЗИК/ПРАВОПИС 

- разликује категорије рода, 

броја и падежа речи које се 

деклинирају 

- разликује основне функције и 

значења падежа 

- употребљава падежне облике у 

складу са нормом 

- употребљава глаголске облике 

у складу са нормом 

- разликује основне реченичне 

чланове (у типичним 

случајевима) 

- доследно примењује 

правописну норму у употреби 

великог слова; састављеног и 

растављеног писања речи; 

интерпункцијских знакова 

- користи Правопис (школско 

издање)  

 

презентују, питају, одговарају на 

питања, цртају, посматрају, 

записују, закључују, читају,… 

Наставник:  

- припрема, реализује и анализира 

наставни процес;  

- унапређује наставу и наставни 

процес;  

- дефинише активности и садржаје;  

- бира методе и технике рада, као и 

наставне садржаје;  

- креира и реализује час ради 

постизања квалитета наставе која 

треба да допринесе стицању и 

развијању знања, вештина и 

способности и ставова ученика;  

- усклађује циљеве с оним што жели 

да постигне с ученицима, организује 

наставни процес;  

- организује рад на нивоу одељења и 

мањих група;  

- реализује наставни процес у свим 

његовим сегментима. 

МЕТОДЕ: 

- вербалне (монолошка, дијалошка) 

- текстуална 

- интерактивна (кооперативна) 

- учење путем открића и решавања 

проблема 

- практично учење 

- дигитална 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик 

рада; рад на тексту; 

групни облик рада; рад у 

пару. 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

Рад са подацима и 

информацијама 

квиз, 

игрице, усмено одговарање,  

презентација, 

пројекат, 

састави, 

петнаестоминутне провере 

знања, кратке провере, 

тематске провере знања ,  

писмени задаци, 

тест – годишња провера 

знања 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

- 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 

 

Ученици слушају, повезују, 

сарађују, договарају се, дискутују, 

презентују, питају, одговарају на 

питања, цртају, посматрају, 

записују, закључују, читају,… 

Наставник:  

- припрема, реализује и анализира 

наставни процес;  

- унапређује наставу и наставни 

процес;  

- дефинише активности и садржаје;  

- бира методе и технике рада, као и 

наставне садржаје;  

- креира и реализује час ради 

постизања квалитета наставе која 

треба да допринесе стицању и 

развијању знања, вештина и 

способности и ставова ученика;  

- усклађује циљеве с оним што жели 

да постигне с ученицима, организује 

наставни процес;  

- организује рад на нивоу одељења и 

мањих група;  

- реализује наставни процес у свим 

његовим сегментима; 

МЕТОДЕ: 

- вербалне (монолошка, дијалошка) 

- текстуална 

- интерактивна (кооперативна) 

- учење путем открића и решавања 

проблема 

- практично учење 

- дигитална 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик 

рада; рад на тексту; 

групни облик рада; рад у пару. 

Компетенције за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

 

Иницијални тест, 

разговор,  

препричавање, 

усмено одговарање, 

квиз, 

презентација, 

пројекат, 

састави, 

петнаестоминутне провере 

знања, кратке провере, 

тематске провере знања ,  

писмени задаци, 

тест – 

годишња провера знања 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ Уме да препозна научена 

стилска средства. 

Ученик спаја књижевна дела 

и њихове писце. 

Ученик зна разлику између 

народне и ауторске 

књижевности, као и родове 

и врсте. 

Појашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће. Вођење и усмеравање 

тока часа, наставник 

инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера савладају 

градиво основног и делимично 

средњег нивоа, подстицање да 

самостално истражују, прихватају 

чињенице, вежбају и надограђују 

своје знање. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

текстуална 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад у 

пару. 

Компетенције за 

учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Естетичка 

компетенција. 

Вежбање кроз више 

примера, прављење 

мапе појмова. 

Евиденција присуства 

и посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 

ЈЕЗИК Ученик разликује 

променљиве и 

непроменљиве врсте речи. 

Ученик зна врсте именица. 

Ученик разликује зависне од 

независних падежа, зна 

питања за падеже и уме да 

промени именске речи по 

падежима. 

Ученик зна врсте придева. 

Ученик зна врсте заменица. 

Појашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће. Вођење и усмеравање 

тока часа, наставник 

инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера савладају 

градиво основног и делимично 

средњег нивоа, подстицање да 

самостално истражују, прихватају 

чињенице, вежбају и надограђују 

своје знање. 

Компетенције за 

учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Естетичка 

компетенција 

Вежбање кроз више 

примера, прављење 

мапе појмова. 

Евиденција присуства 

и посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 
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Ученик разликује 

непроменљиве речи. 

Ученик уме да препознаје 

појединачне врсте речи 

изоловано и у тексту. 

Ученик зна службу речи у 

реченици и разликује главне 

од зависних реченичних 

чланова. 

Ученик препознаје обрађене 

глаголске облике. 

Ученик примењује правила 

за писање управног говора. 

Ученик у већини случајева 

примењује правописну 

норму. 

Ученик у већини случајева 

примењује правописну 

норму. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације; метода 

демонстрације; текстуална. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад у 

пару. 

Рад са подацима и 

информацијама - 

дигитална 

компетенција. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Ученик чита изражајно и са 

разумевањем. 

Издваја битно од небитног 

Користи једно писмо. 

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. 

 

Појашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће. Вођење и усмеравање 

тока часа, наставник 

инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера савладају 

градиво основног и делимично 

средњег нивоа, подстицање да 

самостално истражују, прихватају 

чињенице, вежбају и надограђују 

своје знање. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације; текстуална 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад у 

пару. 

- компетенција за 

учење; 

- рад са подацима 

и информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција 

- естетичка. 

Вежбање кроз више 

примера, прављење 

мапе појмова. 

Евиденција присуства 

и посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи* 

(Навести и образовни 

минимум у области-

теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ Ученик зна појмове мотив, 

тема, оспособљен је за 

тумачење епског текста. 

Ученик познаје одлике 

драмског текста, 

реализаторе сценског дела 

и њихове конкретне улоге. 

Ученик читањем и 

анализом прочитаног 

богати речник и 

оспособљава се за 

препознавање главног и 

споредног у делу, зна 

форме приповедања, 

разликује приповедача од 

аутора односно песника од 

лирског субјекта. 

Познаје појам хумора и 

уме да га препозна у 

обрађеним Нушићевим 

делима. 

 

Проширивање садржаја 

како би ученици били 

оспособљени за 

разумевање и решавање 

напреднијих задатака, 

решавање такмичарских 

задатака. Давање 

могућности да самостално 

истраже садржаје који их 

занимају, да исте 

презентују, напишу 

пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како 

се не би изгубили у 

преобимним садржајима.  

Подстицање да самостално 

истражују, прихватају, 

повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

компетенција за учење; 

- одговоран однос према 

околини; 

- одговоран однос према 

здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање проблема; 

- дигитална компетенција. 

Израда задатака напредног 

нивоа, припрема ученика 

за такмичења, израда 

проблемских задатака и 

осамостаљивање ученика. 

Нема оцењивања на 

часовима додатне наставе. 
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ЈЕЗИК Ученик познаје промену 

именских речи по 

падежима, разликује 

подврсте непроменљивих 

речи, зна основне облике 

новинарских текстова. 

Познаје значења и 

употребе падежа, 

изолованио и у тексту. 

Ученик зна обрађене 

глаголске облике, њихову 

употребу и грађење. 

Ученик се припрема за 

такмичења обнављањем 

целокупног градива и 

повезујући научено у 

јединствени систем. 

Правилно наводи нечије 

речи (управни говор). 

Познаје значења и 

употребе падежа, 

изолованио и у тексту. 

 

Проширивање садржаја 

како би ученици били 

оспособљени за 

разумевање и решавање 

напреднијих задатака, 

решавање такмичарских 

задатака. Давање 

могућности да самостално 

истраже садржаје који их 

занимају, да исте 

презентују, напишу 

пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како 

се не би изгубили у 

преобимним садржајима.  

Подстицање да самостално 

истражују, прихватају, 

повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

- компетенција за учење; 

- одговоран однос према 

околини; 

- одговоран однос према 

здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање проблема; 

- дигитална компетенција. 

Израда задатака напредног 

нивоа, припрема ученика 

за такмичења, израда 

проблемских задатака и 

осамостаљивање ученика. 

Нема оцењивања на 

часовима додатне наставе.  

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Кроз приказ прозног дела 

ученик богати речник и 

развија говорну културу. 

Проширивање садржаја 

како би ученици били 

оспособљени за 

разумевање и решавање 

напреднијих задатака, 

Давање могућности да 

самостално истраже 

садржаје који их занимају, 

- компетенција за учење; 

- одговоран однос према 

околини; 

- одговоран однос према 

здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

Израда задатака напредног 

нивоа, припрема ученика 

за такмичења, израда 

проблемских задатака и 

осамостаљивање ученика. 

Нема оцењивања на 

часовима додатне наставе. 
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да исте презентују, напишу 

пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како 

се не би изгубили у 

преобимним садржајима.  

Подстицање да самостално 

истражују, прихватају, 

повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

- решавање проблема; 

- дигитална компетенција. 
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3.5.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Циљ наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних 

и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, 

уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег 

језика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, радна свеска, ЦД 

УЏБЕНИЦИ: Project 2, уџбеник и радна свеска 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ 
 

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 
IX X XI XI

I 

I II III IV V  VI 

1. Introduction 3          0 3 3 

2. My life 6 6         4 8 12 

3. Аnimals  2 8        4 6 10 

4. The first written test   1 2       0 3 3 

5. Holidays    6 3 1     4 6 10 

6. Food      7 5    4 8 12 

7. The world       3 5 2  4 6 10 

8. The second written test         3  0 3 3 

9. Entertainment         3 6 4 5 9 

Укупно 9 8 9 8 3 8 8 5 8 6 24 48 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ : ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Introduction 

  

Поздрављање; 

представљање себе и 

других и тражење/ 

давање информација о 

себи и другима у 

ширем друштвеном 

контексту; описивање 

способности у 

садашњости; 

описивање живих 

бића, предмета и места 

и положаја у простору; 

изражавање припадања 

и поседовања; 

изражавање молби и 

захтева. 

- разумеју краће текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и 

тражење/давање информација личне 

природе;  

- поздраве и отпоздраве, представе себе и 

другог користећи једноставна језичка 

средства;  

- поставе и одговоре на једноставнија питања 

личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују способности у садашњости; 

- размене информације које се односе на 

способности; 

- опишу сталне способности у садашњости 

користећи неколико везаних исказа; 

- разумеју једноставнији опис живих бића, 

предмета и места и положаја у простору; 

- опишу жива бића, предмете и места и 

положаја у простору, користећи 

једноставнија језичка средства;  

- разумеју и формулишу једноставније изразе 

који се односе на поседовање и припадност;  

- питају и кажу шта неко има / нема и чије је 

нешто; 

- разумеју и реагују на једноставне молбе; 

- упуте једноставне молбе;  

АКТИВНОСТИ: Ученици 

активно учествују у наставном 

процесу; самостално 

закључују значења израза и 

речи, као и форму и значења 

граматичких садржаја; раде 

вежбе слушања, читања, 

говора и писања; глуме, 

симулирају, раде пројекте. 

Наставник мотивише ученике 

за рад; подстиче сарадњу и 

самосталност у раду, 

креативно / критичко 

мишљење; пружа подршку; 

прати и евидентира рад и 

напредовање ученика. 

ОБЛИЦИ РАДА: 

индивидуални, фронтални, у 

пару, групни 

МЕТОДЕ РАДА: аудио-

лингвална, рад на тексту, 

демонстративна, дијалошка, 

монолошка, пројектна 

настава, ИКТ у настави 

Комуникација;  

Сарадња;  

Дигитална 

компетенеција;  

Рад са подацима и 

информацијама;  

Компетенција за учење;  

Одговорно учешће у 

демократском друштву;  

Естетичка компетенција 

 

Ученици се оцењују 

из следећих области: 

- вештина читања и 

разумевање 

прочитаног, 

- писано изражавање, 

- граматика и лексика,  

- усмено изражавање. 

Познавање граматике, 

лексике, израду два 

контролна, и два 

писмена задатка 

након савладаних 

програмских садржаја 

-месечних и 

годишњих 

(систематизација 

наставне теме).  

Писмено изражавање  

оцењује се кроз 

израду писање 

домаћих задатака 

којим се 

континуирано развија 

писменост ученика.  

Усмено изражавање 

ученика вреднује се 

кроз говорне и 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

214 

- уочавају сличности и разлике у култури 

становања (разлика у појму „башта“) и 

породичним односима у ВБ и код нас, начину 

разоноде и популарним 

спортовима/активностима међу децом и 

младима. 

сценске вежбе 

(усмено излагање на 

одређену тему, 

препричавање, 

драматизација, 

учествовање у 

расправи, 

формулисање свог 

мишљења, као и кроз 

презентације 

пројеката. 

2. My life 

  

Описивање догађаја у 

садашњости; давање 

информација о себи и 

тражење/давање 

основних информација 

о себи и другима у 

ширем друштвеном 

контексту; изражавање 

хронолошког времена 

(сати и минути, дани у 

недељи, датуми); 

изражавање 

допадања/недопада-

ња; описивање и 

честитање празника и 

рођендана. 

 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују сталне и уобичајене 

радње/активности; 

- размене информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

- опишу сталне, уобичајене 

радње/активности користећи неколико 

везаних исказа; 

- разумеју, траже и дају једноставнија 

обавештења о хронолошком времену у 

ширем комуникативном контексту; 

- поставе и одговоре на једноставнија питања 

личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима;  

- опишу дневни / недељни распоред 

активности;  

- разумеју и реагују на једноставније исказе 

који се односе на изражавање допадања и 

недопадања; 

- изразе допадање и недопадање уз 

једноставно образложење; 

- разумеју честитку и одговoре на њу; 

- упуте пригодну честитку; 

- разумеју и, примењујући једноставнија 

језичка средства, опишу начин прославе 

рођендана, као и време и начин прославе 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална 

компетенеција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Одговоран однос према 

средини 
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празника у земљама енглеског говорног 

подручја; 

- уоче сличности и разлике у временској 

организацији школске године у ВБ и код нас 

(мали и велики распусти) 

3. Аnimals 

  

Описивање догађаја у 

садашњости – 

тренутних и 

сталних/уобичајених 

догађаја/активности; 

описивање догађаја у 

причама; изрицање 

обавеза; изражавање 

интересовања, 

допадања/недопа-дања  

 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују тренутне радње; 

- размене информације које се односе на 

тренутне радње/активности; 

- разумеју и размене информације које се 

односе на тренутне и сталне /уобичајене 

радње/активности 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне 

догађаје / активности користећи неколико 

везаних исказа; 

- разуме и реагује на своје и туђе обавезе; 

- размени једноставније информације које се 

односе на своје и туђе обавезе и правила 

понашања; 

- представе листу својих и туђих обавеза 

користећи одговарајућа језичка средства; 

- разумеју и реагују на једноставније исказе 

који се односе на жеље, интересовања и 

изражавање допадања и недопадања; 

- опишу своје и туђе жеље и интересовања и 

изразе допадање и недопадање уз 

једноставно образложење. 

Одговоран однос према 

средини; Рад са подацима 

и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална 

компетенеција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

 

The first written test 

 

  

4. Holidays  

  

Описивање догађаја и 

способности у 

прошлости. 

- разумеjу краће текстове у којима се описују 

догађаји и способности у прошлости; 

- разменe информације у вези са догађајима и 

способностима у прошлости;  

Одговоран однос према 

средини; Рад са подацима 

и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална 
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 - опишу у неколико краћих, везаних исказа 

догађај из прошлости; 

- опишу неки историјски догађај, историјску 

личност и сл. 

компетенеција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

5. Food 

  

Исказивање потреба, 

осета и осећања; 

изражавање 

присуства/одсуства 

нечега;  

изражавање 

допадања/недопада-

ња; изражавање молби, 

захтева, захвалности; 

исказивање количина и 

цена; изражавање 

упутства (рецепт за 

припремање хране) 

 

- препознају и именују појмове који се 

односе на тему; 

- разумеју и реагују на свакодневне изразе у 

вези са непосредним и конкретним 

потребама, осетима и осећањима;  

- изразе, основне потребе, осете и осећања 

једноставнијим језичким средствима; 

- разумеју једностване исказе који се односе 

на присуство/одсуство нечега и реагују на 

њих; 

- изразе присуство/одсуство нечега;  

-разумеју и реагују на једноставније исказе 

који се односе на описивање допадања и 

недопадања; 

- изразе допадање и недопадање уз 

једноставно образложење; 

- разумеjу и једноставне молбе и захтеве и 

реагују на њих;  

- упуте једноставне молбе и захтеве; 

- затражe и пружe кратко обавештење; 

- се захвалe на једноставан начин; 

- разумеју једноставније изразе који се 

односе на количину нечега; 

- питају и кажу колико нечега има/ нема, 

користећи једноставнија језичка средства;  

- на једноставан начин затраже артикле у 

продавници једноставним изразима за 

количину, наручи јело и/или пиће у 

Одговоран однос према 

средини; Рад са подацима 

и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална 

компетенеција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 
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ресторану и пита/каже/ израчуна колико 

нешто 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.  

- уоче сличности и разлике у начину исхране 

у ВБ и код нас. 

6. The world 

  

Описивање 

карактеристика места; 

изражавање положаја у 

простору; описивање 

живих бића; 

исказивање 

метеоролошког 

времена;  

 

- разумеју једноставне описе живих бића, 

појава и места и опишу их користећи 

једноставна језичка средства;  

-упореде и опишу карактеристике живих 

бића, појава и места, користећи једноставнија 

језичка средства;  

- разумеју, траже и дају једноставнија 

обавештења метеоролошким приликама у 

ширем комуникативном контексту; 

- опишу метеоролошке прилике и климатске 

услове у својој земљи и једној од земаља 

циљне културе једноставним језичким 

средствима – ВБ и САД; 

- часовне зоне – Београд – Лондон 

Одговоран однос према 

средини; Рад са подацима 

и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална 

компетенеција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

The second written test 
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7. Entertainment 

  

Исказивање жеља, 

планова и намера; 

изрицање обавеза; 

позив на заједничку 

активност; исказивање 

предлога 

 

- разумеју жеље, планове и намере и реагују 

на њих;  

- размене једноставне исказе у вези са својим 

и туђим жељама, плановима и намерама; 

- саопште шта они или неко други желе, 

планирају, намеравају; 

- разумеју једноставније предлоге и одговоре 

на њих; 

- упуте једноставан предлог; 

- пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање; 

- разумеју једноставно формулисане 

предлоге и реагују на њих; 

- затраже и упуте једноставно формулисане 

предлоге; 

- опишу најпознатија уметничка дела 

примерених узрасту из области филма.  

Одговоран однос према 

средини; Рад са подацима 

и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална 

компетенеција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим 

активностима, 

методама, облицима 

рада) 

Међупредметне компетенције 
Начин праћења 

и оцењивања 

1. Introduction 

  

Поздрављање; представљање себе и 

других и тражење/ давање 

информација о себи и другима у 

ширем друштвеном контексту; 

описивање способности у 

садашњости; описивање живих 

бића, предмета и места и положаја у 

простору; изражавање припадања и 

поседовања; изражавање молби и 

захтева. 

После допунских часова ученик 

треба да: 

- разумеју краће текстове који се 

односе на поздрављање, 

представљање и тражење/давање 

информација личне природе;  

- поздраве и отпоздраве,  представе 

себе и другог користећи једноставна 

језичка средства; 

АКТИВНОСТИ: 

Ученици активно 

учествују у 

наставном процесу; 

самостално 

закључују значења 

израза и речи, као и 

форму и значења 

граматичких 

садржаја; раде вежбе 

слушања, читања, 

говора и писања; 

глуме, симулирају, 

раде пројекте. 

Наставник мотивише 

ученике за рад; 

подстиче сарадњу и 

самосталност у раду, 

креативно / критичко 

мишљење; пружа 

подршку; прати и 

евидентира рад и 

напредовање 

ученика. 

ОБЛИЦИ РАДА: 

индивидуални, 

фронтални, у пару, 

групни 

МЕТОДЕ РАДА: 

аудио-лингвална, рад 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; Рад са 

подацима и информацијама; 

Компетенција за учење; Одговорно 

учешће у демократском друштву; 

Естетичка компетенција 

 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима, 

тестови језичких 

вештина и 

различити 

облици 

формативног 

оцењивања 2. My life 

  

Описивање догађаја у садашњости; 

давање информација о себи и 

тражење/давање основних 

информација о себи и другима у 

ширем друштвеном контексту; 

изражавање хронолошког времена 

(сати и минути, дани у недељи, 

датуми); изражавање 

допадања/недопада-ња; описивање и 

честитање празника и рођендана. 

После допунских часова ученик 

треба да: 

- препознају и именују појмове који 

се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у 

којима се описују сталне и 

уобичајене радње/активности; 

Рад са подацима и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 

Компетенција за учење; Одговорно 

учешће у демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Одговоран однос према средини 

3. Аnimals 

  

Описивање догађаја у садашњости – 

тренутних и сталних/уобичајених 

догађаја/активности; описивање 

догађаја у причама; изрицање 

После допунских часова ученик 

треба да: 

- разумеју једноставније текстове у 

којима се описују тренутне радње; 

Одговоран однос према средини; 

Рад са подацима и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 

Компетенција за учење; Одговорно 
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обавеза; изражавање интересовања, 

допадања/недопа-дања  

 

- размене информације које се 

односе на тренутне 

радње/активности; 

- разумеју и размене информације 

које се односе на тренутне и сталне 

/уобичајене радње/активности. 

на тексту, 

демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, 

пројектна настава, 

ИКТ у настави 

 

учешће у демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

4. Holidays  

Описивање догађаја и способности у 

прошлости. 

После допунских часова ученик 

треба да: 

- разумеjу краће текстове у којима 

се описују догађаји и способности у 

прошлости; 

- разменe информације у вези са 

догађајима и способностима у 

прошлости;  

Одговоран однос према средини; 

Рад са подацима и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 

Компетенција за учење; Одговорно 

учешће у демократском друштву; 

Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

5. Food 

  

Исказивање потреба, осета и 

осећања; изражавање 

присуства/одсуства нечега;  

изражавање допадања/недопада-ња; 

изражавање молби, захтева, 

захвалности; исказивање количина и 

цена; изражавање упутства (рецепт 

за припремање хране) 

После допунских часова ученик 

треба да:  

- препознају и именују појмове 

који се односе на тему; 

- разумеју и реагују на 

свакодневне изразе у вези са 

непосредним и конкретним 

потребама, осетима и осећањима;  

- изразе, основне потребе, осете и 

осећања  једноставнијим језичким 

средствима; 

Одговоран однос према средини; 

Рад са подацима и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 

Компетенција за учење; Одговорно 

учешће у демократском друштву; 

Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

6. The world 

 Описивање карактеристика места; 

изражавање положаја у простору; 

описивање живих бића; исказивање 

метеоролошког времена;  

После допунских часова ученик 

треба да: 

- разумеју једноставне описе живих 

бића, појава и места и опишу их 

користећи једноставна језичка 

средства; 

Одговоран однос према средини; 

Рад са подацима и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 

Компетенција за учење; Одговорно 

учешће у демократском друштву; 

Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 
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7. Entertainment 

 Исказивање жеља, планова и 

намера; изрицање обавеза; позив на 

заједничку активност; исказивање 

предлога 

 

После допунских часова ученик 

треба да: 

- разумеју жеље планове и намере и 

реагују на њих;  

- размене једноставне исказе у вези 

са својим и  туђим жељама, 

плановима и намерама; 

Одговоран однос према средини; 

Рад са подацима и информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 

Компетенција за учење; Одговорно 

учешће у демократском друштву; 

Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Introduction 

  

Поздрављање; представљање 

себе и других и тражење/ 

давање информација о себи и 

другима у ширем друштвеном 

контексту; описивање 

способности у садашњости; 

описивање живих бића, 

предмета и места и положаја у 

простору; изражавање 

припадања и поседовања; 

изражавање молби и захтева. 

После додатних часова ученик треба да: 

- уочавају сличности и разлике у култури 

становања (разлика у појму „башта“) и 

породичним односима у ВБ и код нас, 

начину разоноде и популарним 

спортовима/активностима међу децом и 

младима. 

АКТИВНОСТИ: Ученици 

активно учествују у 

наставном процесу; 

самостално закључују 

значења израза и речи, као 

и форму и значења 

граматичких садржаја; раде 

вежбе слушања, читања, 

говора и писања; глуме, 

симулирају, раде пројекте. 

Наставник мотивише 

ученике за рад; подстиче 

сарадњу и самосталност у 

раду, креативно / критичко 

мишљење; пружа подршку; 

прати и евидентира рад и 

напредовање ученика. 

ОБЛИЦИ РАДА: 

индивидуални, фронтални, 

у пару, групни 

МЕТОДЕ РАДА: аудио-

лингвална, рад на тексту, 

демонстративна, 

дијалошка, монолошка, 

пројектна настава, ИКТ у 

настави 

 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција 

 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз играње 

улога у паровима, 

симулације у 

паровима, тестови 

језичких вештина и 

различити облици 

формативног 

оцењивања 

2. My life 

 Описивање догађаја у 

садашњости; давање 

информација о себи и 

тражење/давање основних 

информација о себи и другима 

у ширем друштвеном 

контексту; изражавање 

хронолошког времена (сати и 

минути, дани у недељи, 

датуми); изражавање 

допадања/недопада-ња; 

описивање и честитање 

празника и рођендана. 

После додатних часова ученик треба да: 

- разумеју и, примењујући једноставнија 

језичка средства, опишу начин прославе 

рођендана, као и време и начин прославе 

празника у земљама енглеског говорног 

подручја; 

- уоче сличности и разлике у временској 

организацији школске године у ВБ и код 

нас (мали и велики распусти) 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

Одговоран однос према 

средини 

 

3. Аnimals 

 Описивање догађаја у 

садашњости – тренутних и 

сталних/уобичајених 

После додатних часова ученик треба да: 

- представе листу својих и туђих обавеза 

користећи одговарајућа језичка средства; 

Одговоран однос према 

средини; Рад са подацима и 

информацијама; 
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догађаја/активности; 

описивање догађаја у 

причама; изрицање обавеза; 

изражавање интересовања, 

допадања/недопа-дања  

- опишу своје и туђе жеље и 

интересовања и изразе  допадање и 

недопадање уз једноставно 

образложење. 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција; 

 

4. Holidays  

Описивање догађаја и 

способности у прошлости. 

 

После додатних часова ученик треба да: 

- опишу неки историјски догађај, 

историјску личност и сл. 

Одговоран однос према 

средини; Рад са подацима и 

информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

5. Food 

  

Исказивање потреба, осета и 

осећања; изражавање 

присуства/одсуства нечега;  

изражавање 

допадања/недопада-ња; 

изражавање молби, захтева, 

захвалности; исказивање 

количина и цена; изражавање 

упутства (рецепт за 

припремање хране) 

После додатних часова ученик треба да:  

- 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.   

- уоче сличности и разлике у начину 

исхране у ВБ и код нас. 

Одговоран однос према 

средини; Рад са подацима и 

информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

6. The world 

 Описивање карактеристика 

места; изражавање положаја у 

простору; описивање живих 

После додатних часова ученик треба да: 

- опишу метеоролошке прилике и 

климатске услове у својој земљи и једној 

од земаља циљне културе једноставним 

језичким средствима – ВБ и САД; 

- часовне зоне – Београд – Лондон 

Одговоран однос према 

средини; Рад са подацима и 

информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 
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бића; исказивање 

метеоролошког времена;  

 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

7. Entertainment 

 Исказивање жеља, планова и 

намера; изрицање обавеза; 

позив на заједничку 

активност; исказивање 

предлога 

 

После додатних часова ученик треба да: 

- саопште шта они или неко други желе, 

планирају, намеравају; 

- пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање; 

- опишу најпознатија уметничка дела 

примерених узрасту из области филма.   

Одговоран однос према 

средини; Рад са подацима и 

информацијама; 

Комуникација; Сарадња; 

Дигитална компетенеција; 

Компетенција за учење; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Естетичка компетенција;  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 
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3.5.1.3. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ЦИЉ: Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку 

писменост, и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке 

у  новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОМБИНОВАНИ МЕТОД – овим методом се омогућава истовремено коришћење различитих метода. 

ТЕКСТУАЛНА: штампани и писани текстови; ВИЗУЕЛНА: предмети, фотографије, дијаслике, цртежи, карте, шеме, дијаграми, симболи 

итд.; АУДИТИВНА: шумови у природи, музички и тонски ефекти, звучни ефекти итд.; АУДИО-ВИЗУЕЛНА: дијафилм са текстом, 

музиком и звуцима, филмови, ТВ емисије, видео касете, школска телевизија, настава уз помоћ рачунара, видео пројектора и др.; 

МАНУЕЛНА: разноврсни алати, машине, инструменти, апарати, препарати, предмети, материјали и др.; ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКА: 

разноврсне табле, столице, апликатори, показивачи и др. 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 
IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Ритам 4 2         2 4 6 

2. Линија – изражајне могућности линија   4 4 4 2      4 10 14 

3. 
Облик – кретање облика у простору 

Однос величина облика 
 4 2 4 2      2 10 12 

4. Орнамент    2 2      1 3 4 

5. Светлински објекти и колаж      2 4 4   2 8 10 

6. Визуелно споразумевање       4 4 4 2  2 12 14 

7. 
Обликовање и преобликовање употребних 

предмета 
      4 2 4 2 2 10 12 

Укупно 4 10 6 10 6 6 12 10 6 2 15 57 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

РИТАМ – 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 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; 

Обрада: 

Текстуални:  штампани и 

писани текстови 

Практичан рад: 

Цртање и сликање 

Методе: 

Вербална метода 

Демонстрације 

Радионице 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња:  

Музичка култура 

Физичко и здравствено 

васпитање  

 

 

Активност и однос 

ученика према 

предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 

ЛИНИЈА – изражајне 

могућности линије 

Обрада: 

Текстуални:  штампани и 

писани текстови 

Практичан рад: 

Цртање и сликање 

Методе: 

Вербална метода 

Демонстрације 

Радионице 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња: 

Географија 

Математика (нацртна 

геометрија) 

Техника и технологија  

Активност и однос 

ученика према 

предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 

ОБЛИК – кретање 

облика у простору 

Однос величина 

облика 

Обрада: 

Текстуални:  штампани и 

писани текстови 

Практичан рад: 

Цртање и сликање 

Методе: 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња: 

Активност и однос 

ученика према 

предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 
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– 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 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; 

Вербална метода 

Демонстрације 

Радионице 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Математика (нацртна 

геометрија) 

Техника и технологија 

Географија 

 

ОРНАМЕНТ  Обрада: 

Текстуални:  штампани и 

писани текстови 

Практичан рад: 

Цртање и сликање 

Методе: 

Вербална метода 

Демонстрације 

Радионице 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња: 

Биологија 

Музичка култура 

Информатика и 

рачунарство 

Активност и однос 

ученика према 

предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 

СВЕТЛИНСКИ 

ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ 

Обрада: 

Текстуални:  штампани и 

писани текстови 

Практичан рад: 

Колаж папир, асамблаж, 

декупаж 

Методе: 

Вербална метода 

Демонстрације 

Радионице 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња: 

Хемија 

Информатика и 

рачунарство 

Математика (нацртна 

геометрија) 

 

Активност и однос 

ученика према 

предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ  

Обрада: 

Текстуални:  штампани и 

писани текстови 

Практичан рад: 

Маске, комбинована техника, 

различите врсте материјала 

Колаж, преношење визуелне 

поруке 

Предмети свакодневне 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња: 

Информатика и 

рачунарство 

Физика  

Хемија 

Активност и однос 

ученика према 

предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 
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– изрази исту поруку писаном, вербалном, 

невербалном и визуелном комуникацијом; 

– тумачи једноставне визуелне 

информације; 

– објасни зашто је наслеђе културе важно. 

 

употребе, комуникација 

Методе: 

Вербална метода 

Демонстрације 

Радионице 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

 

 

ОБЛИКОВАЊЕ И 

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 

УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА  

Обрада: 

Текстуални:  штампани и 

писани текстови 

Практичан рад: 

Комбинована техника 

Прекомбиновање употребљеног 

папира (новине) 

Компоновање нових облика од 

употребних предмета 

Методе: 

Вербална метода 

Демонстрације 

Радионице 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња: 

Историја 

Географија 

Информатика и 

рачунарство 

 

Активност и однос 

ученика према 

предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 
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3.5.1.4. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

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

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

и култури свoгa и других нaрoдa. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: ЦД плејер, компакт – диск 1, Мултимедијални ПДФ уџбеник, лаптоп, пројектор, звучници. 

УЏБЕНИЦИ: Музичка култура за 5. разред – Др Александра Паладин, Мр Драгана Михајловић Бокан, ЛОГОС 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ЧОВЕК И МУЗИКА 3 3   1 1 4    10 2 12 

2. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 2 1 1   3 1    6 2 8 

3. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 2 1 2 3  3 3 3 1 2 8 12 20 

4. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 2 2 4 5 1  1 2 7 2 10 16 26 

5. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  1 1 1   1 1 1  0 6 6 

Укупно 9 8 8 9 2 7 10 6 9 4 34 38 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области – теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Човек и 

музика 

- наведе начине и средства 

музичког изражавања у 

праисторији и античком добу; 

- објасни како друштвени развој 

утиче на начине и облике 

музичког изражавања; 

- искаже своје мишљење о 

значају 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.); 

 

Настава музичке културе 

остварује се кроз следеће 

области: 

Човек и музика, 

Музички инструменти, 

Слушање музике, 

Извођење музике, 

Музичко стваралаштво. 

 

Наставне методе:  

Монолошко-дијалошка,  

Демонстра-ција,  

практичан рад, истраживач-

ка,  

ИКТ метода; 

певање, 

слушање, 

свирање, перцепција 

музичких примера. 

 

Облици рада:  

фронтални, 

групни,  

индивидуални 

 

- Компетенција за целоживотно 

учење 

-  Естетичка компетенција 

-  Вештина комуникације  

- Рад са подацима и информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Дигитална компетенција  

 

 

Посматрањем ученичког 

учешћа, закључивања и 

одговарања на постављена 

питања; 

проценом практичног рада 

и стваралачког ангажовања; 

праћење и процењивање 

начина ученичке 

партиципације у музичком 

догађај; 

посматрањем, испитивањем 

кроз разговор;  

усменим излагањем 

ученика на задате теме; 

ученичким објашњавањем 

појава, процеса, појмова; 

јавним презентовањем 

самосталног или групног 

рада;  

дискутовањем; расправом; 

кроз усмено испитивање 

целе групе или одељења; 

писмено кроз упитнике, 

тематске радове; 

тестирањем 

нестандардизованим, 

критеријумским, 

пригодним и ситуационим 

тестовима 

2. Музички 

инструменти 

- класификује инструменте по 

начину настанка звука; 

- опише основне карактеристике 

удараљки; 

- препозна везу између избора 

врсте инструмента и догађаја, 

односно прилике када се музика 

изводи; 

- користи могућности ИКТ-а у 

примен знања о музичким 

инструментима (коришћење 

доступних апликација); 

- Компетенција за целоживотно 

учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према здрављу 

- Рад са подацима и информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 
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3.  Слушање 

музике 

- изражава се покретима за 

време слушања музике; 

- вербализује свој доживљај 

музике; 

- идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке 

изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo 

и осећања; 

- анализира слушано дело у 

односу 

на извођачки састав и 

инструменте; 

- илуструје примере коришћења 

плесова и музике према намени 

у свакодневном животу (војна 

музика, обредна музика, музика 

за забаву...); 

- критички просуђује лош 

утицај прегласне музике на 

здравље; 

- понаша се у складу са 

правилима музичког бонтона; 

- користи могућности ИКТ-а за 

слушање музике; 

- Компетенција за целоживотно 

учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према здрављу 

- Рад са подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 

Формативним и 

сумативним оцењивањем 

4. Извођење 

музике 

 

- пева и свира сaмoстaлнo и у 

групи; 

- примењује правилну технику 

певања (правилно дисање, 

држање тела, артикулација 

различита средства изражајног 

певања и свирања у зависности 

од врсте); 

- кроз свирање и покрет развија 

сопствену координацију и 

моторику; 

- Компетенција за целоживотно 

учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према здрављу 

- Рад са подацима и информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 
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-  користи различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и 

карактера композиције 

- искаже своја осећања у току 

извођења музике; 

- примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

заједничком музицирању; 

- учeствуje у шкoлским 

прирeдбама и мaнифeстaциjaма; 

- користи могућности ИКТ-а у 

извођењу музике (коришћење 

матрица, караоке програма, 

аудио снимака...); 

5. Музичко 

стваралаштво 

- користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина 

кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

- израђује музике инструменте 

- изражава своје емоције 

осмишљавањем мањих 

музичких целина; 

- комуницира у групи 

импрoвизуjући мање музичке 

целине глaсoм инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

- учествује у креирању 

шкoлских прирeдби, догађаја и 

пројеката; 

- користи могућности ИКТ-а за 

музичко стваралаштво 

- Компетенција за целоживотно 

учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према здрављу 

- Рад са подацима и информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Дигитална компетенција 
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3.5.1.5. ИСТОРИЈА  

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ИСТОРИЈА 

ЦИЉ: Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и комптенеције 

неопходне  за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, кулутрно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Табла, историјске карте, пројектор, рачунар, платно, уџбеник, свеска 

УЏБЕНИЦИ: Историја за 5. разред основне школе, Герундијум, Б. Бечановић, А. Крстић, О. Шимшић 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Основи проучавања прошлости 4          3 1 4 

2. Праисторија  3         2 1 3 

3. Стари Исток  1 4        3 2 5 

4. Античка Грчка    4 1 3 4    6 6 12 

5. Антички Рим        4 4 4 6 6 12 

Укупно           20 16 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

Основи 

проучавања 

прошлости 

 

 

 

Праисторија 

 

 

 

Стари Исток 

 

 

Античка Грчка 

 

 

Антички Рим 

- 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 

 

Фронтална настава, групна 

настава, индивидуални облик 

наставе 

Компетенција за целоживотно учење 

Рад са подацима и информацијама 

Решавање проблем 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Естетичка компетенција 

Усмена испитивања, тест 

знања, активност на часу, 

домаћи задаци, израда 

пројеката 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Основи 

проучавања 

прошлости, 

праисторија, 

Стари Исток 

– 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 

 

Фронтална настава, групна 

настава, индивидуални облик 

наставе 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблем 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

Усмена испитивања, 

тест знања, активност 

на часу, домаћи задаци, 

израда пројеката 

Античка Грчка, 

Антички Рим 

– 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 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Основи проучавања 

прошлости, 

праисторија, Стари 

Исток 

– 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 

 

Фронтална настава, групна 

настава, индивидуални облик 

наставе 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблем 

Сарадња 

Дигитална 

компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

Усмена испитивања, тест 

знања, активност на часу, 

домаћи задаци, израда 

пројеката 

Античка Грчка, 

Антички Рим 

– 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 

 

Фронтална настава, групна 

настава, индивидуални облик 

наставе 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблем 

Сарадња 

Дигитална 

компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

Усмена испитивања, тест 

знања, активност на часу, 

домаћи задаци, израда 

пројеката 
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3.5.1.6. ГЕОГРАФИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ: Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских објеката, појава и процеса у природном и друштвеном 

окружењу и међусобној повезаности са њима развије одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Карта света, атлас, рачунар, глобус, свеска, уџбеник 

УЏБЕНИЦИ: Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе, Јелена Ћалић, Милутин Тадић, Милован Миливојевић, Завод за 

уџбенике, 2018. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 2          1 1 2 

2. ВАСИОНА 2 1         3 1 4 

3. 
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

Облик Земље и структура њене површине 
 3         1 1 2 

 Земљина кретања   4        2 2 4 

 Унутрашња грађа и рељеф Земље    4 2 1     5 3 8 

 Ваздушни омотач Земље      3 3    4 2 6 

 Воде на Земљи       1 3 3  5 2 7 

 Биљни и животињски свет на Земљи         1 2 2 1 3 

Укупно 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 23 13 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у 

области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФИЈА 

- 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; 

 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

(презентације, читање популарне 

литературе са занимљивостима и 

достигнућима у науци) Мотивисање 

ученика за учење новог предмета кроз 

занимљивости и везу са свакодневним 

животним активностима Наставник 

инструкцијама усмерава ученике да 

самостално истражују, прихватају 

чињенице и извлаче закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације; метода демонстрације, 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; групни облик рада; рад у пару. 

- компетенција за учење; 

- одговоран однос према 

околини; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- дигитална компетенција. 

Иницијални тест, 

усмена провера. 

ВАСИОНА  - 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 месечеве мене; 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

(презентације, читање популарне 

литературе са занимљивостима и 

достигнућима у науци) Мотивисање 

ученика за учење новог предмета кроз 

занимљивости и везу са свакодневним 

животним активностима Наставник 

инструкцијама усмерава ученике да 

самостално истражују, прихватају 

чињенице и извлаче закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације; метода демонстрације, 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Дигитална компетенција 

- Сарадња 

 

Усмена 

провера,писмена 

провера: 

петнаестоминутни 

тест, писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског часа, 

игре, пројектни 

задатак 
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Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; групни облик рада; рад у пару. 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

 

Облик Земље и 

структура њене 

површине 

- 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;-

представља структуру атома, молекула 

и јона помоћу модела, хемијских 

симбола и формула; 

- повезује распоред електрона у атому 

елемената с положајем елемената у 

Периодном систему елемената и 

својствима елемената. 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

(презентације, читање популарне 

литературе са занимљивостима и 

достигнућима у науци) Мотивисање 

ученика за учење новог предмета кроз 

занимљивости и везу са свакодневним 

животним активностима Наставник 

инструкцијама усмерава ученике да 

самостално истражују, прихватају 

чињенице и извлаче закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације; метода демонстрације, 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; групни облик рада; рад у пару. 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Одговоран однос према 

околини 

Усмена 

провера,писмена 

провера: 

петнаестоминутни 

тест, писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског часа, 

игре, пројектни 

задатак 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

 

Земљина кретања 

- 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 

годишњих доба на северној и јужној 

полулопти и појавом топлотних 

појасева; 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

(презентације, читање популарне 

литературе са занимљивостима и 

достигнућима у науци) Мотивисање 

ученика за учење новог предмета кроз 

занимљивости и везу са свакодневним 

животним активностима Наставник 

инструкцијама усмерава ученике да 

самостално истражују, прихватају 

чињенице и извлаче закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације; метода демонстрације, 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; групни облик рада; рад у 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

 

 

Усмена 

провера,писмена 

провера: 

петнаестоминутни 

тест, писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског часа, 

игре, пројектни 

задатак 
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пару.прихватају чињенице и извлаче 

закључке. 

демонст. огледа…). 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

Унутрашња грађа 

и рељеф Земље 

 

- 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 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); 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

(презентације, читање популарне 

литературе са занимљивостима и 

достигнућима у науци) Мотивисање 

ученика за учење новог предмета кроз 

занимљивости и везу са свакодневним 

животним активностима Наставник 

инструкцијама усмерава ученике да 

самостално истражују, прихватају 

чињенице и извлаче закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације; метода демонстрације, 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; групни облик рада; рад у пару. 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Одговорно учешће у 

демократском друштву 

- Одговоран однос према 

околини 

 

Усмена 

провера,писмена 

провера: 

петнаестоминутни 

тест, писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског часа, 

игре, пројектни 

задатак  

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

 

- опише структуру атмосфере; 

- наведе временске промене које се 

дешавају у тропосфери (ветрови, 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

(презентације, читање популарне 

литературе са занимљивостима и 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

Усмена 

провера,писмена 

провера: 

петнаестоминутни 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

241 

Ваздушни омотач 

Земље 

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); 

достигнућима у науци) Мотивисање 

ученика за учење новог предмета кроз 

занимљивости и везу са свакодневним 

животним активностима Наставник 

инструкцијама усмерава ученике да 

самостално истражују, прихватају 

чињенице и извлаче закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације; метода демонстрације, 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; групни облик рада; рад у пару. 

 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Одговорно учешће у 

демократском друштву 

- Одговоран однос према 

околини 

 

тест, писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског часа, 

игре, пројектни 

задатак 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

 

Воде на 

Земљи 

- 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 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 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

(презентације, читање популарне 

литературе са занимљивостима и 

достигнућима у науци) Мотивисање 

ученика за учење новог предмета кроз 

занимљивости и везу са свакодневним 

животним активностима Наставник 

инструкцијама усмерава ученике да 

самостално истражују, прихватају 

чињенице и извлаче закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације; метода демонстрације, 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; групни облик рада; рад у пару. 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Одговорно учешће у 

демократском друштву 

- Одговоран однос према 

околини 

 

Усмена 

провера,писмена 

провера: 

петнаестоминутни 

тест, писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског часа, 

игре, пројектни 

задатак 
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поплаве и након ње; 

- наведе примере утицаја човека на 

загађивање 

вода и предвиђа последице таквог 

понашања; 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

Биљни и 

животињски свет 

на Земљи 

- 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  

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

(презентације, читање популарне 

литературе са занимљивостима и 

достигнућима у науци) Мотивисање 

ученика за учење новог предмета кроз 

занимљивости и везу са свакодневним 

животним активностима Наставник 

инструкцијама усмерава ученике да 

самостално истражују, прихватају 

чињенице и извлаче закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације; метода демонстрације, 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; групни облик рада; рад у 

пару.групни облик рада; рад у пару. 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Одговорно учешће у 

демократском друштву 

- Одговоран однос према 

околини 

 

Усмена 

провера,писмена 

провера: 

петнаестоминутни 

тест, писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског часа, 

игре, пројектни 

задатак 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФИЈА 

- именује Земљине 

сфере (атмосферу, 

биосферу, хидросферу 

и литосферу) и 

препознаје њихове 

основне одлике 

Објашњење садржаја који 

ученицима представљају потешкоће.  

Вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера савладају 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

Објашњење кључних 

појмова, вежбање, 

прављење мапе појмова. 

Евиденција присуства и 

посећености часова. 
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градиво основног и делимично 

средњег нивоа. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; рад у пару. 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 

ВАСИОНА - именује небеска тела у 

Сунчевом систему; 

- набраја небеска тела 

видљива голим са 

Земље 

Објашњење садржаја који 

ученицима представљају потешкоће.  

Вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера савладају 

градиво основног и делимично 

средњег нивоа. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Објашњење кључних 

појмова, вежбање, 

прављење мапе појмова. 

Евиденција присуства и 

посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

 

Облик Земље и 

структура њене 

површине 

- 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; 

 

Објашњење садржаја који 

ученицима представљају потешкоће.  

Вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера савладају 

градиво основног и делимично 

средњег нивоа. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Објашњење кључних 

појмова, вежбање, 

прављење мапе појмова. 

Евиденција присуства и 

посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 
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ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

 

Земљина кретања 

- разликује и објасни 

Земљина кретања и 

њихове последице; 

 

 

Објашњење садржаја који 

ученицима представљају потешкоће.  

Вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера савладају 

градиво основног и делимично 

средњег нивоа. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Објашњење кључних 

појмова, вежбање, 

прављење мапе појмова. 

Евиденција присуства и 

посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

Унутрашња грађа и 

рељеф Земље 

 

- разликује деловање 

унутрашњих сила (сила 

Земљине теже, 

унутрашња топлота 

Земље); 

- разликује основне 

омотаче унутрашње 

грађе Земље; 

- наведе спољашње 

силе (ветар, вода) 

Земље; 

 

Објашњење садржаја који 

ученицима представљају потешкоће.  

Вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера савладају 

градиво основног и делимично 

средњег нивоа. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Објашњење кључних 

појмова, вежбање, 

прављење мапе појмова. 

Евиденција присуства и 

посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

 

Ваздушни омотач 

Земље 

- опише структуру 

атмосфере; 

- наведе временске 

промене које се 

дешавају у тропосфери 

(ветрови, падавине, 

облаци, загревање 

ваздуха...); 

Објашњење садржаја који 

ученицима представљају потешкоће.  

Вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера савладају 

градиво основног и делимично 

средњег нивоа. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

Објашњење кључних 

појмова, вежбање, 

прављење мапе појмова. 

Евиденција присуства и 

посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 
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- разликује појам 

времена од појма 

клима; 

- наведе климатске 

елементе и чиниоце и 

основне типове климе; 

 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; рад у пару. 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

 

Воде на Земљи 

- уочава и разликује на 

географској карти 

океане, већа мора, 

заливе и мореузе; 

 

Објашњење садржаја који 

ученицима представљају потешкоће.  

Вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера савладају 

градиво основног и делимично 

средњег нивоа. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Објашњење кључних 

појмова, вежбање, 

прављење мапе појмова. 

Евиденција присуства и 

посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

Биљни и животињски 

свет на Земљи 

- помоћу карте повеже 

климатске услове са 

распрострањеношћу живог 

света на Земљи; 

- помоћу карте наведе 

природне зоне и 

карактеристичан живи свет 

у њима; 

 

Објашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће.  

Вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

олакшава ученицима да кроз 

више једноставнијих примера 

савладају градиво основног и 

делимично средњег нивоа. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад 

на тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Објашњење кључних 

појмова, вежбање, 

прављење мапе појмова. 

Евиденција присуства и 

посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 
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3.5.1.7. МАТЕМАТИКА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ: - развијање основа апстрактног и критичког мишљења 

 - развијање самосталног рада и одлучивања 

 - развијање предузетничког духа 

 - развијање естетске и просторне компоненте 

 - примена стечених знања и вештина у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Табла, фломастер, шестар, угломер, лењир, троугао 

УЏБЕНИЦИ: Математика за пети разред основне школе; Збирка задатака из математике за пети разред основне школе, Герундијум, 

2018 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Природни бројеви и дељивост 13 4 14  2     1 16 18 34 

2. Основни појмови геометрије 3 13        1 7 10 17 

3. Угао    4 13      7 10 17 

4. Разломци   2 10  8 14 12 6 3 23 32 55 

5. Осна симетрија        2 10 1 5 8 13 

6. Писмени задаци  2  2   2   2  8 8 

Укупно 16 19 16 16 15 8 16 14 16 8 58 86 144 

 

  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

248 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин 

остваривања  

(Којим 

активностима, 

методама, 

облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

 

- израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и 

реши једноставну линеарну једначину и 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 природан 

број на просте чиниоце; 

- одреди и примени НЗС и НЗД; 

- изводи скуповне операције уније, пресека и разлике и 

правилно употребљава скуповне ознаке; 

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

логичком смислу 

Метода усменог 

излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна 

метода, метода 

презентације. 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни, рад у пару. 

Повезаност са 

наставом техничког 

образовања  

 

- петоминутни тест 

- петнаестоминутни 

тест 

- контролна вежба 

- део писменог 

задатка 

- усмено одговарање 

 

2. ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

- 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 дужи конструктивно и рачунски; 

- преслика дати геометријски објекат централном  

симетријом и транслацијом; 

- правилно користи геометријски прибор; 

Повезаност са 

наставом техничког 

образовања и 

ликовном културом 

- усмено 

презентовање 

ортогоналне 

пројекције 

- петнаестоминутни 

тест 

- писмени задатак 
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3. УГАО - 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 једноставни задатак применом основних својстава 

паралелограма (једнакост наспрамних страница и 

наспрамних углова); 

Унутарпредметна 

 

- петнаестоминутни 

тест 

- усмено одговарање 

- контролни задатак 

- практичан рад 

- усмено одговарање 

- домаћи задаци 

- писмени задатак 

 

4. РАЗЛОМЦИ 

 

- прочита, запише, упореди и представи на бројевној 

полуправој разломке и децималне бројеве 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 изразаи реши 

једноставну једначину и неједначину; 

- реши једноставан проблем из свакодневног живота 

користећи бројевни израз, линеарну једначину или 

неједначину; 

- одреди проценат дате величине; 

- примени размеру у једноставним реалним ситуацијама; 

- примени аритметичку средину датих бројева; 

- сакупи податке и прикаже их табелом или кружним 

дијаграмом и по потреби користи калкулатор или 

расположиви софтвер; 

Унутарпредметна 

 

- практичан рад 

- петнаестоминутна 

вежба 

- контролни задатак 

- петоминутна вежба 

- писмени задатак 

- усмено одговарање 

 

5. OСНА 

СИМЕТРИЈА 

 

- 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 правој. 

Повезаност са 

наставом техничког 

образовања и 

ликовном културом 

- петнаестоминутни 

тест 

- усмено одговарање 

- контролни задатак 

- практичан рад 

- усмено одговарање 

- домаћи задаци 

- писмени задатак 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

ДЕЉИВОСТ 

 

 

 

 

ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

 

 

 

СКУПОВИ 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗЛОМЦИ (1. 

ДЕО) 

 

- Упознати дељивост природних бројева и 

основна правила дељивости 

- Обновити дељење декадним јединицама као и 

природним бројевима 

 

 

- Поновити и допунити стечена знања о 

геометријским фигурама (права, дуж, 

полуправа, раван, кружница и круг, полураван, 

простор итд.) 

 

- Поновити како се скупови формирају и 

графички приказују 

- Користити се дијаграмима и табелама 

- Уочити законитости помоћу Веновог 

дијаграма 

- Изводити скуповне операције и правилно 

употребљавати ознаке 

 

- Поновити појам разломака 

- Запис разломка 

- Проширивање и скраћивање разломака 

- Како се разломци упоређују 

- Како се разломци преводе у децимални облик 

и обрнуто 

 

Метода усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстратив на метода, метода 

презентације. 

Фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару. 

Повезаност са 

наставом 

техничког 

образовања и 

ликовном 

културом 

Унутарпредметна 

 

- практичан рад 

- усмено одговарање 

- домаћи задаци 
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УГАО 

 

 

 

 

РАЗЛОМЦИ (2. 

ДЕО) 

 

 

ОСНА 

СИМЕТРИЈА 

 

 

РАЗЛОМЦИ 

(3.ДЕО) 

- Поновити појам угла и врсте углова 

- Обновити сабирање углова и рачунски и 

графички 

- Овладати појмовима комплементних и 

суплементних углова 

- Обновити цртање паралелних правих 

 

- Увежбати основне рачунске операције са 

разломцима 

- Саставити и рачунати мање компликоване 

бројевне изразе 

 

- Упознати осну симетрију и њена својства 

- Извести конструкцију симерале дужи, 

симетрале угла и нормале на датој правој кроз 

тачку 

 

 

- Решити једноставније једначине и 

неједначине са разломцима 

- Израчунати аритметичу средину 

- Оспособити ученике за коришћење размере у 

пракси 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин 

остваривања  

(Којим 

активностима, 

методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења 

и оцењивања 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПОВИ 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

 

 

 

 

 

ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА 

- уме да примени Гаусову методу решавања задатака (израчунати 

збир првих n природних бројева.) 

- решава задатке рачунских операција у којима недостају одређене 

замене (задаци са звездицама, математички ребуси). 

- решава једноставније линеарне једначине са једном непознатом 

заданом алгебарски, преко дефиниција. 

- проблемске задатке решава свођењем на линеарну једначину 

(Декартова метода) 

- научи да примени дистрибутивност  и у тежим задацима у којима 

се заједнички фактор појављује као непозната величина. 

- примењује дистрибутивност у једначинама. 

- сложеније проблемске задатке који би се могли решавати помоћу 

једначина своди на алгебарски запис са једном непознатом по 

принципу ваге у равнотежи. 

- одређује бројеве ако су делови броја непознати симболи. 

 

- задатке из подручја пребројавања решава преко скупова (али и 

оставити могућност ученику да користи и „свој” начин решавања 

задатака уз образложење). 

 
- решава задатке у којима се пребројава број дужи, троуглова, 

квадрата, правоугаоника...  

- одреди пресек скупова тачака. 

- решава сложеније задатке у којима треба одредити обим и 

површину задатих фигура. (Посебну пажњу посветити мерним 

јединицама и појму површине.) 

 

- решава задатке у којима се могу применити својства дељивости 

збира, разлике, производа и количника. 

Метода усменог 

излагања, 

текстуална 

метода, 

демонстратив на 

метода, метода 

презентације. 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни, рад у 

пару. 

Повезаност са 

наставом 

техничког 

образовања и 

ликовном 

културом 

Унутарпредметна 

 

- практичан рад 

- усмено 

одговарање 

- домаћи задаци 
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РАЗЛОМЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

УГАО 

 

 

 

ОСНА СИМЕТРИЈА 

 

 

 

ЛОГИЧКИ ЗАДАЦИ 

-Дирихлеов принцип 

- Магични квадрат 

- Комбинаторика 

- Игре са заменама 

 

 

ЗАДАЦИ СА 

ТАКМИЧЕЊА 

- научи правила дељивости са 4,6,8,12,15,18,25... 

- упозна правила дељивости са наведеним бројевима. 

- решава задатке са остатком при дељењу. 

- упозна Ератостеново сито, решава сложеније задатке у којима је 

укључено растављање сложених бројева на просте чиниоце. 

- решава сложеније задатке са заједничким садржаоцем и делиоцем 

 

- схвата појам разломка, уме да га записује на разне начине и врши 

прелаз с једног начина на други али и да рачуна вредности 

сложенијих бројевних израза са њима - уме да упоређује разломке и 

да их представља на бројевној правој 

- има довољну увежбаност у извођењу основних рачунских 

операција с разломцима (у оба записа) 

- може да чита, саставља и рачуна једноставније бројевне изразе и 

да их користи у реалним ситуацијама 

 
. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера 

- ознаје углове уз трансверзалу паралелних правих, углове с 

паралелним крацима и њихова својства 

 

- познаје осну симетрију и њена својства, уме да конструише  

симетралу дужи, симетралу угла, конструише  симетричне тачке, 

симетричне фигуре у односу на дату праву као и нормалу на дату 

праву кроз дату тачку. 
 

- решавање задатака логичког типа на различите начине  подстиче 

креативност ученика. 

 

- задаци са такмичења бирају се по темама које се обрађују или се 

групишу по подручјима (рачунски задаци, геометријски задаци, 

дељивост, главоломке...) 

- може се посебно истакнути да је одређени задатак био на 

такмичењу. 
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3.5.1.8. БИОЛОГИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: БИОЛОГИЈА 

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

развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Слике, цртежи, природни материјали, микроскоп, микроскопски препарати, Помоћна техничка средства 

(табла, фломастери...) ИКТ (Г. учионица, презентације, квизови) 

УЏБЕНИЦИ: Биологија за пети разред, Герундијум 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Порекло и разоврсност живота 9 9 8 8 1      16 18 34 

2. Јединство грађе и функције    1 3 6 1    5 6 11 

3. Наслеђивање и еволуција       7    3 4 7 

4. Живот у екосистему        6 6  4 8 12 

5. Човек и здравље         2 5 4 4 8 

Укупно 9 9 8 9 4 6 9 5 8 5 32 40 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Порекло и 

разноврсност 

живота 

 

 

 

Истражује особине живих бића 

према упутствима наставника и води 

рачуна о безбедности током рада; 

– групише жива бића према њиховим 

заједничким особинама; 

– одабира макро-морфолошки 

видљиве особине важне за 

класификацију живих бића; 

Фронтални, индивидуални, рад у 

пару. 

Монолошка, демонстрациона, 

дијалошка, комбинована 

Мотивисање ученика за учење 

новог предмета, демонстрација 

слика са презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама усмерава 

ученике који самостално истражују, 

структуришу чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање 

Естетичка компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење,  

Комуникација, Сарадња, 

Решавање проблема,  

Одговоран однос према 

здрављу, Рад са подацима 

и информацијама 

 

наставни листићи, 

провера 

остварености исхода 

на крају сваког часа, 

тестови, решавање 

проблемских 

задатака, прављења 

мапа појмова 

2. Функције као 

основ живота 

 

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 

Фронтални, индивидуални, рад у 

пару 

Мотивисање ученика за учење 

новог предмета, демонстрација 

слика са презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама усмерава 

ученике који самостално истражују, 

структуришу чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање 

Естетичка компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење,  

Комуникација, Сарадња, 

Решавање проблема,  

Одговоран однос према 

здрављу, Рад са подацима 

и информацијама 

 

наставни листићи, 

провера 

остварености исхода 

на крају сваког часа, 

тестови, решавање 

проблемских 

задатака, прављења 

мапа појмова 

3. Наслеђивање 

и еволуција 

 

 

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 

Фронтални, индивидуални, рад у 

пару 

Мотивисање ученика за учење 

новог предмета, демонстрација 

слика са презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама усмерава 

ученике који самостално истражују, 

структуришу чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање 

Естетичка компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, Сарадња, 

Решавање проблема, 

Одговоран однос према 

здрављу, Рад са подацима 

и информацијама 

 

наставни листићи, 

провера 

остварености исхода 

на крају сваког часа, 

тестови, решавање 

проблемских 

задатака, прављења 

мапа појмова 
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4.Живот у 

екосистему 

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 

 

Фронтални, индивидуални, рад у 

пару 

Мотивисање ученика за учење 

новог предмета, демонстрација 

слика са презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама усмерава 

ученике који самостално истражују, 

структуришу чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање 

Естетичка компетенција, 

Компетенција за  

наставни листићи, 

провера 

остварености исхода 

на крају сваког часа, 

тестови, решавање 

проблемских 

задатака, прављења 

мапа појмова 

5. Човек и 

здравље 

 

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 

Фронтални, индивидуални, рад у 

пару 

Мотивисање ученика за учење 

новог предмета, демонстрација 

слика са презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама усмерава 

ученике који самостално истражују, 

структуришу чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање 

Естетичка компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење,  

Комуникација, Сарадња, 

Решавање проблема,  

Одговоран однос према 

здрављу, Рад са подацима 

и информацијама 

 

  

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

1.Порекло и 

разноврсност 

живота 

2.Јединство грађе 

3.Наслеђивање и 

еволуција 

4.Живот у 

екосистему 

5. Човек и здравље 

- 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 

мотивисање ученика за учење 

новог предмета, демонстрација 

слика са презентација и модела, 

Дигитална 

компетенција, 

Естетска 

компетенција, 

Одговоран однос 

према здрављу 

Разговор, тестови 
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једноћелијских и вишећелијских 
организама;  
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

1.Порекло и 

разноврсност 

живота 

2.Јединство грађе и 

функције 

3.Наслеђивање и 

еволуција 

4.Живот у 

екосистему 

5. Човек и здравље 

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. 

 

мотивисање ученика за учење 

новог предмета, демонстрација 

слика са презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

усмерава ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче закључке; 

Дигитална компетенција, 

Естетичка компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, Сарадња, 

Решавање проблема, 

Одговоран однос према 

здрављу, Рад са подацима 

и информацијама 

Разговор,Ућешће на 

такмичењима 

Примена наученог 
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3.5.1.9. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

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

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

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Материјал за конструкторко обликовање 

УЏБЕНИЦИ: М. Санадер, Г. Санадер, Н. Диковић, Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник 

и материјал за конструкторско моделовање), МГ ''ДАКТА''  

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Животно и радно окружење +          4 2 6 

2. Саобраћај + + +        8 6 14 

3. Техничка и дигитална писменост    + + +      6 10 16 

4. 
Ресурси и производња 

    + + + +   10 10 20 

5. Конструкторско моделовање         + + + 2 14 16 

Укупно           30 42 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА   

 

Наставна тема 

Исходи* ( Навести образовни 

минимум у области –теми) 

Начин остваривања (којим 

активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције  

Начин праћења и 

оцењивања 

Животно и радно 

окружење 

*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 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 

Редовним наставним 

активностима 

Ваннаставним активностима  

Допунским часовима 

Додатним часовима  

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

 

Компетенција за учење  

Одговорно учешће у 

демократском  друштву 

Одговоран однос према 

раду 

Одговоран однос према 

здрављу  

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

- израда и представљање 

презентација/есеја или 

паноа на одређену тему   

- усмена провера знања  

из области 

 

Саобраћај *процени како би изгледао живот људи 

без саобраћаја  

- класификује врсте саобраћаја и 

саобраћајних средстава према намени  

наводи професије у подручју рада 

саобраћај 

- разликује безбедно од небезбедног 

понашања 

Редовним наставним 

активностима 

Ваннаставним активностима  

Допунским часовима 

Додатним часовима  

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Компетенција за учење  

Одговорно учешће у 

демократском  друштву 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

- усмена провера знања  

из области 

- израда практичног 

рада из области 

саобраћај 

- разноврсни задатци за 

демонстрацију 

ситуација у саобраћају 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

261 

- показује поштовање према другим 

учесницима у саобраћају 

пешака,возача бицикла и дечијих 

возила 

- повеже место седења у аутомобилу са 

узрастом ученика 

- одговорно се понаша као путник у 

возилу  

**Направи везу између савременог 

саобраћаја и коришћења 

информационих технологија 

- правилно се понаша као 

пешак,возачбицикла,и дечијих возила у 

саобраћају  

- аргументује неопходност 

коришћењасигурносних појасева на 

предњем и задњем седишту аутомобила 

и увек их користи као путник 

- анализира симулирану саобраћајну 

незгоду на рачунару и идентификује 

ризично понашање пешака и возача -

бицикла 

Метода практичних радова 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

 

- графички радови - 

скице - саобраћајни 

знакови 

 

Техничка и 

дигитална 

писменост 

*Цртежом представља  једноставан 

предмет 

- преноси податке између ИКТ уређаја  

- примењује основне поступке обраде 

дигиталне слике на рачунару 

- користи програм за обраду текста за 

креирање документа са графичким 

елементима 

- користи Интернет сервисе за претрагу 

и приступање online ресурсима  

**Самостално црта скицом и уме да 

самостално представља предмет 

техничким цртежом.  

- правилно чита технички цртеж 

- преузима одговорност за рад 

Редовним наставним 

активностима 

Ваннаставним активностима  

Допунским часовима 

Додатним часовима  

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

Компетенција за учење  

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка компетенција 

 

- усмена провера знања - 

усвојених појмова 

 - практична примена 

усвојених знања – 

читање и цртање  

техничких цртежа - 

свеска 

- вежбе (обрада текста и 

слике уз коришћење 

онлајн ресурса) на 

рачунару  
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- уме да  представи идеје и планове за 

акције које преузима користећи 

савремену информационо-

комуникациону технологију и софтвер 

 

Ресурси и 

производња 

*правилно користи алате и прибор за 

ручну механичку обраду (маказе, 

моделарска тестера, брусни папир, 

стега) 

- сече,спаја и врши заштиту папира, 

текстила, коже и дрвета 

**повезује својства природних 

материјала са применом  

- објасни технологије прераде и обраде 

дрвета, производњу папира, текстила и 

коже 

- направи план израде једноставног 

производа и план управљања отпадом  

- самостално израђује једноставан 

модел 

 Редовним наставним 

активностима 

Ваннаставним активностима  

Допунским часовима 

Додатним часовима  

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

Компетенција за учење 

Одговоран однос према 

околини 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка компетенција 

- презентација/мапа ума 

/стрип или есеј/пано на  

теме из области - групни 

или индивидуални  

истраживачки рад  

- израда једноставних 

модела од лако 

обрадивих материјала - 

практични радови  

- усмена  провера знања 

из области 

 

Конструкторско 

моделовање 

*Одабира материјале и алате за израду 

предмета/ модела 

- мери и обележава предмет/модел 

- ручно израђује једноставан 

предмет/модел користећи папири /или 

дрво,текстил,кожу и одговарајуће 

технике, поступке и алате  

- користи програм за обраду текста за 

креирање докумената реализованог 

решења 

**Самостално проналази информације 

потребне за израду предмета/модела 

користећи ИКТ и Интернет сервисе  

- самостално представља пројектну 

идеју, поступак израде и 

решење/производ 

Редовним наставним 

активностима 

Ваннаставним активностима  

Допунским часовима 

Додатним часовима  

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка  компетенција 

Одговоран однос према 

околини 

Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву 

Решавање проблема 

Сарадња 

- практични рад 

- техничка 

документација 

- презентација рада 

- евалуациони лист 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

263 

- 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 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Животно и радно  

окружење  

- 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 описује улогу технике, 

технологије и иновација у развоју 

заједнице и њихово повезивање 

 

Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка метода  

Метода практичних радова 

Метода цртања и илустративних 

радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Компетенција за учење  

Одговорно учешће у 

демократском  друштву 

Одговоран однос према 

раду 

Одговоран однос према 

здрављу  

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Усмено одговарање 

Израда презентација 

(есеја, паноа  или мапе 

ума) 

Саобраћај - процени како би изгледао живот људи 

без саобраћаја  

- класификује врсте саобраћаја и 

саобраћајних средстава према намени  

Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода - 

коришћење  материјала, макета   

и симулација  

Монолошка и дијалошка метода  

Компетенција за учење  

Одговорно учешће у 

демократском  друштву 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Усмено одговарање 

Анализа кључних 

појмова из области 

Утврђивања  

саобраћајних правила 
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наводи професије у подручју рада 

саобраћај 

- разликује безбедно од небезбедног 

понашања 

- показује поштовање према другим 

учесницима у саобраћају 

пешака,возача бициклаи дечијих возила 

- повеже место седења у аутомобилу са 

узрастом ученика 

- одговорно се понаша као путник у возилу 

Метода практичних радова 

Аудио Видео материјал 

Метода цртања и илустративних 

радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Рад са подацима и 

информацијама 

кроз вежбе и  

симулације - радни 

листови и задаци 

Израда макете 

раскрснице и 

саобраћајних знакова 

Презентација занимања 

у подручју саобраћаја  

Техничка и 

дигитална писменост 

- цртежом представља  једноставан 

предмет 

- преноси податке између ИКТ уређаја  

- примењује основне поступке обраде 

дигиталне слике на рачунару 

- користи програм за обраду текста уа 

креирање документа са графичким 

елементима 

- користи Интернет сервисе за претрагу и 

приступање online ресурсима  

 Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода-  

Монолошка и дијалошка метода  

Метода цртања и илустративних 

радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Компетенција за учење  

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка компетенција 

Усмено одговараље 

Вежбе на рачунару 

Израда практичног 

рада из области 

графичких 

комуникација  

Графички радови - 

скице  и технички 

цртежи 

Ресурси и 

производња 

- правилно користи алате и прибор за 

ручну механичку обраду (маказе, 

моделарска тестера, брусни папир, стега) 

- сече, спаја и врши заштиту папира, 

текстила, коже и дрвета 

Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода-  

Монолошка и дијалошка метода  

Метода цртања и илустративних 

радова  

Метода учења путем 

истраживања (МУПИ) 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Компетенција за учење 

Одговоран однос према 

околини 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка компетенција 

Усмено одговараље 

Израда једноставног  

практичног рада уз 

примену материјала 

алата и радних 

операција  

Израда паноа, мапа ума 

или презентација 

Конструкторско 

моделовање 

- одабира материјале и алате за израду 

предмета/ модела 

- мери и обележава предмет/модел 

- ручно израђује једноставан 

предмет/модел користећи папири /или 

дрво, текстил, кожу и одговарајуће 

технике, поступке и алате  

Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода-  

Монолошка и дијалошка метода  

Метода цртања и илустративних 

радова  

Метода учења путем 

истраживања (МУПИ) 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка  компетенција 

Одговоран однос према 

околини 

Практичан рад уз 

примену алгоритма од 

идеје до реализације 

Представљање и 

усмена анализа рада  
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- користи програм за обраду текста за 

креирање докумената реализованог 

решења 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву 

Решавање проблема 

Сарадња 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Животно и радно 

окружење 

- 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   

Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

Компетенција за учење  

Одговорно учешће у 

демократском  друштву 

Одговоран однос према раду 

Одговоран однос према 

здрављу  

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Тестови 15-минутни 

Усмено одговарање 

Практичан рад 

Вежбе 

Израда презентација (есеја, 

паноа или мапе ума) 

Саобраћај - направи везу између 

савременог саобраћаја и 

коришћења информационих 

технологија 

- правилно се понаша као пешак, 

возач бицикла и дечијих возила 

у саобраћају  

- аргументује неопходност 

коришћења сигурносних 

појасева на предњем и задњем 

седишту аутомобила и увек их 

користи као путник 

- анализира симулирану 

саобраћајну незгоду на рачунару 

и идентификује ризично 

понашање пешака и возача -

бицикла 

Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

Аудио Видео материјал 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

Компетенција за учење  

Одговорно учешће у 

демократском  друштву 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Тестови  15-минутни 

Усмено одговарање 

Практичан рад 

Вежбе 

Израда презентација (есеја, 

паноа  или мапе ума) 

Симулације 

Израда практичног рада из 

области саобраћај 

Разноврсни задаци за 

демонстрацију ситуација у 

саобраћају 

Графички радови 

Саобраћајни знакови 
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Техничка и дигитална 

писменост 

- самостално црта скицом и уме 

да самостално представља 

предмет техничким цртежом 

- правилно чита технички цртеж 

- преузима одговорност за рад 

- уме да  представи идеје и 

планове за акције које преузима 

користећи савремену 

информационо-комуникациону 

технологију и софтвер 

Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода цртања и 

илустративних радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

Компетенција за учење  

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка компетенција 

Тестови 15-минутни 

Усмено одговарање 

Вежбе на рачунару 

Израда практичног рада из 

области графичких 

комуникација - графички 

радови - скице и технички 

цртежи 

Разноврсни задаци за 

демонстрацију правила 

техничког цртања или 

програма за графичку 

комуникацију  

Ресурси и производња - повезује својства природних 

материјала са применом  

- објасни технологије прераде и 

обраде дрвета, производњу 

папира, текстила и коже 

- направи план израде 

једноставног производа и план 

управљања отпадом  

- самостално израђује 

једноставан модел 

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода цртања и 

илустративних радова  

Метода учења путем 

истраживања (МУПИ) 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

Компетенција за учење 

Одговоран однос према 

околини 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка компетенција 

Тестови 15-минутни 

Усмено одговарање 

Практичан рад 

Вежбе 

Израда презентација (есеја, 

паноа  или мапе ума) 

Конструкторско 

моделовање 

- самостално проналази 

информације потребне за израду 

предмета/модела користећи ИКТ 

и Интернет сервисе  

- 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 

Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода  

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода цртања и 

илустративних радова  

Метода учења путем 

истраживања (МУПИ) 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према 

околини 

Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву 

Решавање проблема 

Сарадња 

Усмено одговарање 

Практичан рад 

Демонстрација и анализа 

функционалности рада  

Израда техничке 

документације 

Презентација производа, 

израда  рекламе за производ 

и прорачун трошкова  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

268 

- 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 
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3.5.1.10. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

ЦИЉ: 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: рачунари, пројектор, паметна табла 

УЏБЕНИЦИ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО за 5. разред основне школе, Ж. Коња, М. Тодоровић, В. Чоја, Г. Станојевић 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ИКТ 4 5 4        4 10 14 

2. Дигитална писменост    4 1      4 1 5 

3. Пројектна настава (ИКТ+ДП)     1 2     2 1 3 

4. Рачунарство       4 3 5 2 6 8 14 

Укупно 4 5 4 4 2 2 4 3 5 2 16 20 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ИКТ - правилно користи ИКТ уређаје - - 

именује основне врсте и компоненте 

ИКТ уређаја 

- прави разлику између хардвера, 

софтвера и сервиса 

- прилагоди радно окружење 

- креира дигитални слику и 

текстуални документ 

- креира мултимедијалну 

презентацију 

- разликује основне типове датотека 

Обавезни организациони 

облик рада: 

- часови информатике и 

рачунарства 

Остали облици рада: 

- Школска и ваншколска 

такмичења 

- Стручне посете установама и 

ИТ компанијама 

Методе: 

Вербална, Демонстративна 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

- Компетенција за целоживотно 

учење  

- Рад с подацима и 

информацијама  

- Дигитална компетенција  

- Решавање проблема  

- Сарадња 

- Естетичка компетенција 

- Предузимљивост и 

предузетничка компетенција  

 

Посматрање 

Испитивање 

Тестирање 

Ученички радови 

Активност и ангажовање 

ученика 

 

Дигитална 

писменост 

- реагује исправно када дође у 

потенцијално небезбедну ситуацију 

у коришћењу ИКТ уређаја; 

- приступа интернету, самостално 

претражује, проналази информације 

у дигиталном окружењу и преузима 

их на свој уређај 

- реагује исправно када дођу у 

контакт са непримереним садржајем 

или са непознатим особама путем 

интернета 

- информацијама на интернету 

приступи критички 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

271 

Пројектна настава 

(ИКТ+ДП) 

- 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 

 

Рачунарство - схвати математичко-логички 

смисао речи „и”, „или”, израза 

„ако...онда”,  

- зна алгоритме аритметике 

- користи математичке операторе за 

израчунавања 

- креира једноставан рачунарски 

програм у визуелном окружењу 

- анализира и дискутује програм 

- проналази и отклања грешке у 

програму 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Рачунарство - креира једноставан рачунарски програм у 

визуелном окружењу 

- анализира и дискутује програм 

- проналази и отклања грешке у програму 

Индивидуални рад, рашчлањивање 

проблема 

Решавање 

проблема  

 

Посматрање 

Ученички радови 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Рачунарство Ученик решава такмичарске задатке из 

програмирања 

Индивидуални рад, групни рад Решавање 

проблема  

 

Посматрање 

Ученички радови 
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3.5.1.11. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ: Циљ 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Рукометне лопте, CD плејер, струњаче, вијаче 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Физичке способности Реализују се кроз све наставне теме    

2. Тестирање и мерење 3         3  6 6 

3. Атлетика 6 4     4 2 5  10 11 21 

4. Спортске игре: Рукомет  4 10    3 4 1  9 13 22 

5. Спортска гимнастика    9 3 7 3    8 14 22 

6. Плес и Ритмика      1     1  1 

7. Физичко вежбање и спорт Реализују се кроз наставе области и теме уз практичан 

рад 

   

8. Здравствено васпитање    

Укупно 9 8 10 9 3 8 10 6 6 3 28 44 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: Физичко и здравствено васпитање 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

Физичке 

способности 

- Примени једноставне комплексе простих 

вежби 

- Изведе вежбе и користи их у спорту, 

рекреацији, различитим животним 

ситуацијама; 

Обавезни организациони облик рада:  

*Часови физичког и здравственог 

васпитања 

Остали облици рада:  *Недеља 

школског спорта 

*Активности у природи (кросеви, 

зимовање, летовање - камповање) 

*Школска и ваншколска такмичења 

*Корективно-педагошки рад 

Методе: 

Вербална метода, Демонстрације,  

Вежбања 

Облици рада: 

Индививидуални, групни 

Обавезни организациони облик рада:  

*Часови физичког и здравственог 

васпитања 

Остали облици рада:  *Недеља 

школског спорта 

*Активности у природи (кросеви, 

зимовање, летовање - камповање) 

*Школска и ваншколска такмичења 

*Корективно-педагошки рад 

Методе: 

*Вербална метода, *Демонстрације,  

*Вежбања 

Облици рада: 

Индививидуални, групни 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за учење 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран однос 

према здрављу 

Сарадња 

Комуникација 

Решавање проблема 

Дигитална 

компетенција 

Лични картон ученика, 

праћење и процена 

постигнућа кроз 

исходе; 

 Активност и однос 

ученика према 

предмету (опрема, 

редовност, активност); 

 Вежбе обликовања;  

Достигнут ниво 

постигнућа моторичких 

знања, умења и навика;  

Напредак у 

усавршавању технике  

елемената спортске 

гимнастике;  

Индивидуални 

напредак моторичких 

способности. 

Атлетика 

- Користи уз помоћ наставника и инструкцију 

на основном нивоу технике; 

- Користи и комбинује досегнути  ниво 

технике кретања у спорту и свакодневном 

животу; 

- Доводи у везу развој физичких спосбности 

са атлетским дисциплинама; 

Рукомет-мини 

рукомет 

- Користи основне елементе технике у игри; 

- Примењује основна правила рукомета у 

игри; 

- Учествује на унутародељењском 

такмичењу; 

- Рукомет/мини рукомет 

Спортска 

гимнастика 

- Одржава стабилну и динамичку равнотежу 

у различитим кретањима; 

- Користи елементе гимнастике у игри и 

животу 

- Процењује сопствене могућности за 

вежбање у гимнастици 

Плес и ритмика 
- Изведе кретање уз музичку пратњу 

Тестирање и 

мерење 

- Упоређује  резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст. 
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3.5.2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 

 

3.5.2.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

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

друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у 

заједници уважавајући демократске вредности. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална, аудитивна, аудио-визуелна, визуелна, мултимедијална 

УЏБЕНИЦИ: нема 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ЉУДСКА ПРАВА 4 4 3          11 

2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО   1 4 1 4       10 

3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ       4 4 1    9 

4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ         3 3   6 

Укупно 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3   36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у 

области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ЉУДСКА ПРАВА - разликује жеље од потреба и наведе 

примере везе између потреба и 

људских права; 

- препозна своје потребе, као и 

потребе других и да их уважава; 

- штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права; 

- учествује у доношењу правила рада 

групе и поштује их; 

- аргументује потребу посебне заштите 

права детета; 

- на примеру препозна уграђеност 

права деце у основним документима 

која уређују рад школе; 

- наводи примере и показатеље 

остварености и кршења дечијих права; 

- наводи чиниоце који утичу на 

остварење дечијих права; 

- поштује права и потребе ученика 

који су у инклузији у његовом 

одељењу/школи; 

- препозна ситуације кршења својих 

права и права других; 

- идентификује кршење људских права 

на примеру неког историјског 

догађаја; 

Програм је организован је по моделу 

спирале и оријентисан је на 

остваривање исхода.  

Користе се различити интерактивни 

облици рада као и одабир и 

коришћење одговарајућих метода и 

техника рада са ученицима. 

Наставници су у прилици да бирају: 

радионице, симулације, играње улога, 

студије случаја, дебате, дискусије, 

пројекте, истраживања, промоције, 

покретање акција као и да сами 

осмисле неке друге активности.  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик 

рада; рад на тексту; групни облик 

рада; рад у пару. 

 

 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

 

Игрице, 

квизови, разговор, 

ученички радови, 

изражавање мишљења, 

цртежи 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

 

- поштује правила одељенске 

заједнице и правила на нивоу школе; 

- поступа у складу са моралним 

вредностима грађанског друштва; 

Програм је организован је по моделу 

спирале и оријентисан је на 

остваривање исхода.  

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Комуникација 

Игрице, 

увизови, разговор, 

ученички радови, 

изражавање мишљења 
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- искаже свој став о значају правила у 

функционисању заједнице; 

- понаша се у складу са правилима и 

дужностима у школи; 

- наводи начине демократског 

одлучивања; 

- препозна одговорност одраслих у 

заштити права деце; 

- објасни улогу појединца и група у 

заштити дечијих права; 

- реално процени сопствену 

одговорност у ситуацији кршења 

нечијих права и зна коме да се обрати 

за помоћ; 

Користе се различити интерактивни 

облици рада као и одабир и 

коришћење одговарајућих метода и 

техника рада са ученицима. 

Наставници су у прилици да бирају: 

радионице, симулације, играње улога, 

студије случаја, дебате, дискусије, 

пројекте, истраживања, промоције, 

покретање акција као и да сами 

осмисле неке друге активности.  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик 

рада; рад на тексту; групни облик 

рада; рад у пару. 

Одговоран однос 

према околини 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

- препозна и анализира сличности и 

разлике између ученика у групи; 

- прихвата друге ученике и уважава 

њихову различитост; 

- проналази примере моралних 

поступака у књижевним делима које 

чита, у медијима и у свакодневном 

животу; 

- наводи примере из свакодневног 

живота предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, нетолеранције по 

различитим основама; 

- проналази примере нетолеранције и 

дискриминације у књижевним делима 

која чита; 

- у медијима проналази примере 

предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, нетолеранције по 

различитим основама и критички их 

анализира; 

- препозна и објасни врсте насиља; 

Програм је организован је по моделу 

спирале и оријентисан је на 

остваривање исхода.  

Користе се различити интерактивни 

облици рада као и одабир и 

коришћење одговарајућих метода и 

техника рада са ученицима. 

Наставници су у прилици да бирају: 

радионице, симулације, играње улога, 

студије случаја, дебате, дискусије, 

пројекте, истраживања, промоције, 

покретање акција као и да сами 

осмисле неке друге активности.  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик 

рада; рад на тексту; групни облик 

рада; рад у пару. 

 

 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Игрице, 

увизови, разговор, 

ученички радови, 

изражавање мишљења, 

способност 

анализирања. 
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- прави разлику између безбедног и 

небезбедног понашања на друштвеним 

мрежама; 

- заштити од дигиталног насиља; 

- анализира сукоб из различитих 

углова (препознаје потребе учесника 

сукоба) и налази конструктивна 

решења прихватљива за све стране у 

сукобу; 

- аргументује предности 

конструктивног начина решавања 

сукоба; 

ГРААЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

- препознаје примере грађанског 

активизма у својој школи и исказује 

позитиван став према томе; 

- идентификује проблеме у својој 

школи; 

- прикупља податке о проблему 

користећи различите изворе и технике; 

- осмишљава акције, процењује 

њихову изводљивост и предвиђа 

могуће ефекте; 

- активно учествује у тиму, поштујући 

правила тимског рада (у групној 

дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на 

неугрожавајући начин); 

- учествује у доношењу одлука у 

тиму/групи поштујући договорене 

процедуре и правила; 

- учествује у извођењу акције; 

- процењује ефекте спроведене акције 

и идентификује пропусте и грешке; 

- презентује, образлаже и аргументује 

изабрану акцију и добијене резултате 

за унапређивање живота у школи. 

Програм је организован је по моделу 

спирале и оријентисан је на 

остваривање исхода.  

Користе се различити интерактивни 

облици рада као и одабир и 

коришћење одговарајућих метода и 

техника рада са ученицима. 

Наставници су у прилици да бирају: 

радионице, симулације, играње улога, 

студије случаја, дебате, дискусије, 

пројекте, истраживања, промоције, 

покретање акција као и да сами 

осмисле неке друге активности.  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик 

рада; рад на тексту; 

групни облик рада; рад у 

пару. 

 

 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Комуникација 

Одговоран однос према 

околини 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Игрице, 

увизови, разговор, 

ученички радови, 

изражавање мишљења,  

презентације, труд 

приликом учешћа у 

акцијама 
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3.5.2.2. ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

ЦИЉ: Упознавање са учењем и искуством Цркве; прихватање учења и искуства Цркве од стране ученика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Свето Писмо, разни светоотачки текстови, разни текстови Православног Катихизиса 

УЏБЕНИЦИ: нема  

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Увод 1          1  1 

2. Религија и култура Старог света 3          2 1 3 

3. Откривење – свет Библије 1 2         2 1 3 

4. 
Стварање света и човека 

 2 4        4 2 6 

5. СЗ историја спасења   1 4 3      5 3 8 

6. Закон Божији      4 4    3 2 5 

7. Месијанска нада        1 4 2 6 4 10 

Укупно 5 4 5 4 3 4 4 1 4 2 23 13 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Увод - упознавање са градивом и темама Коришћење  начина рада који 

доприносе бољем разумевању 

садржаја (презентације читање 

занимљивости). Мотивисање 

ученика за учење предмета кроз 

занимљивости и везу 

свакодневним животом. 

Наставник инструкцијама 

усмерава ученике који 

самостално 

истражују,прихватају чињенице 

и сами доносе закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања, метода разговора, 

метода илустрације, метода 

демонстрације. 

Од метода логичког 

закључивања најприступачнији 

је индуктивни метод. 

Облици рада: индивидуални, 

фронтални, рад на тексту, рад у 

групи, рад у пару. 

 

 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здрављу; 

- одговорно учешће у 

демократском друптву 

- комуникација; 

- сарадња 

- решавање проблема 

Провера 

остварености 

исхода на крају 

часа кроз резиме 

наставног садржаја, 

дискусија о 

примени верске 

наставе у 

свакодневном 

животу, повезивање 

са осталим 

природним 

наукама, као и 

проналажење везе 

са друштвеним 

наукама, прављење 

мапе појмова. 

2.Религија и 

култура Старог 

света 

 

- разликовање политеистичких од монотеистичких 

религија 

- одлика, основа сваке 

- разумевање појма „чежње“ 

3.Откривење – 

свет Библије 

 

 

- разумевање појма „Светог Писма“ – разумевање 

узрока, времена и циља настанка истог 

- разумевање библијске повести о „стварању света“ 

- упознавање са књигама Светог Писма и писцима 

истих 

4.Стварање света 

и човека 

 

- разумевање основа библијске повести о стварању 

- разумевање хришћанског поимања човека 

- разумевање дефиниције „греха“ – промашај 

назначеног циља 

- развијање одговорности према целокупној творевини 

 

5.СЗ историја 

спасења 

- упознавање са личностима СЗ 

- разазнавање етичких вредности СЗ списа 

- разумевање историјских околности  и историје СЗ 

 

 

 

6. Закон Божији 

- разумевање стварности да се кроз заповести остварује 

однос са Богом 

- разумевање стварности као водич за Христа 

- упознавање са садржајем сваке од њих 

- могућност тумачења истих 

- пружање искуственог доживљаја истих 

 

 

7. Месијанска 

нада 

- упознавање са појмом „Обећане земље“ 

- упознавање са личностима, делима и историјом датог 

дела 

- разумевање појма Месије 

- разумевање исчекивања народа Божијег 

- разумевање околности које су довеле до тог 

ишчекивања 
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3.5.2.3. РУСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: РУСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање 

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

и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног 

образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној 

комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима 

језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Текстуална, аудитивна, визуелна 

УЏБЕНИЦИ: КОНЕЧНО 1 – Руски језик за V разред основне школе, прва година учења; КОНЕЧНО 1 – Радна свеска за V разред 

основне школе, прва година учења 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Урок 1: Привет, Россия! 9          4 5 9 

2.                        Урок 2: Кафе „Планета”  9 1        4 6 10 

3.                       Урок 3: Школа №3   8 3       4 7 11 

4.                        Урок 4: Семья Ирины    5 4      4 5 9 

5. Урок 5: Свободное время       6 4    4 6 10 

6. Урок 6: Добро пожаловать в Москву       5 5   3 7 10 

 Письменная работа         3   3 3 

7. Урок 7: Праздники         6 4 3 7 10 

Укупно 9 9 9 9 3 6 9 5 9 4 26 46 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

Урок 1: 

Привет, 

Россия! 

На крају области ученик ће бити у стању да: 

- броји од 1 до 10 

- представи се  

- препозна слова руске азбуке;   

- ученик препознаје знак за акценат  

- ученик уме да представи друга/другарицу;  

- правилно изговара вокал е на почетку и речи 

и иза сугласника 

 

На крају области ученик ће бити у стању да: 

- поставља  питање Как дела? и даје одговоре 

на исто;  

- разликује комуникативне функције 

поздрављања приликом сусрета и растанка и 

приликом представљања;  

- разуме одслушани текст и уме да одговори 

на питања везана за текст; 

препознаје род именице 

- усваја лексику из области храна и пиће;  

правилно изговара речи 

 

На крају области ученик ће бити у стању да: 

- правилно изговара већину речи 

- препознаје облик инфинитива на -ть; 

- препознаје облике презента е-конјугације и  

презента и-конјугације;  

- мења у презенту глаголе и-конјугације  и е-

конјугације  

Свака тема се остварује 

аудитивном  дијалошком, 

лексичком, методом 

граматичких вежбања 

- Компетенција за учење;  

- Одговорно учешће у демократском 

друштву;  

- Комуникација;  

- Сарадња;  

- Решавање проблема;  

На основу 

активности 

ученика и његових 

резултата рада, 

израде домаћих 

задатака, учешћа у 

различитим 

облицима групног 

рада, резултата 

писмених провера  
Урок 2: Кафе 

„Планета”  

 

 

 

 

 

 

- Компетенција за учење;  

- Одговорно учешће у демократском 

друштву;  

- Комуникација;  

- Рад са подацима и информацијама;  

- Сарадња;  

- Дигитална компетенција;  

- Решавање проблема;  

- Естетичка компетенција; 

- Одговоран однос према околини;  

- Одговоран однос према здрављу;  

- Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. Урок 3: 

Школа №3 
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 - правилно чита текст и разуме прочитани 

текст;  

- одговара на питања везана за аудирани текст 

 

На крају области ученик ће бити у стању да: 

- усваја и употребљава нове лексичке 

јединице из области семья 

- усваја и употребљава лексику везану за 

школу и школски прибор 

- употребљава облике присвојних заменица 1. 

и 2. лица једнине и множине за сва три рода 

- разуме већину реченица и обрађених речи; 

- пита колико је сати 

- усваја конструкцију – у меня, у тебя, у него, 

у неё, у нас, у вас, у них;  

- усваја конструкцију – нет + генитив  

 

На крају области ученик ће бити у стању да: 

- разуме већину реченица и обрађених речи: 

Моё хобби 

- правилно образује облик инструментала 

именица у једнини: 

- самостално употребљава обрађене 

комуникативне 

- разликује род придева и придевске наставке 

у номинативу једнине:   

- самостално да постави питање и одговори на 

руском језику са познатом лексиком 

- употреби облик номинатива множине 

придева 

 

На крају области ученик ће бити у стању да: 

- разуме и правилно изговара већину 

обрађених речи 

- употреби комуникативне функције Сколько 

стоит...?;…. 

Урок 4: 

Семья 

Ирины 

 

 

 

 

 

 

Урок 5: 

Свободное 

время  

 

 

 

 

 

 

Урок 6: 

Добро 

пожаловать в 

Москву 
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- промени глаголе кретања у садашњем 

времену и правилно их употреби 

- употреби бројеве до 100; 

- препознаје показне заменице и уме да их 

употреби 

- употреби предлоге и прилоге за место и 

правац: справа от метро, напротив парка, 

через парк, ...; 

 

На крају области ученик ће бити у стању да: - 

- се труди да што прецизније уради свој 

задатак; 

- исправи свој писмени задатак и уочи своје 

грешке; 

На крају области ученик ће бити у стању да: 

- разуме, правилно употребљава и изговара 

већину реченица и обрађених речи: в феврале 

[ф'ф'иврал'е]; 

- правилно изговара називе годишњих доба и 

месеци: январь ‒ декабрь, весна, лето, осень, 

зима; 

- правилно да каже који је датум или када се 

родио: Сегодня 24-ое мая. Я родился 24-го 

мая; 

- правилно употребљава глаголе поздравлять, 

желать, дарить: поздравить с празлником, 

желать счастья, дарить 

- правилно образује прошло време 

Письменная 

работа 

 

 

Писмени задатак 

Урок 7: 

Праздники 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области - теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне компетенције 
Начин праћења и 

оцењивања 

По потреби у 

складу са 

наставним планом 

и програмом за  

пети  разред 

Чита, пише, слуша, говори 

на одређену тему  

Аудитивна, дијалошка, 

монолошка, метода 

граматичких вежбања 

- Компетенција за учење;  

- Одговорно учешће у демократском 

друштву; 

- Комуникација;  

- Рад са подацима и информацијама;  

- Сарадња;  

- Дигитална компетенција;  

- Решавање проблема;  

- Естетичка компетенција; 

- Одговоран однос према околини;  

- Одговоран однос према здрављу;  

- Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву; 

На редовним часовима , 

усменим и писаним 

проверама 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне компетенције 
Начин праћења и 

оцењивања 

1.Природа и опстанак: -

Биљни и животињски 

свет који изумире; -

Комуникација појединих 

врста животиња 

Слуша, чита, пише говори на 

задату тему 

 

Аудитивна, дијалошка, 

монолошка, метода истаживања 

- Компетенција за учење;  

- Одговорно учешће у 

демократском друштву;  

- Комуникација;  

- Рад са подацима и 

информацијама;  

- Сарадња;  

- Дигитална компетенција;  

- Решавање проблема;  

- Естетичка компетенција; 

- Одговоран однос према околини;  

- Одговоран однос према здрављу;  

- Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву 

На редовним 

часовима, усменим и 

писаним проверама 

2.Руске реалије: - 

Знаменитости земаљ; -

Исказивање 

хронолошког следа 
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3.5.2.4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Развијање ученичких компетенција, говорне културе, развој свести о значају страног језика и комуникације на истом. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник, радна свеска, CD 

УЏБЕНИЦИ:  CLUB @DOS 1 (Уџбеник и радна свеска за 5. разред основне школе), Орели Комбрија, Филип Лирија, Клет, Београд, 

Србија у сарадњи са Maison des langues из Шпаније, 2019. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Le club de ma classe Ученички клуб 8 4         6 6 12 

2. Le club des artistes Уметнички клуб  3 8        7 4 11 

3. Тест 1  2         / 2 2 

4. Le club des lecteurs Читалачки клуб    8 4      6 6 12 

5. Тест 2     2      / 2 2 

6. Le club des athlètes Спортски клуб      4 5    6 3 9 

7. Тест 3       2    / 2 2 

8. Le club des citadins Грађански клуб       2 7 2  7 4 11 

9. 
Le Premier devoir écrit en français 

Први писмени задатак 
        

3 

 
 

0 

 

3 

 

3 

 

10. Le club des photographes Фотографски клуб         3  5 3 8 

Укупно 8 9 8 8 6 4 9 7 8 5 37 35 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум 

у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1.Le club de ma classe 

2.Le club des artistes 

3.Test 1 

4.Le club des lecteurs 

5. Test 2 

6.Le club des athletes 

7.Test 3 

8.Le club des citadins 

9. Le premier devoir 

ecrit 

- поздрави и отпоздрави 

примењујући најједноставнија 

језичка средства, 

- да представи себе и другог, 

разуме јасно постављена питања 

личне природе и одговара на њих, 

- да разуме упутства и налоге и 

реагује на њих 

- опише шта уме/не уме да (у)ради 

- тражи и пружи кратка и 

једноставна обавештења о 

оријентацији 

- опише непосредни простор у 

којем се креће 

Обавезни организациони облик 

рада: 

часови француског језика 

Методе: 

Аудитивна, дијалошка метода 

Облици рада: 

индивидуални, групни 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према себи и 

другима 

Сарадња 

Комуникација 

Решавање проблема 

Дигитална компетенција 

Праћење рада сваког 

ученика кроз 

педагошку свеску и 

процена постигнућа, 

унос података у е 

дневник 

Активност и однос 

ученика према 

предмету 

Процена знања и 

оцењивање ученика 

путем усменог 

одговарања, 

контролних вежби и 

писменог задатка 

Индивидуални 

напредак, помоћ у 

раду ученика путем 

допунске наставе или 

додатне наставе. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Глаголска времена 

Придеви 

Заменице 

Именице 

Детерминанте 

Бројеви 

Ученик ће бити у стању да правилно 

користи  глаголска времена, да  изрази 

своје мишљење, осећања и да разуме 

упутства и налоге. 

Часови допунске наставе Одговоран однос према 

себи и другима 

Сарадња 

Комуникација 

Наставник води и уписује и 

у е дневник и у своју 

педагошку свеску долазак 

на часове сваког ученика 

појединачно, мотивише их 

и подсећа тако што им 

задаје примере које треба да 

ураде код куће, после 

додатног појашњења. 

Вокабулар-породица, 

школа, спорт, 

дружење,дани у 

недељи, месеци у 

години, време, 

делови тела 

Ученик ће бити у стању да користи 

научени вокабулар , да прошири већ 

постојећи, да савлада оно што је неопходно 

да би могао да комуницира на француском 

језику. 

 Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Естетичка компетенција 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Глаголска времена 

Именице 

Заменице 

Придеви 

Бројеви 

Детерминанте 

Ученик ће моћи да проширује и 

надограђује већ постојеће знање, кроз 

примере, слушање аудио материјала и 

додатног материјала за рад, у зависности 

од времена које се обрађује. Ученик ће 

бити у стању да и сам да обрађује идеје 

које га интересују у вези са неком 

граматичком темом.  

Часови додатне наставе Одговоран однос 

према себи и 

другима 

Сарадња 

Комуникација 

Наставник одређује 

ученике који долазе на 

додатну наставу, бележи и е 

дневник њихове 

активности, мотивише их 

да буду што бољи. 

Вокабулар Ученик ће бити у стању да користи нове 

речи и изразе а који су надоградња већ 

постојећих. Моћи ће да изрази своје мисли, 

жеље и уверења на француском језику. 

 Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Естетичка 

компетенција 
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3.6. ШЕСТИ РАЗРЕД  

3.6.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА СА ОСТАЛИМ ОБЛИЦИМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

 

3.6.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална, аудитивна, аудио-визуелна, визуелна, мултимедијална 

УЏБЕНИЦИ: ИЗАЗОВ – Читанка за 6. разред основне школе, С. Божић, С. Милосављевић Милић, Ј. Јовановић, М. Бојанић Ћирковић,  

Герундијум, 2022; ИЗАЗОВ РЕЧИ – Уџбеник српског језика за 6. разред основне школе, М. Вукић, Т. Шофранац, М. Којић, Герундијум, 

2022. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. КЊИЖЕВНОСТ 
 

7 

 

9 

 

8 
 

4 

 

4 

 

3 

 

6 

 

5 

 

3 

 

1 

 

23 

 

27 

 

50 

2. ЈЕЗИК 
 

9 

 

6 

 

5 

 

8 
 

6 

 

4 

 

5 

 

8 

 

7 

 

5 

 

47 

 

16 

 

63 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 

1 

 

3 

 

3 
 

5 

 

3 

 

1 

 

5 

 

2 

 

6 

 

2 

 

1 

 

30 

 

31 

Укупно 17 18 16 17 13 8 16 15 16 8 71 73 144 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни 

минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

- 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 уметничке 

књижевности 

- разликује реалистичну прозу 

и прозу засновану на 

натприродној мотивацији 

- анализира елементе 

композиције лирске песме 

(строфа и стих); епског дела у 

стиху и прози (делови фабуле 

– поглавље, запета, епизода, 

стих); драмског дела (чин, 

сцена, појава) 

- разликује појам песника од 

појма лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на писца 

- разликује облике казивања 

Ученици слушају, повезују, сарађују, 

договарају се, дискутују, презентују, 

питају, одговарају на питања, цртају, 

посматрају, записују, закључују, 

читају,… 

Наставник:  

- припрема, реализује и анализира 

наставни процес;  

- унапређује наставу и наставни процес;  

- дефинише активности и садржаје;  

- бира методе и технике рада, као и 

наставне садржаје;  

- креира и реализује час ради постизања 

квалитета наставе која треба да 

допринесе стицању и развијању знања, 

вештина и способности и ставова 

ученика;  

- усклађује циљеве с оним што жели да 

постигне с ученицима, организује 

наставни процес;  

- организује рад на нивоу одељења и 

мањих група;  

- реализује наставни процес у свим 

његовим сегментима; 

МЕТОДЕ: 

- вербалне (монолошка, дијалошка) 

- текстуална (текст метода) 

- интерактивна (кооперативна) 

- учење путем открића и решавања 

проблема 

- практично учење 

- дигитална 

Компетенције за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према 

околини 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

 

Иницијални тест, 

разговор,  

квиз, 

игрице, усмено одговарање 

презентација, 

пројекат, 

састави, 

петнаестоминутне провере 

знања, кратке провере, 

тематске провере знања ,  

писмени задаци, 

тест – 

годишња провера знања 
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- увиђа звучне, – 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; 

- разликује облике казивања; 

- увиђа звучне, визуелне, 

тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике; 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик 

рада; рад на тексту; 

групни облик рада; рад у 

пару. 
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- 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 

ЈЕЗИК/ГРАМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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; 

Ученици слушају, повезују, сарађују, 

договарају се, дискутују, презентују, 

питају, одговарају на питања, цртају, 

посматрају, записују, закључују, 

читају,… 

Наставник:  

- припрема, реализује и анализира 

наставни процес;  

- унапређује наставу и наставни процес;  

Компетенције за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

Иницијални тест, 

разговор,  

квиз, 

игрице, усмено одговарање,  

презентација, 

пројекат, 

састави, 
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ЈЕЗИК/ПРАВОПИС 

- разликује врсте гласовних 

прмена у једноставним 

примерима и примењује 

књижевнојезичку норму; 

- одреди врсте и подврсте 

заменица, као и њихов облик; 

- препознаје глаголска времена 

и употребљава их у складу са 

нормом; 

- разликује реченице по 

комуникативној функцији; 

- доследно примењује 

правописну норму у употреби 

великог слова; састављеног и 

растављеног писања речи; 

интерпункцијских знакова 

- користи Правопис (школско 

издање)  

- доследно примењује 

правописну норму. 

 

- дефинише активности и садржаје;  

- бира методе и технике рада, као и 

наставне садржаје;  

- креира и реализује час ради постизања 

квалитета наставе која треба да 

допринесе стицању и развијању знања, 

вештина и способности и ставова 

ученика;  

- усклађује циљеве с оним што жели да 

постигне с ученицима, организује 

наставни процес;  

- организује рад на нивоу одељења и 

мањих група;  

- реализује наставни процес у свим 

његовим сегментима; 

МЕТОДЕ: 

- вербалне (монолошка, дијалошка) 

- текстуална (текст метода) 

- интерактивна (кооперативна) 

- учење путем открића и решавања 

проблема 

- практично учење 

- дигитална 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; групни облик рада; рад у пару. 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

петнаестоминутне провере 

знања, кратке провере, 

тематске провере знања ,  

писмени задаци, 

тест – годишња провера 

знања 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

- 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; 

Ученици слушају, повезују, сарађују, 

договарају се, дискутују, презентују, 

питају, одговарају на питања, цртају, 

посматрају, записују, закључују, 

читају,… 

Наставник:  

- припрема, реализује и анализира 

наставни процес;  

- унапређује наставу и наставни процес;  

- дефинише активности и садржаје;  

Компетенције за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

 

Иницијални тест, 

разговор,  

препричавање, 

усмено одговарање, 

квиз, 

презентација, 

пројекат, 

састави, 

петнаестоминутне провере 

знања, кратке провере, 

тематске провере знања ,  
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- 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;  

- бира методе и технике рада, као и 

наставне садржаје;  

- креира и реализује час ради постизања 

квалитета наставе која треба да 

допринесе стицању и развијању знања, 

вештина и способности и ставова 

ученика;  

- усклађује циљеве с оним што жели да 

постигне с ученицима, организује 

наставни процес;  

- организује рад на нивоу одељења и 

мањих група;  

- реализује наставни процес у свим 

његовим сегментима; 

МЕТОДЕ: 

- вербалне (монолошка, дијалошка) 

- текстуална (текст метода) 

- интерактивна (кооперативна) 

- учење путем открића и решавања 

проблема 

- практично учење 

- дигитална 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; групни облик рада; рад у пару. 

писмени задаци, 

тест – годишња провера 

знања 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-теми) 

Ученик ће бити у стању да: 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ Спаја књижевна дела и њихове писце. 

Разликује народну од ауторске бајке 

Уме да препозна научена стилска 

средства. 

Појашњење садржаја који ученицима 

представљају потешкоће. Вођење и 

усмеравање тока часа, наставник 

инструкцијама олакшава ученицима да 

кроз више једноставнијих примера 

Компетенције за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Вежбање кроз 

више примера, 

прављење мапе 

појмова. 
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Опише лик из народне епске 

књижевности 

Зна разлику између народне и ауторске 

књижевности, као и родове и врсте. 

 

савладају градиво основног и 

делимично средњег нивоа, подстицање 

да самостално истражују, прихватају 

чињенице, вежбају и надограђују своје 

знање. 

Методе рада: метода усменог излагања; 

метода разговора; текстуална 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад у пару. 

Комуникација 

Естетичка 

компетенција. 

Евиденција 

присуства и 

посећености 

часова. 

Нема оцењивања 

на часовима 

допунске наставе. 

ЈЕЗИК Обнови већ стечена знања 

Разликује суфикс од префикса,  

Уочи да постоје различити начини 

грађења и зна поделу речи по постанку, 

као и шта чини породицу речи. 

Познаје поделу речи по настанку и 

процесе грађења речи, зна шта је суфикс, 

префикс и спојни вокал, гради породице 

речи, разликује творбену основу од 

наставка за облик 

Разликује самогласнике и сугласнике, 

звучне и безвучне гласове и гласове по 

месту изговора 

Уочава слоготворно Р Примени већ 

научена правописна правила.  

Поштује стандардну језичку норму -

разликује врсте гласовних промена у 

једноставним примерима и примењује 

књижевнојезичку норму 

одреди врсте и подврсте заменица, као и 

њихов облик;  

Разликује основне појмове у вези са 

реченицом. 

Препозна глаголска времена и 

употребљава их у складу са нормом 

Појашњење садржаја који ученицима 

представљају потешкоће. Вођење и 

усмеравање тока часа, наставник 

инструкцијама олакшава ученицима да 

кроз више једноставнијих примера 

савладају градиво основног и 

делимично средњег нивоа, подстицање 

да самостално истражују, прихватају 

чињенице, вежбају и надограђују своје 

знање. 

Методе рада: метода усменог излагања; 

метода разговора; метода илустрације; 

метода демонстрације; текстуална. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад у пару. 

Компетенције за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Естетичка компетенција 

Рад са подацима и 

информацијама - 

дигитална 

компетенција. 

Вежбање кроз 

више примера, 

прављење мапе 

појмова. 

Евиденција 

присуства и 

посећености 

часова. 

Нема оцењивања 

на часовима 

допунске наставе. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Течно, стилски обликовано одговори на 

задату тему. 

напише обавештење, вест, извештај 

Појашњење садржаја који ученицима 

представљају потешкоће. Вођење и 

усмеравање тока часа, наставник 

- компетенција за 

учење; 

Вежбање кроз 

више примере, 
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Течно и разговетно чита наглас књижевне 

и неуметничке текстове 

Опише лик из народне епске 

књижевности 

 

инструкцијама олакшава ученицима да 

кроз више једноставнијих примера 

савладају градиво основног и 

делимично средњег нивоа, подстицање 

да самостално истражују, прихватају 

чињенице, вежбају и надограђују своје 

знање. 

Методе рада: метода усменог излагања; 

метода разговора; метода илустрације; 

текстуална 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад у пару. 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање проблема; 

- дигитална 

компетенција 

- естетичка. 

прављење мапе 

појмова. 

Евиденција 

присуства и 

посећености 

часова. 

Нема оцењивања 

на часовима 

допунске наставе. 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ Ученик зна појмове мотив, тема, 

оспособљен је за тумачење епског 

текста. 

Ученик познаје одлике драмског 

текста, реализаторе сценског дела и 

њихове конкретне улоге. 

Ученик читањем и анализом 

прочитаног богати речник и 

оспособљава се за препознавање 

главног и споредног у делу, зна 

форме приповедања, разликује 

приповедача од аутора односно 

песника од лирског субјекта. 

Познаје појам хумора и сатире и уме 

да га препозна у обрађеним 

Кочићевим делима. 

 

Проширивање садржаја како би 

ученици били оспособљени за 

разумевање и решавање 

напреднијих задатака, решавање 

такмичарских задатака. Давање 

могућности да самостално 

истраже садржаје који их 

занимају, да исте презентују, 

напишу пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како се не 

би изгубили у преобимним 

садржајима.  Подстицање да 

самостално истражују, 

прихватају, повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и надограђују 

своје знање. 

компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Израда задатака 

напредног нивоа, 

припрема ученика 

за такмичења, 

израда проблемских 

задатака и 

осамостаљивање 

ученика Нема 

оцењивања на 

часовима додатне 

наставе. 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

299 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације; метода 

демонстрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; рад у пару. 

ЈЕЗИК Ученик познаје промену именских 

речи по падежима, разликује 

подврсте непроменљивих речи, зна 

основне облике новинарских 

текстова. препозна делове речи у 

вези са њиховим грађењем; 

- разликује гласове српског језика по 

звучности и месту изговора; 

- разликује врсте гласовних прмена у 

сложенијим примерима и примењује 

књижевнојезичку норму; 

- одреди врсте и подврсте заменица, 

као и њихов облик; 

Ученик зна обрађене глаголске 

облике, њихову употребу и грађење. 

Ученик се припрема за такмичења 

обнављањем целокупног градива и 

повезујући научено у јединствени 

систем. 

Правилно наводи нечије речи 

(управни говор). 

Познаје значења и употребе падежа, 

изоловано и у тексту. 

Проширивање садржаја како би 

ученици били оспособљени за 

разумевање и решавање 

напреднијих задатака, решавање 

такмичарских задатака. Давање 

могућности да самостално 

истраже садржаје који их 

занимају, да исте презентују, 

напишу пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како се не 

би изгубили у преобимним 

садржајима.  Подстицање да 

самостално истражују, 

прихватају, повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и надограђују 

своје знање. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације; метода 

демонстрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Израда задатака 

напредног нивоа, 

припрема ученика 

за такмичења, 

израда проблемских 

задатака и 

осамостаљивање 

ученика. Нема 

оцењивања на 

часовима додатне 

наставе. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Кроз приказ прозног дела ученик 

богати речник и развија говорну 

културу. 

Проширивање садржаја како би 

ученици били оспособљени за 

разумевање и решавање 

напреднијих задатака, Давање 

могућности да самостално 

истраже садржаје који их 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

Израда задатака 

напредног нивоа, 

припрема ученика 

за такмичења, 

израда проблемских 

задатака и 
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занимају, да исте презентују, 

напишу пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како се не 

би изгубили у преобимним 

садржајима.  Подстицање да 

самостално истражују, 

прихватају, повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и надограђују 

своје знање. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације; метода 

демонстрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; рад у пару. 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

осамостаљивање 

ученика. Нема 

оцењивања на 

часовима додатне 

наставе. 
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3.6.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Циљ наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних 

и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, 

уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег 

језика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: УЏБЕНИК, РАДНА СВЕСКА, ЦД 

УЏБЕНИЦИ: Project 3 Student's book; Project 3 Workbook 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ

. 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Introduction 2           2 2 

2. My life 7 5         4 8 12 

3. The future  4 5 1       4 6 10 

4. Times and places    7 3      4 6 10 

5. Cities     4 4 4    4 8 12 

6. Experiences       2 6 2  4 6 10 

7. What’s up?         6 4 4 6 10 

 Written test 1   3         3 3 

 Written test 2       3     3 3 

Укупно 9 9 8 8 7 4 9 6 8 7 24 48 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области – теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Начин праћења и оцењивања 

1. Introduction 

Поздрављање; 

представљање себе и 

других и тражење/ 

давање информација о 

себи и другима у 

ширем 

комуникативном  

контексту; описивање 

догађаја у садашњости 

 

- разумеју једноставније текстове који 

се односе на поздрављање, 

представљање и тражење/давање 

информација о себи и другима;  

- поздраве и отпоздраве,  представе 

себе и другог користећи 

једноставнија језичка средства;  

- поставе и одговоре на сложенија 

питања личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

- разумеју једноставније текстове у 

којима се описују сталне, уобичајене 

и тренутне радње; 

- размене информације које се односе 

на дате 

комуникативне ситуације; 

- опишу сталне, уобичајене и 

тренутне догађаје / активности и 

способности користећи неколико 

везаних исказа; 

- разумеју и примењују правила 

учтиве комуникације.  

Активности ученика: 

Ученици активно учествују 

у наставном процесу; 

самостално закључују 

значења израза и речи, као 

и форму и значења 

граматичких садржаја; раде 

вежбе слушања, читања, 

говора и писања; глуме, 

симулирају, раде пројекте. 

Активности наставника: 

Наставник мотивише 

ученике за рад; подстиче 

сарадњу и самостал- ност у 

раду, креативно/критичко 

мишљење; пружа подршку; 

прати и евидентира рад и 

напредовање ученика. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, у пару, 

групни. 

Методе рада: аудио-

лингвална, рад на тексту, 

демонстративна, 

дијалошка, монолошка, 

пројектна настава, ИКТ у 

настави 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална 

компетенција 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за учење 

Одоговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

 

Ученици се оцењују из следећих 

области: 

- вештина читања и разумевање 

прочитаног, 

- писано изражавање, 

- граматика и лексика,  

- усмено изражавање. 

Познавање граматике, лексике, 

израду два контролна, и два 

писмена задатка након 

савладаних програмских 

садржаја -месечних и годишњих 

(систематизација наставне теме).  

Писмено изражавање  

оцењује се кроз израду писање 

домаћих задатака којим се 

континуирано развија писменост 

ученика.  

Усмено изражавање ученика 

вреднује се кроз говорне и 

сценске вежбе (усмено излагање 

на одређену тему, препричавање, 

драматизација, учествовање у 

расправи, формулисање свог 

мишљења, као и кроз 

презентације пројеката. 

2. My life 

Tражење и давање 

информација о 

другима и давање 

информација о себи у 

ширем комуника-

тивном контексту; 

oписивање догађаја у 

- препознају и именују појмове који 

се односе на тему; 

- поставе и одговоре на једноставнијa 

питања личне природе;  

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална 

компетенција 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за учење 
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прошлости; 

изражавање допадања/ 

недопадања; позив и 

реаговање на позив.  

- разумеју једноставније текстове у 

којима се описују догађаји у 

прошлости; 

- размене информације у вези са 

догађајима у прошлости; 

- опишу у неколико везаних исказа 

догађај из прошлости/историјску 

личност и сл.  

- разумеју и реагују на једноставније 

исказе који се односе на изражавање 

допадања/недопадања; 

- размене информације које се односе 

на допадање/недопадање уз  

образложење; 

- разумеју предлоге и одговоре на 

њих; 

- упуте предлоге и реагују на 

предлоге пружајући одговарајући 

изговор или одговарајуће оправдање 

на прикладан начин; 

- опишу сличности и разлике у 

породичном животу у ВБ и код нас. 

Одоговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

 

 

3. The future 

Исказивање 

предвиђања, нуђења 

услуге/ одлука и 

намера у будућности. 

- препознају и именују појмове који 

се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове који 

се односе на исказивање предвиђања, 

понуда/одлука, планова и намера у 

будћности; 

- разумеју и размене информације 

које се односе на предвиђање, нуђење 

услуге/одлуке, и намере у 

будућности; 

- изразе своја и туђа предвиђања, 

одлуке, и намере у будћности; 

- понуде/прихвате/одбију услугу на 

прикладан начин; 

Комуникација 

Одговоран однос према 

околини 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима 

Дигитална 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Сарадња 

Решавање проблема 
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- уоче и опишу сличности и разлике у 

прослави рођендана у ВБ и код нас. 

The first written test   

4. Times and places 

Описивање догађаја из 

прошлости; 

исказивање 

допадања/недопа-

дања; позив и 

реаговање на позив 

- разумеjу једноставније текстове у 

којима се описују догађаји из 

прошлости; 

- разменe једноставније информације 

у вези са догађајима у прошлости;  

- опишу у неколико везаних исказа 

догађаје из прошлости; 

- опишу историјске догађаје циљне 

културе користећи једноставнијa 

језичка средства; 

- разумеју и реагују на једноставније 

исказе који се односе на 

допадање/недопадање; 

- изразе допадање/недопадање 

једноставнијим језичким средствима; 

- израчунају време у ВБ, Аустралији, 

САД у односу на Србију. 

Одговоран однос према 

околини 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима 

Дигитална 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

 

5. Cities 

Описивање места; 

исказивање 

просторних односа и 

смера кретања; 

описивање догађаја у 

прошлости; 

исказивање предлога и 

сугестија; изражавање 

будућих 

планова/договора 

- препознају и именују појмове који 

се односе на тему; 

- разумеју једноставнији опис места 

(знаменитости, институције и сл.); 

- упореде и опишу карактеристике 

места,  користећи једноставнија 

језичка средства;  

- опишу места користећи 

једноставнија језичка средства 

(знаменитости, занимљивости и сл.);  

- разумеју појединачне и везане 

исказе који се односе на просторне 

односе и смер кретања; 

- питају и кажу где се нешто налази 

користећи једноставнија језичка 

средства; 

 Одговоран однос према 

околини 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима 

Дигитална 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 
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- затраже и у неколико везаних исказа 

саопште смер кретања; 

- разумеју и опишу искуство/догађај 

из прошлости користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разумеју и реагују на предлоге и 

сугестије уз образложење; 

- саопште предлоге и сугестије; 

- разумеју једноставније исказе који 

се односе на планове за будућност;  

- у неколико везаних исказа саопште 

планове/договоре за будућност;  

- разумеју и поштују правила учтиве 

комуникације; 

- опишу значајније градове циљних 

култура и њихове знаменитoсти и 

занимљивости (Лондон, Њујорк); 

6. Experiences 

Описивање иску-ства 

у прошлости; 

исказивање жеља и 

амбиција; исказивање 

упозорења;  

 

- препознају и именују појмове који 

се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове који 

се односе на описивање искуства у 

прошлости; 

- разменe информације у вези са 

искуствима из прошлости;  

- опишу у неколико везаних исказа 

своја и туђа искуства из прошлости 

користећи једноставнија језичка 

средства;  

- разумеју краће и дуже исказе који се 

односе на жеље и амбиције; 

- изразе своје и туђе жеље и амбиције 

једноставнијим језичким средствима; 

- разумеју једноставније текстове који 

се односе на упозорења; 

- саопште упозорења; 

- разумеју текст о значајнијим 

историјским личностима из ВБ и 

 Одговоран однос према 

здрављу 

Одговоран однос према 

околини 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима 

Дигитална 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 
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опишу значајније историјске 

личности користећи једноставнија 

језичка средства.  

The second written 

test 

   

7. What’s up? 

Исказивање потреба, 

осета и осећања; 

изрицање савета, 

забрана и обавеза; 

изражавање мишљења 

(слагања /неслагања).  

 

- препознају и именују појмове који 

се односе на тему; 

- разумеју и реагују на свакодневне 

изразе у вези са непосредним и 

конкретним потребама, осетима и 

осећањима;  

- изразе основне потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким 

средствима; 

- разумеју и реагују на савете, 

присуство/одсуство обавезе; 

- размене информације које се односе 

на савете, забране, 

присуство/одсуство обавезе; 

- саопште савете, забране, 

присуство/одсуство обавезе 

користећи одговарајућа језичка 

средства; 

- разумеју  и формулишу исказе 

којима се тражи мишљење, изражава 

слагање/неслагање. 

 Одговоран однос према 

здрављу 

Одговоран однос према 

околини 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима 

Дигитална 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области – 

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

Међупредметне компетенције 
Начин праћења и 

оцењивања 

Introduction 

Поздрављање; 

представљање себе и 

других и тражење/ 

давање информација 

о себи и другима у 

ширем 

комуникативном 

контексту; 

описивање догађаја у 

садашњости. 

 

После допунских часова ученици треба да: 

- разумеју једноставније текстове који се 

односе на поздрављање, представљање и 

тражење/давање информација о себи и 

другима;  

- поздраве и отпоздраве,  представе себе и 

другог користећи једноставнија језичка 

средства;  

- поставе и одговоре на сложенија питања 

личне природе;  

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене и тренутне радње; 

- разумеју и примењују правила учтиве 

комуникације. 

Активности ученика: 

Ученици активно 

учествују у наставном 

процесу; самостално 

закључују значења 

израза и речи, као и 

форму и значења 

граматичких садржаја; 

раде вежбе слушања, 

читања, говора и 

писања; глуме, 

симулирају, раде 

пројекте. 

Активности наставника: 

Наставник мотивише 

ученике за рад; 

подстиче сарадњу и 

самосталност у раду, 

креативно / критичко 

мишљење; пружа 

подршку; прати и 

евидентира рад и 

напредовање ученика. 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, у пару, 

групни. 

Методе рада: 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Рад са подацима и информацијама 

Компетенција за учење 

Одоговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз играње 

улога у паровима, 

симулације у 

паровима, тестови 

језичких вештина и 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

 

 

My life 

Tражење и давање 

информација о 

другима и давање 

информација о себи 

у ширем 

комуникативном 

контексту; 

oписивање догађаја у 

прошлости; 

изражавање 

допадања/ 

недопадања; позив и 

реаговање на позив. 

После допунских часова ученици треба да: 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- поставе и одговоре на једноставнијa питања 

личне природе;  

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују догађаји у прошлости; 

- разумеју и реагују на једноставније исказе 

који се односе на изражавање 

допадања/недопадања; 

- разумеју предлоге и одговоре на њих; 
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The future 

Исказивање 

предвиђања, нуђења 

услуге/ одлука и 

намера у будућности. 

После допунских часова ученици треба да: 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се односе на 

будуће радње и предвиђања; 

 

аудио-лингвална, рад на 

тексту, демонстративна, 

дијалошка, монолошка, 

пројектна настава, ИКТ 

у настави 

Комуникација 

Одговоран однос према околини 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Рад са подацима 

Дигитална компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Сарадња 

Решавање проблема 

Times and places 

 

Описивање догађаја 

из прошлости; 

исказивање 

допадања/недопадањ

а; позив и реаговање 

на позив. 

 

После допунских часова ученици треба да: 

разумеjу једноставније текстове у којима се 

описују догађаји из прошлости; 

- разумеју и реагују на једноставније исказе 

који се односе на допадање/недопадање; 

- изразе допадање/недопадање 

једноставнијим језичким средствима; 

Cities 

 

Описивање места; 

исказивање 

просторних односа и 

смера кретања; 

описивање догађаја у 

прошлости; 

исказивање предлога 

и сугестија; 

изражавање будућих 

планова/договора.  

 

После допунских часова ученици треба да:  

препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју једноставнији опис места 

(знаменитости, институције и сл.); 

- опишу места користећи једноставнија 

језичка средства (знаменитости, 

занимљивости и сл.);  

- разумеју појединачне и везане исказе који се 

односе на просторне односе и смер кретања; 

- питају и кажу где се нешто налази 

користећи једноставнија језичка средства; 

- разумеју и опишу искуство/догађај из 

прошлости користећи једноставнија језичка 

средства; 

- разумеју и реагују на предлоге и сугестије 

уз образложење; 

- разумеју једноставније исказе који се односе 

на планове за будућност;  

- разумеју и поштују правила учтиве 

комуникације; 
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- опишу значајније градове циљних култура и 

њихове знаменитoсти и занимљивости 

(Лондон, Њујорк); 

Experiences 

 

Описивање искуства 

у прошлости; 

исказивање жеља и 

амбиција; 

исказивање 

упозорења; 

После допунских часова ученици треба да:  

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- разумеју једноставније текстове који се 

односе на описивање искуства у прошлости; 

- опишу у неколико везаних исказа своја и 

туђа искуства из прошлости користећи 

једноставнија језичка средства;  

- разумеју краће и дуже исказе који се односе 

на жеље и амбиције; 

- разумеју једноставније текстове који се 

односе на упозорења;. 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Рад са подацима 

Дигитална компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

What’s up? 

Исказивање потреба, 

осета и осећања; 

изрицање савета, 

забрана и обавеза; 

изражавање 

мишљења (слагања 

/неслагања). 

После допунских часова ученици треба да: 

- изразе основне потребе, осете и осећања 

једноставнијим језичким средствима; 

- препознају и именују појмове који се односе 

на тему; 

- изразе основне потребе, осете и осећања 

једноставнијим језичким средствима; 

разумеју и реагују на савете, 

присуство/одсуство обавезе; 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Исходи 

(ученици ће бити у стању да:) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Introduction 

Поздрављање; 

представљање себе и 

других и тражење/ 

давање информација о 

себи и другима у ширем 

комуникативном 

контексту; описивање 

догађаја у садашњости. 

- у неколико везаних исказа саопште информације о 

себи и другима; 

- размене информације које се односе на дате 

комуникативне ситуације; 

- опишу сталне, уобичајене и тренутне догађаје / 

активности и способности користећи неколико 

везаних исказа; 

Активности ученика: 

Ученици активно 

учествују у наставном 

процесу; самостално 

закључују значења 

израза и речи, као и 

форму и значења 

граматичких садржаја; 

раде вежбе слушања, 

читања, говора и 

писања; глуме, 

симулирају, раде 

пројекте. 

Активности наставника: 

Наставник мотивише 

ученике за рад; 

подстиче сарадњу и 

самосталност у раду, 

креативно/критичко 

мишљење; пружа 

подршку; прати и 

евидентира рад и 

напредовање ученика. 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, у пару, 

групни. 

Методе рада: 

аудио-лингвална, рад на 

тексту, демонстративна, 

дијалошка, монолошка, 

Комуникација 

Сарадња 

Дигитална 

компетенција 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за учење 

Одоговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка 

компетенција 

 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз играње 

улога у паровима, 

симулације у 

паровима, тестови 

језичких вештина и 

различите технике 

формативног 

оцењивања. My life 

Tражење и давање 

информација о другима 

и давање информација о 

себи у ширем 

комуникативном 

контексту; oписивање 

догађаја у прошлости; 

изражавање допадања/ 

недопадања; позив и 

реаговање на позив.  

- у неколико везаних исказа саопште информације о 

себи и другима; 

- опишу у неколико везаних исказа догађај из 

прошлости/историјску личност и сл.  

- размене информације које се односе на 

допадање/недопадање уз  образложење; 

- упуте предлоге и реагују на предлоге пружајући 

одговарајући изговор или одговарајуће оправдање на 

прикладан начин; 

- опишу сличности и разлике у породичном животу у 

ВБ и код нас. 

The future 

Исказивање 

предвиђања, нуђења 

услуге/ одлука и намера 

у будућности. 

- разумеју једноставније исказе који се односе на 

изражавање допадања и недопадања и реагују на њих 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима 

Дигитална 

компетенција 

Times and places 

Описивање догађаја из 

прошлости; исказивање 

допадања/недопадања; 

позив и реаговање на 

позив. 

- разменe једноставније информације у вези са 

догађајима у прошлости;  

- опишу у неколико везаних исказа догађаје из 

прошлости; 

- опишу историјске догађаје циљне културе користећи 

једноставнијa језичка средства; 
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- израчунају време у ВБ, Аустралији, САД у односу на 

Србију. 

пројектна настава, ИКТ 

у настави 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 
Cities 

Описивање места; 

исказивање просторних 

односа и смера кретања; 

описивање догађаја у 

прошлости; исказивање 

предлога и сугестија; 

изражавање будућих 

планова/договора.  

- упореде и опишу карактеристике места,  користећи 

једноставнија језичка средства;  

- затраже и у неколико везаних исказа саопште смер 

кретања; 

- саопште предлоге и сугестије; 

- у неколико везаних исказа саопште 

планове/договоре за будућност;  

- опишу значајније градове циљних култура и њихове 

знаменитoсти и занимљивости (Лондон, Њујорк); 

- опишу значајни историjски догађај циљних култура 

Experiences 

Описивање искуства у 

прошлости; исказивање 

жеља и амбиција; 

исказивање упозорења; 

- разменe информације у вези са искуствима из 

прошлости;  

- опишу у неколико везаних исказа своја и туђа 

искуства из прошлости користећи једноставнија 

језичка средства;  

- изразе своје и туђе жеље и амбиције једноставнијим 

језичким средствима; 

- саопште упозорења; 

- разумеју текст о значајнијим историјским 

личностима из ВБ и опишу значајније историјске 

личности користећи једноставнија језичка средства. 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 

према околини 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима 

Дигитална 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Сарадња 

Решавање проблема 

Комуникација 

What’s up? 

Исказивање потреба, 

осета и осећања; 

изрицање савета, 

забрана и обавеза; 

изражавање мишљења 

(слагања /неслагања).  

 

- размене информације које се односе на савете, 

забране, присуство/одсуство обавезе; 

- саопште савете, забране, присуство/одсуство обавезе 

користећи одговарајућа језичка средства; 

-разумеју и формулишу исказе којима се тражи 

мишљење, изражава слагање/неслагање. 

- разумеју и реагују на свакодневне изразе у вези са 

непосредним и конкретним потребама и осећањима  
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3.6.1.3. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКОВНА КУЛТУРА  

ЦИЉ: 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОМБИНОВАНИ МЕТОД – овим методом се омогућава истовремено коришћење различитих метода.  

УЏБЕНИЦИ: Нема  

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Боја 4 2 2 1       4 5 9 

2. Комуникација   2 2 1      2 3 5 

3. Текстура    2 2      1 3 4 

4. Уобразиља      2 2 1 2 2 3 6 9 

5. Простор      2 1 2 2 2 3 6 9 

Укупно 4 2 4 5 3 4 3 3 4 4 13 23 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

БОЈА - користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

- 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; 

- повезује карактеристичан експонат и 

одговарајући музеј; 

- разматра са другима штa и како је 

уoчио и где та знања може применити 

Текстуални: штампани и 

писани текстови 

Практичан рад:  

Цртање и сликање 

Методе:  

Вербална метода  

Демонстрације 

Радионице 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња 

Физика  

Хемија 

Географија 

Биологија 

 

Активност и однос ученика 

према предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 

КОМУНИКАЦИЈА - користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

- изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном техником; 

- идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и циљеве 

једноставних визуелних порука; 

- повезује карактеристичан експонат и 

одговарајући музеј; 

- разматра са другима шта и како је 

уочио и где та знања може применити 

Текстуални: штампани и 

писани текстови 

Практичан рад: 

Цртање и сликање 

Методе: 

Вербална метода 

Демонстрације 

Радионице 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња 

Српски језик и књижевност 

Енглески језик 

Руски језик 

Француски језик 

 

Активност и однос ученика 

према предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 

ТЕКСТУРА - прави разноврсне текстуре на 

подлогама, облицима или у 

апликативном програму; 

- обликује, самостално, или у сарадњи 

са другима, употребне предмете од 

материјала за рециклажу; 

- изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном техником; 

Текстуални: штампани и 

писани текстови 

Практичан рад: 

Цртање и сликање 

Методе: 

Вербална метода 

Демонстрације 

Радионице 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња 

Информатика и 

рачунартсво 

Музичка култура  

Активност и однос ученика 

према предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 
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- повезује карактеристичан експонат и 

одговарајући музеј; 

- разматра са другима шта и како је 

уочио и где та знања може применити 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Техника и технологија 

Биологија 

 

УОБРАЗИЉА - користи одабране информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

- изрази своје замисли и позитивне 

поруке одабраном ликовном техником; 

- идентификује теме у одабраним 

уметничким делима и циљеве 

једноставних визуелних порука; 

- разматра са другима шта и како је 

уочио и где та знања може применити 

Текстуални: штампани и 

писани текстови 

Практичан рад: 

Цртање и сликање 

Методе: 

Вербална метода 

Демонстрације 

Радионице 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња 

Информатика и 

рачунарство 

Историја 

Техника и технологија  

Активност и однос ученика 

према предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 

ПРОСТОР - 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; 

- повезује карактеристичан експонат и 

одговарајући музеј; 

- разматра са другима шта и како је 

уочио и где та знања може применити 

Текстуални: штампани и 

писани текстови 

Практичан рад: 

Цртање и сликање 

Методе: 

Вербална метода 

Демонстрације 

Радионице 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња: 

Математика (нацртна 

геометрија) 

Физика  

Геграфија 

Историја 

 

Активност и однос ученика 

према предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 
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3.6.1.4. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

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

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

и култури свoгa и других нaрoдa. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник  Музичка култура за 6. разред, др Александра Паладин, мр Драгана Михајловић Бокан, ЛОГОС; ЦД 

плејер, компакт – диск 1, Мултимедијални ПДФ уџбеник, лаптоп, пројектор, звучници. 

УЏБЕНИЦИ: Музичка култура за 6. разред, др Александра Паладин, мр Драгана Михајловић Бокан,  ЛОГОС 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ЧОВЕК И МУЗИКА 3 1     2 1   7 0 7 

2. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ   1      2  2 1 3 

3. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 1 1 1 2  1 1 1  1 3 6 9 

4. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 1 1 2 2 1 1 2  2 1 6 7 13 

5. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  1  1  1  1   1 3 4 

Укупно 5 4 4 5 1 3 5 3 4 2 19 17 36 
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         ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Начин праћења и оцењивања 

Човек и 

музика 

- 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); 

Наставне методе:  

Монолошко-дијалошка,  

Демонстрација,  

практичан рад, 

истраживачка,  

ИКТ метода; 

певање, 

слушање, 

свирање, перцепција 

музичких примера. 

Облици рада:  

фронтални, 

групни,  

индивидуални 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

-  Естетичка компетенција 

-  Вештина комуникације  

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Дигитална компетенција

  

 

 

Посматрањем ученичког 

учешћа, закључивања и 

одговарања на постављена 

питања; 

проценом практичног рада и 

стваралачког ангажовања; 

праћење и процењивање начина 

ученичке партиципације у 

музичком догађај; 

посматрањем, испитивањем 

кроз разговор;  

усменим излагањем ученика на 

задате теме; ученичким 

објашњавањем појава, процеса, 

појмова; јавним презентовањем 

самосталног или групног рада;  

дискутовањем; расправом; кроз 

усмено испитивање целе групе 

или одељења; писмено кроз 

упитнике, тематске радове; 

тестирањем 

нестандардизованим, 

критеријумским, пригодним и 

ситуационим тестовима 

Формативним и сумативним 

оцењивањем 

Музички 

инструменти 

- одреди врсту музичког инструмента са 

диркама по изгледу и звуку  

- опише разлику у начину добијања звука код 

инcтрумената са диркама 

- уочи извођачке и техничке могућности 

инструмената; 

- препозна инструмент или групу према врсти 

композиције у оквиру датог музичког стила; 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према 

здрављу 

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

Слушање 

музике 

- разликује вокално-инструменталне и 

инструменталне облике средњег века и 

ренесансе 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 
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- 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; 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према 

здрављу 

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Дигитална компетенција 

Извођење 

музике 

- изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и традиционалне и/или електронске 

инструменте, сaмoстaлнo 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; 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према 

здрављу 

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Дигитална компетенција 

Музичко 

стваралаштво 

- користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт  

- комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом 

- учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката 

- изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или говорна 

реч, ликовна уметност) 

- учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма 
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3.6.1.5. ИСТОРИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ИСТОРИЈА 

ЦИЉ: Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и комптенеције 

неопходне  за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, кулутрно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Табла, историјске карте, пројектор, рачунар, платно, уџбеник, свеска 

УЏБЕНИЦИ: Историја, Уџбеник са одабраним историјским изворима за 6. разред основне школе, Герундијум, Б. Бечановић, А. Крстић 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Основи проучавања прошлости 3          2 1 3 

2. 
Европа, Средоземље и српске земље у раном 

средњем веку 
5 9 4        9 9 18 

3. 
Европа, Средоземље и српске земље у позном 

средњем веку 
  4 8 3 7 8 6   18 18 36 

4. 
Европа, Средоземље и српске земље у раном 

новом веку 
       1 8 6 8 7 15 

Укупно 8 9 8 8 3 7 8 7 8 6 37 35 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

Основи 

проучавања 

прошлости 

- 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; 

- 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; 

 

Фронтална настава, групна 

настава, индивидуални 

облик наставе 

Компетенција за целоживотно учење 

Рад са подацима и информацијама 

Решавање проблем 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Естетичка компетенција 

Усмена испитивања, тест 

знања, активност на часу, 

домаћи задаци, израда 

пројеката 

Европа, 

Средоземље и 

српске земље у 

раном средњем 

веку 

Европа, 

Средоземље и 

српске земље у 

позном средњем 

веку 

Европа, 

Средоземље и 

српске земље у 

раном новом 

веку 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин 

праћења и 

оцењивања 

Основи 

проучавања 

прошлости, 

Европа, 

Средоземље и 

српске земље 

у раном 

средњем веку 

- 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; 

- 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; 

Фронтална настава, групна 

настава, индивидуални 

облик наставе 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблем 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

Усмена 

испитивања, 

тест знања, 

активност на 

часу, домаћи 

задаци, израда 

пројеката 

Европа, 

Средоземље и 

српске земље 

у позном 

средњем и 

раном новом 

веку 

- пореди историјске појаве; 

- наведе најзначајније последице настанка и развоја 

држава у Европи и Средоземљу у средњем и раном 

новом веку; 

- 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; 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Основи 

проучавања 

прошлости, 

Европа, 

Средоземље и 

српске земље у 

раном средњем 

веку 

- 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; 

- 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; 

Фронтална настава, групна 

настава, индивидуални 

облик наставе 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање 

проблем 

Сарадња 

Дигитална 

компетенција 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Естетичка 

компетенција 

Усмена испитивања, 

тест знања, 

активност на часу, 

домаћи задаци, 

израда пројеката 

Европа, 

Средоземље и 

српске земље у 

позном 

средњем и 

раном новом 

веку 

- 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; 

- 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; 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

322 

3.6.1.6. ГЕОГРАФИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ: Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природногеографским, демографским, насеобинским, 

политичкогеографским, економскогеографским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање 

вредности мултикултуралности и патриотизма. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Карта света, карта Европе, атлас, рачунар, глобус, свеска, уџбеник 

УЏБЕНИЦИ: Славољуб Јовановић, Невена Влајић, Географија за шести разред основне школе, Герундијум, 2020. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ 
 

ОБРАДА 

 

УТВРЂ

. 
СВЕГА 

IX X XI XI

I 

I II III IV V  VI 

1. ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА 2          1 1 2 

2. ГЕОГРАФСКА КАРТА 6 7         7 6 13 

3. СТАНОВНИШТВО  1 8 2       7 4 11 

4. НАСЕЉА    6 1      4 3 7 

5. ПРИВРЕДА     4 8     7 5 12 

6. ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ       8 5   7 6 13 

7. ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ        3 8 2 7 6 13 

8. Систематизација градива          1 / 1 1 

Укупно 8 8 8 8 5 8 8 8 8 2 40 32 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА 

 

- успоставља везе између физичко-географских и 

друштвено-географских објеката, појава и процеса 

- наведе појам и поделу друштвене географије 

- именује гране друштвене географије и наводи 

њихов предмет проучавања 

Kоришћење начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја 

(презентације, читање 

популарне литературе са 

занимљивостима и 

достигнућима у науци) 

Мотивисање ученика за 

учење новог предмета кроз 

занимљивости и везу са 

свакодневним животним 

активностима Наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике да самостално 

истражују, прихватају 

чињенице и извлаче 

закључке. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације, 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; групни облик 

рада; рад у пару. 

– Комуникација 

– Учење 

– Сарадња 

– Рад са подацима и 

информацијама 

– Одговоран однос 

према околини 

– Естетичка 

 

Иницијални тест, 

усмена провера. 

ГЕОГРАФСКА 

КАРТА 

 

- објасни појам картографска мрежа 

- упореди појам упоредника и подневка  

- објасни појам географске ширине и дужине 

- тачно и прецизно изводи мерења растојања на 

карти помоћу мреже упоредника и подневака 

- опише  и објасни изглед географске карте 

- објасни улогу размера и размерника у мерењима 

на карти 

- прати инструкције и на основу њих одређује 

стварна растојања између тачака на Земљи 

- препозна на карти контурне, линијске и 

ванразмерне картографске  знакове  и објасни када 

се користе                       

- разликује врсте облика у рељефу помоћу методе 

боја 

- распознаје и прави разлику између методе боја, 

изохипси, шрафирања, сенчења                  

- врши рачунања надморске и релативне висине 

помоћу изохипси                                         

- оријентише се у простору користећи компас, 

географску карту и сателитске навигационе 

системе 

- познаје начине оријентације у простору у 

природи 

- научено градиво примењује у пракси 

- активно учествује  у дискусији на часу 

Усмена провера, 

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског 

часа,  

познавање 

географске карте, 

игре, пројектни 

задатак 

СТАНОВНИШТВО 

 

- доводи у везу размештај светског становништва 

са природним карактеристикама простора 

Усмена провера, 
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- објасни појам демографија и изводи закључак 

које области географије проучава  

- објасни: појам густине насељености, екумене и 

анекумене, броја становника, попис становништва, 

наталитет, морталитет, природни прираштај, 

емиграциије и имиграције, структуре 

становништва, расну, биолошку, националну, 

религијску структуру становништва, појам 

демографске експлозије, појам демографске 

пројекције, појам демографске 

политике                             

- зна да израчуна густину насељености на 

конкретном примеру  

- уме да покаже на карти области које су екумена 

или анекумена 

- анализира број становника на графикону 

- наводи примере различитих вредности 

наталитета и морталитета у различитим деловима 

света  

- израчунава на различитим примерима земаља 

природни прираштај 

- коментарише и дискутује о главним узроцима 

миграција у свету и нашој земљи 

- анализира графиконе и објашњава миграциона 

кретања представљена на њима 

- анализира графиконе на којима је приказана 

биолошка структура становништва                             

- уочи разлоге због којих се на различитим 

територијама мења расна структура 

становништва      - објасни и разуме утицај 

природне средине на формирање различитих раса 

људи,  разуме да су људи различитих раса 

равноправни  

- уочи распрострањеност религија на карти 

света                                   

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског 

часа, игре, 

пројектни задатак 
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- анализира компоненте популацоне динамике и 

њихов утицај на формирање укупних 

демографских потенцијала на примерима Србије 

- на конкретним примерима анализира утицај 

смањеног фертилитета, демографскког старења, 

исељавања високообразовних људи, на квалитет 

живота људи Србије 

- активно учествује у дебати и раду на часу 

НАСЕЉА - анализира географски положај насеља 

- објасни утицај природне средине и привреде на 

размештај насеља 

- препозна и упореди различите типове насеља у 

свету и нашој земљи 

- објасни континуиране процесе у развоју насеља и 

даје примере у Србији, Европи и свету 

- анализира утицај природне средине на на 

размештај и типове села 

- доводи у везу типове насеља и урбане и руралне 

процесе са структурама становништва, 

миграцијама, економским и глобалним појавама и 

процесима 

- уочи  типове села по распореду кућа у њима и да 

покаже на карти света и карти Србиије 

- објасни и разуме појам деаграризације и 

депопулације села, наведе разлоге који доводе до 

ње 

- доводи у везу типове насеља и урбане и руралне 

процесе са структурама становништва, 

миграцијама, економским и глобалним појавама и 

процесима 

- објасни појам првих градова на свету, градске 

зоне и показује их на конкретним примерима,  на 

карти света 

- објасни историјски развој урбанизације  

- објасни појам града, агломерације и 

мегалополиса и разлику међу њима 

- активно учествује у дебати и раду на часу 

  

 

Усмена провера, 

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског 

часа, игре, 

пројектни задатак 
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 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 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); 

 - Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад с подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

- Одговоран однос 

према околини 

 

Усмена провера, 

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског 

часа, игре, 

пројектни задатак  

ПРИВРЕДА  - изврши поделу привредних сектора на занимања 

људи 

- објасни разлику између привредних и 

ванпривредних делатности 

- уз помоћ географске карте анализира утицај 

природних и друштвених фактора на развој и 

размештај привредних делатности 

- доведе у везу размештај привредних објеката и 

квалитет животне средине 

- изврши поделу пољопривреде и наведе на 

примерима делатности које обухвата привреда  

- вреднује алтернативе за одрживи развој у 

пољопривреди 

- објасни појам развијених и појам неразвијених 

земаља 

 – Комуникација 

– Учење 

– Сарадња 

– Дигитална 

компетенција 

– Рад са подацима и 

информацијама 

– Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

– Одговоран однос 

према околини 

– Естетичка 

 

Усмена провера, 

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

пројектни задатак, 

игре 
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- покаже на карти развијене и неразвијене земље 

света  

- анализира однос развијених и неразвијенх земаља 

- објасни појам бруто домаћи производ 

- објасни и разликује појмове природне, животна, 

географска средина, даје примере у свакодневном 

животу  

- доводи у везу размештај привредних објеката и 

квалитет животне средине 

- вреднује алтернативе за одрживи развој у својој 

локалној средини, Србији, Европи и свету 

- научено градиво примењује у пракси 

- активно учествује  у дискусији на часу 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

 

- објасни појмове држава, државна територија, 

државна граница 

- објасни и разликује појмове државна, природна и 

етничка граница 

- објасни политичко-географску структуру државе 

- представи процесе који су довели до формирања 

савремене политичко-географске карте света 

- објасни и разликује облике владавине 

- анализира и упореди специфичности  различитих 

облика владавине 

- користи тематске карте и на њима препознаје 

границе земаља, њихове територије и главне 

градове 

- објашњава појам административно-територијално 

уређење 

- објасни како се одређује географски положај 

државе 

- упореди и анализира различите географске 

положаје земаља на географској карти 

- упореди географски положај Србије у односу на 

неке друге земље света(у Европи и ван ње) 

- објасни појмове НАТО, Уједињене нације, 

Европска Унија                                 - представи 

 Усмена провера, 

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског 

часа, игре, 

пројектни задатак 
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процесе који су довели до формирања савремене 

политичко-географске карте света 

- анализира и дискутује на тему неповредивости 

државних граница            - објашњава и анализира 

узроке који доводе до оружаних сукоба у 

свету           - наводи примере конкретних 

оружаних сукоба између држава                  

- научено градиво примењује у пракси 

- активно учествује  у дискусији на часу 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

- објасни и на карти покаже геогрфски положај 

Европе 

- објасни појмове Стари и Нови свет 

- покаже на карти мора и океане на које излази 

Европа 

- покаже на карти крајње тачке Европе 

- илуструје уз помоћ карте најважније географске 

објекте на простору Европе 

- покаже на карти Европе обалску разуђеност 

континента, иманује полуострва, острва, заливе 

Европе, платформе континента, низије, планине, 

најкарактеристичније реке, језера Европе,  

- објасни појам масива и покаже на примеру 

Европе, масиве континента 

- анализира клима-дијаграме и уочава водостаје 

река у поједини месецима 

- објашњава настанак  језера Европе и међусобно 

их пореди по карактеристикама 

- наведе и на карти покаже климатске области 

и  области живог света Европе и објасни њихове 

основне карактеристике 

- објасни међусобну повезаност климе и 

распрострањености живог света на Земљи 

- објашњава појмове циклон и антициклон и даје 

конкретне примере циклона и антициклона који 

утичу на климу Европе 

- објашњава утицај Голфске струје и осталих 

чинилаца на формирање климе Европе 

 – Комуникација 

– Учење 

– Сарадња 

– Дигитална 

компетенција 

– Рад са подацима и 

информацијама 

– Одговоран однос 

према околини 

– Естетичка 

 

Усмена провера, 

писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског 

часа,  

познавање 

географске карте 
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- објасни и на карти покаже размештај 

становништва Европе 

-наведе религије које су заступљене у Европским 

земљама 

- покаже на карти велике градове Европе 

- објасни карактеристике привреде у високо, 

средње развијеним и  неразвијеним земљама 

Европе             

 - издвоји и на карти покаже регије 

Европе                 

- приказује наведене појмове на немој карти 

- служи се картом Европе 

- активно учествује у часу 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА 

 

- наведе појам и поделу друштвене 

географије 

- именује гране друштвене географије и 

наводи њихов предмет проучавања 

Објашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће.  

Вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера 

савладају градиво основног 

и делимично средњег нивоа. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос према 

околини; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Објашњење кључних 

појмова, вежбање, 

прављење мапе 

појмова. 

Евиденција присуства 

и посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 

ГЕОГРАФСКА 

КАРТА 

 

-покаже на карти Екватор и Гринич 

-опише изглед географске карте 

-разликује врсте облика у рељефу 

помоћу методе боја 

- познаје начине оријентације у простору 

у природи 

СТАНОВНИШТВО -објасни појам демографија 

-објасни појам густине насељености 

-објасни појам екумене и анекумене 

-разуме разлику између екумене и 

анекумене 

-објасни појмове наталитет, морталитет, 

природни прираштај, миграције; 

НАСЕЉА - објасни појам насеља 

- наведе типове насеља 

- објасни појам урбанизације  

ПРИВРЕДА 

 

- објасни појам привреде 

- објасни појам пољопривреде 

- објасни појам индустрије и њену 

поделу 

-објасни појам саобраћаја и његову 

поделу 

- објасни појам туризма и његову поделу 

- објасни појам развијених и појам 

неразвијених земаља 

- објасни појмове природне, животна, 

географска средина, даје примере у 

свакодневном животу  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

331 

 

  

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

- објасни појмове држава, државна 

територија, државна граница 

- објасни и разликује појмове државна, 

природна и етничка граница 

- објасни појам владавине 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

- објасни и на карти покаже географски 

положај Европе 

- покаже на карти границе Европе са 

суседним континентима 

- упореди величину Европе са 

величином других континената 

- објасни појмове Стари и Нови свет 

- покаже на карти мора и океане на које 

излази Европа 

- покаже на карти низије и планине 

Европе 

- покаже на карти Европе 

најкарактеристичније реке, језера 

- наведе типове климе у Европи 

- наведе народе који живе на територији 

Европе и повеже их са државама у 

којима живе 

- наведе религије које су заступљене у 

Европским земљама 

- покаже на карти велике градове Европе 
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3.6.1.7. ФИЗИКА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИКА 

ЦИЉ: Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, да стекну основну научну 

писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о 

физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у 

свакодневном животу и раду.  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: (Бела) табла, рачунар, пројектор, метарска трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, 

вага, динамометар, ареометар, барометар, манометар 

УЏБЕНИЦИ: Физика 6, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за 6. разред основне школе, Физика 6, збирка задатака 

за 6. разред основне школe, А. Кандић, Г. Попарић, НОВИ ЛОГОС, 2022. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ФИЗИКЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. УВОД 4          3 1 4 

2. КРЕТАЊЕ 5 8         6 7 13 

3. СИЛА   8 6       6 8 14 

4. МЕРЕЊЕ    3 4 7     7 7 14 

5. МАСА И ГУСТИНА       7 7   7 7 14 

6. ПРИТИСАК         7 6 5 8 13 

Укупно 9 8 8 9 4 7 7 7 7 6 34 38 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

УВОД - Разликује природне и друштвене науке; 

- Усваја појам материје; 

- Зна шта је супстанца, физичко тело и физичко поље; 

- Уме да наброји све физичке појаве које се јављају у 

природи и да их објасни; 

- Примењује знање из ове области у свакодневном животу, 

зна да се физика користи у медицини, техници и у науци 

Kоришћење начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја: 

- излагање садржаја кроз 

презентације; 

- демонстрација огледа и 

извођење експеримената 

који ће развити жељу за 

експерименталним радом 

Методе рада:  

-метода усменог излагања 

- дијалошка метода 

- метода илустрације  

- метода демонстрације 

Облици рада:  

-фронтални 

- индивидуални 

- рад на тексту 

- групни облик рада 

- рад у пару 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

- дигитална 

компетенција 

- дискусија о 

примени физике у 

свакодневном 

животу и повезивање 

физике са другим 

природним наукама 

- усмено одговарање 

КРЕТАЊЕ 

 

- Зна шта је механичко кретање и које га физичке величине 

описују; 

- Уме да препозна врсту кретања према облику путање; 

- Уме да препозна векторске физичке величине (нпр. 

брзину); 

- Уме да препозна јединице за брзину(m/s, km/h); 

- Уме да користи префиксе и претвара бројне вредности 

физичких величина из једне јединице у другу (нпр. 

километре у метре); 

- Разуме и примењује основне математичке формулације 

односа и законитости у физици, нпр. директну о обрнуту 

пропорционалност.  

- Уме да препозна равномерно кретање;  

- Уме да израчуна брзину, пређени пут или протекло 

време, ако су му познате друге две величине; 

- Зна да препозна променљиво кретање и да израчуна 

средњу брзину; 

- Уме да користи и интерпретира табеларни и графички 

приказ зависности физичких величина 

-наставни листићи 

- мерења 

- вежбања 

- тестови 

- усмено одговарање 

- активности и 

залагање на часу 

- уредност и 

комплетност свески 

- израда рачунских 

задатака на табли 

- семинарски радови 

- израда паноа 

- реферати 

- презентације 

- истраживачки рад 

- самостално и 

групно извођење 

огледа 

- домаћи задаци 

- пројектна настава  

- пројектни задаци 

СИЛА - Наведе промене које настају при узајамном деловању два 

тела; 

- Наведе примере и објасни утицај узајамног деловања на 

промену брзине тела; 

- Наведе које врсте деформација постоје и наведе примере; 

- Разликује пластичне и еластичне деформације; 

- Препозна узрок појаве трења; 
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- Наброји и објасни различите врсте трења; 

- Схвати да трење може бити и штетно и корисно за човека 

и да наведе  примере из свакодневног живота; 

- Разуме да се при кретању тела кроз неку средину јавља 

отпор средине; 

- Схвати како отпор средине зависи од облика тела и врсте 

средине; 

- Разуме да тела могу да реагују иако се не додирују и да се 

то деловање остварује путем физичких поља; 

- Наведе узајамна деловања која постоје између тела која 

нису у непосредном деловању; 

- Објасни гравитационо деловање између два тела; 

- Објасни електрично деловање и наведе особине 

наелектрисаних тела, тј. одреди када је електрично 

деловање привлачно, а када одбојно; 

- Објасни магнетно деловање и наведе особине магнета, тј. 

одреди када је узајамно деловање два магнета привлачно, а 

када одбојно; 

- Наведе ознаку и мерну јединицу за силу; 

- Изрази силу у одговарајућим мерним јединицама 

(претвара мање јединице за силу у веће и обрнуто); 

- Разуме да је сила векторска физичка величина; 

- Именује и графички прикаже силе које делују на тело; 

- Израчуна резултујућу силу која делује на тело и одреди 

њен правац и смер деловања; 

- Помоћу вектора прикаже резултујућу силу; 

- Разуме принцип рада динамометра, тј. да се принцип рада 

динамометра заснива на деформисању опруге; 

- Разуме математички и графички приказ зависности 

издужења опруге и силе; 

- Разуме директну пропорционалност на примеру 

истезања/сабијања опруге и интензитета силе која делује 

на њу; 

- Разуме како сила еластичности зависи од издужења 

опруге; 

- Разуме да је сила Земљине теже сила којом Земља 

привлачи сва тела ка себи; 
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- Помоћу вектора прикаже нападну тачку силе Земљине 

теже, као и њен правац и смер деловања; 

- Разуме да је тежина тела сила, записује ознаку и мерну 

јединицу за тежину тела; 

- Помоћу вектора, графички прикаже тежину тела; 

- Разуме када се тело налази у бестежинском стању; 

- Разликује тежину тела и силу Земљине теже 

МЕРЕЊЕ - Разуме зашто је уведен Међународни систем јединица; 

- Разуме да се све физичке величине деле на основне и 

изведене; 

- Наброји основне физичке величине и њихове мерне 

јединице; 

- Запише дужину помоћу ознаке и мерне јединице; 

- Наброји и запише различите мерне јединице за дужину; 

- Разуме везу између различитих мерних јединица за 

дужину; 

- Наброји и запише различите мерне јединице за 

површину; 

- Разуме везу између различитих мерних јединица за 

површину; 

- Понови формуле за израчунавање обима и површине 

квадрата, правоугаоника и троугла. 

- Врши претварање јединица за дужину и површину; 

- Решава текстуалне задатке везане за површину; 

- Запише запремину помоћу ознаке и мерне јединице; 

- Наброји и запише различите мерне јединице за 

запремину; 

- Разуме везу између различитих мерних јединица за 

запремину; 

- Запамти формуле за израчунавање запремине коцка и 

квадра; 

- Разуме да се запремина течности може изразити у 

литрима; 

- Усвоји да се за мерење запремине течности користи 

мензура; 

- Одређује вредност најмањег подељка на мензури и 

одреди и одреди опсег и тачност мензуре; 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

- дигитална 

компетенција 

- предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 
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- Разуме поступак одређивања запремине чврстог тела 

помоћу мензуре; 

- Користи различите јединице за мерење запремине и да 

врши претварање; 

- Одреди запремину коцке и квадра; 

- Запремину течности изрази у литрима; 

- Одреди запремину чврстог тела помоћу мензуре; 

- Одреди вредност најмањег подељка на скали мензуре; 

- Одреди запремину течности у мензури; 

- Запише време помоћу ознаке и мерне јединице; 

- Наброји и запише различите мерне јединице за време; 

- Разуме везу између различитих мерних јединица за 

време; 

- Решава текстуалне задатке везане за површину и 

запремину; 

- Правилно користи основне мерне инструменте за мерење 

физичких величина; 

- Одређује вредност најмањег подељка на скали мерног 

инструмента; 

- Одреди тачност и опсег мерног инструмента; 

- Запише резултат мерења; 

- Разуме зашто се јављају грешке при мерењу физичких 

величина и зашто је потребно поновити мерење неколико 

пута; 

- Одреди средњу вредност мерене величине; 

- Разуме да је апсолутна грешка одступање измерене 

вредности од средње вредности; 

- Разуме како се израчунава апсолутна грешка мерења; 

- Усвоји како се записује апсолутна грешка помоћу ознака, 

бројне вредности и мерне јединице; 

- Усвоји како се записује резултат мерења; 

- Разуме како се израчунава релативна грешка мерења; 

- Резултате и грешке прикаже у табели 

МАСА И 

ГУСТИНА 

- Разликује масу и тежину тела; 

- Разуме зависност тежине од масе тела и од јачине 

гравита-ционог поља; 

- компетенција за 

учење 

-наставни листићи 

- мерења 

- вежбања 
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- Ради једноставније текстуалне задатке везане за тежину 

тела; 

- Измери масу тела користећи вагу и теразије; 

- Разуме пропорционалност масе и запремине; 

- Схвати да различити материјали имају различиту 

густину; 

- Запише густину тела користећи ознаку и мерне јединице; 

- Претвара мерне јединице за густину; 

- Разуме како се одређује густина чврстих тела ; 

- Схвати шта је средња густина тела; 

- Израчуна средњу густину тела;          

- Разуме како се одређује густина течности; 

- Разуме да од средње густине тела зависи да ли ће тело 

потонути или пливати по површини неке течности; 

- Израчуна густину тела ако су им познате величине маса и 

запремина тела; 

- Решава једноставније текстуалне задатке везане за 

густину тела; 

- Одреди густину чврстих тела правилног облика; 

- Одреди густину чврстих тела неправилног облика; 

- Користи различите мерне инструменте да одреди густину 

тела; 

- Одреди вредност најмањег подељка на скали мерних 

инструмената; 

- Израчуна густину течности  

- Решава текстуалне задатке везане за густину тела 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

- дигитална 

компетенција 

- тестови 

- усмено одговарање 

- активности и 

залагање на часу 

- уредност и 

комплетност свески 

- израда рачунских 

задатака на табли 

- семинарски радови 

- израда паноа 

- реферати 

- презентације 

- истраживачки рад 

- самостално и 

групно извођење 

огледа 

- домаћи задаци 

- пројектна настава 

- пројектни задаци 

ПРИТИСАК 

 

- Разуме да сила исте јачине може изазвати различите 

деформације тела зависно од додирне површине и да се тај 

ефекат описује притиском;  

- Усвоји формулу за израчунавање притиска; 

- Схвати да је паскал (Ра) мерна јединица за притисак; 

- Усвоји веће мерне јединице од 1 Ра и њихов однос; 

- Израчуна притисак када су познате величине сила и 

површина; 

- Користи раније стечена знања о тежини, површини, маси 

и густини и да израчуна притисак; 
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- Схвати да је хидростатички притисак последица тежине 

течности; 

- Усвоји формулу за израчунавање хидростатичког 

притиска; 

- Закључи да хидростатички притисак делује подједнако у 

свим правцима на истој дубини; 

- Разуме да је Ра мерна јединица за хидростатички 

притисак; 

- Разуме да се у отвореним спојеним судовима слободна 

површина течности налази на истом нивоу; 

- Дефинише закон спојених судова; 

- Објасни примену спојених судова; 

- Решава једноставније текстуалне задатке везане за 

хидростатички притисак; 

- Разуме да је атмосферски притисак последица тежине 

ваздуха; 

- Дефинише шта је нормални атмосферски притисак и 

његову приближну вредност; 

- Усвоји однос 1 Ра и 1 bar; 

- Објасни да се атмосферски притисак мери барометрима; 

- Разуме да се притисак кроз течности и гасове преноси, 

без промене, у свим правцима; 

- Разуме да се притисак кроз чврста тела преноси само у 

правцу деловања спољашње силе;  

- Усвоји дефиницију Паскаловог закона; 

- Разуме да је однос сила које делују на клипове 

хидрауличне пресе једнак односи њихових површина; 

- Разуме примену Паскаловог закона код различитих 

хидрауличних уређаја; 

- Решава једноставне текстуалне задатке  
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

КРЕТАЊЕ − зна врсте кретања и описује их помоћу 

појмова и физичких величина 

− зна математичку зависност брзине и уме да је 

израчуна 

− користи јединицу за брзину у SI систему: m/s  

− уме да измери и израчуна сталну брзину 

− разликује временски тренутак од временског 

интервала 

− користи јединице SI система набројаних 

физичких величина (m, s, ...) 

Наставник објашњава 

садржај и задатке који 

ученицима представљају 

потешкоће. 

Додатним инструкцијама 

и сугестијама наставник 

олакшава ученицима да 

кроз више једноставнијих 

примера и задатака 

савладају градиво 

основног и делимично 

градиво средњег нивоа.  

Методе рада:  

-метода усменог излагања 

- дијалошка метода 

- метода илустрације 

- метода демонстрације 

Облици рада:  

-фронтални 

- индивидуални 

- рад на тексту 

- групни облик рада 

- рад у пару 

  

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

- дигитална 

компетенција 

Појашњавање 

кључних појмова и 

вежбање кроз више 

примера и 

задатака. 

Евиденција 

ученика који 

присуствују и 

посећују часове. 

На часовима 

допунске наставе 

нема оцењивања. 

. 

 

СИЛА 

− на основу појма узајамног деловања тела 

(одбијања, привлачења, деформација, промене 

кретања) схвати силу као меру узајамног 

деловања тела, која се мери динамометром  

− уме да измери силу динамометром  

− користи јединицу силе у SI систему: N 

− зна да је сила векторска величина 

 

МЕРЕЊЕ 

− зна које су основне физичке величине и 

њихове мерне јединице 

− да повеже физичке величине са одговарајућим 

мерним јединицама 

− овлада мерењем следећих физичких величина: 

дужине, времена и запремине  

− уме да рукује мерилима и инструментима за 

мерење одговарајућих физичких величина 

лењиром, мерном траком, нонијусом, 

хронометром, мензуром 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

- дигитална 

компетенција 

- предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

МАСА И 

ГУСТИНА 

− добије представу о маси као карактеристици 

физичког тела при узајамном деловању тела, да 

зна да се маса тела мери вагом и да је адитивна 

величина  
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− уме помоћу дефиниционих формула да 

израчуна бројне вредности густине  

− уме да одреди густину чврстих тела и 

течности мерењем масе и запремине 

− зна јединице масе и густине у SI систему: kg, 

kg/m3 

ПРИТИСАК − одреди притисак чврстих тела мерењем и 

израчунавањем 

− користи јединицу притиска у SI систему: Pa  

− схвати преношење притиска у течностима и 

гасовима 

− разуме Паскалов закон  

− разуме атмосферски притисак 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

- дигитална 

компетенција 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

КРЕТАЊЕ -разликује врсте кретања према облику путање 

и према промени брзине и одређује средњу 

брзину; 

- решава  различите проблемске задатке 

(проблем ситуације);  

- изражава физичке величине у одговарајућим 

мерним јединицама међународног система 

(SI), претвара веће јединице у мање и обрнуто 

(користи префиксе микро, мили, кило, мега);  

- процењује вредност најмањег подеока код 

мерних инструмената (односно, тачност 

мерења); 

- решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке (брзина) 

Проширивање садржаја како 

би ученици били оспособљени 

за разумевање и решавање 

напреднијих задатака, тј. за 

решавање такмичарских 

задатака.  

Давање могућности 

ученицима да самостално 

проналазе и истражују 

садржаје који их занимају и 

интересују. 

Подстицање ученика да 

самостално повезују и 

разумеју чињенице, да 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање 

проблема 

- вештина сарадње 

- дигитална 

компетенција 

Израда задатака 

напредног нивоа; 

Израда проблемских 

задатака; 

Припремање ученика 

за такмичење. 

Евиденција ученика 

који присуствују и 

посећују часове. 

На часовима додатне 

наставе нема 

оцењивања. 
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СИЛА - 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;  

- 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 деформације тела под 

дејством силе, узајамно деловање 

наелектрисаних тела и узајамно деловање 

магнета; 

- изражава физичке величине у одговарајућим 

мерним јединицама међународног система 

(SI), претвара веће јединице у мање и обрнуто 

(користи префиксе микро, мили, кило, мега);  

- процењује вредност најмањег подеока код 

мерних инструмената (односно, тачност 

мерења); 

- мери силу и тежину; 

- решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке (сила, тежина) 

самостално вежбају и 

проширују своје знање. 

Методе рада:  

-метода усменог излагања 

- дијалошка метода 

- метода илустрације  

- метода демонстрације 

Облици рада:  

-фронтални 

- индивидуални 

- рад на тексту 

- групни облик рада 

- рад у пару 

МЕРЕЊЕ - изражава физичке величине у одговарајућим 

мерним јединицама међународног система (SI) 

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); 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање 

проблема 

- вештина сарадње 
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- мери тежину, дужину, време, запремину, 

површину; 

- одређује средњу вредност мерене величине и 

грешку мерења; 

- решава  различите проблемске задатке 

(проблем ситуације);  

- решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке 

- дигитална 

компетенција 

- предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

МАСА И 

ГУСТИНА 

- демонстрира појаву инерције тела; 

- повезује масу и инерцију, разликује масу и 

тежину тела, препознаје их у свакодневном 

животу и решава  различите проблемске 

задатке (проблем ситуације);  

- изражава физичке величине у одговарајућим 

мерним јединицама међународног система (SI) 

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, запремину и 

масу и на основу мерених вредности одређује 

густину; 

- одређује средњу вредност мерене величине и 

грешку мерења; 

- решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке (тежина, густина); 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање 

проблема 

- вештина сарадње 

- дигитална 

компетенција 

ПРИТИСАК - демонстрира притисак чврстих тела и 

течности; 

- разликује преношење силе притиска кроз 

чврста тела и течности и наводи примере 

примене (хидраулична преса, кочнице 

аутомобила, ходање по снегу...); 

- познаје примену хидростатичког притисака 

(принцип рада водовода, фонтане); 
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- изражава физичке величине у одговарајућим 

мерним јединицама међународног система (SI) 

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, запремину и 

масу и на основу мерених вредности одређује 

густину и притисак; 

- решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке (брзина, тежина, густина, 

притисак чврстих тела и течности...); 

- решава  различите проблемске задатке 

(проблем ситуације); 
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3.6.1.7. МАТЕМАТИКА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ: Циљ учења Математике је да ученик: развије систем основних математичких појмова, да се оспособи за примену стеченог знања, 

да се оспособи за решавање проблема у свакодневном животу, да се оспособи за наставак образовања,  да развије способности апстрактног 

и критичког мишљења, развије способности за сарадњу и тимски рад, развије одговоран однос према себи, другима и животној средини. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Текстуална средства, информационо-комуникационе технологије (Гугл учионица, презентације),  техничка 

средства (табла, фломастери , модели…) 

УЏБЕНИЦИ: Математика за шести разред основне школе, Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Герундијум, 2022; Збирка задатака из 

математике, Синиша Јешић,Јасна Благојевић, Тања Њаради, Герундијум, 2022. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 17 7         9 15 24 

2. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ   2 15 6 12  6 9  18 32 50 

3. ТРОУГАО  8 16        9 15 24 

4. ЧЕТВОРОУГАО      2 16 4   8 14 22 

5. ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА         6 10 6 10 16 

6. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ  2  2   2  2   8 8 

Укупно 17 17 18 17 6 14 18 10 17 10 50 94 144 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

 

По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

- прочита, запише, упореди и представи на бројевној 

правој целе бројеве 

-одреди супротан број, апсолутну вредност целог 

броја 

- израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и 

реши једноставну линеарну једначину и неједначину у 

скупу целих 

бројева; 

Kоришћење начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја 

(презентације, читање 

популарне литературе са 

занимљивостима и 

достигнућима у науци. 

Мотивисање ученика за 

учење  предмета кроз 

занимљивости и везу са 

свакодневним животним 

активностима. 

Методе рада:  

метода усменог излагања; 

метода разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације. 

Облици рада:  

фронтални, индивидуални 

облик рада; рад на тексту; 

групни облик рада; рад у 

пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здрављу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- дигитална 

компетенција. 

Провера остварености 

исхода на крају часа 

кроз резиме наставног 

садржаја, ,повезивање 

са осталим природним 

наукама, као и 

проналажење везе са 

друштвеним наукама, 

прављење мапе 

појмова. 

-петоминутни тест 

-петнаестоминутни тест 

-контролна вежба 

-део писменог задатка 

-усмено одговарање 

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

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 јед- 

ноставну линеарну једначину и неједначину у скупу 

рационалних 

бројева; 

– реши једноставан 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); 
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– тумачи податке приказане табелом 

ТРОУГАО 

 

По завршеној теми ученик ће бити у стању да:  

класификује троуглове односно четвороуглове на 

основу њихових 

својстава; 

– конструише углове од 90° и 60° и користи њихове 

делове за кон- 

струкције других углова; 

- уочи одговарајуће елементе подударних троуглова; 

– утврди да ли су два троугла подударна на основу 

ставова подударности; 

– конструише троугао на основу задатих 

елемената (странице и углови ); 

– примени својства троуглова  у једноставнијим 

проблемским задацима; 

- одреди центар описане и уписане кружнице троугла; 

-– примењује особине централне и осне симетрије и 

транслације у 

једноставнијим задацима; 

ЧЕТВОРОУГАО 

 

По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

конструише паралелограм и трапез на основу задатих 

елемената (странице и углови  четвороуглова и 

дијагонала 

четвороугла); 

– примени својства  четвороуглова у једноставнијим 

проблемским задацима; 

– сабира и одузима векторе и користи их у реалним 

ситуацијама; 

ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛА 

И 

ТРОУГЛА 

По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

- израчуна површину троугла и четвороугла користећи 

обрасце или 

разложиву једнакост. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења 

и оцењивања 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

Појам целог броја, 

Сабирање са целим бројевима, 

Одузимање са целим бројевима, 

множење и дељење 

Изрази 

- Схватити структуру целих бројева 

- Појам супротног броја апсолутне вредности  

- Усвојити основне рачунске операције са целим 

бројевима 

 

Појашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

олакшава ученицима да кроз 

више једноставнијих 

примера савладају градиво 

основног и делимично 

средњег нивоа, подстицање 

да самостално истражују, 

прихватају чињенице, 

вежбају и надограђују своје 

знање. 

Методе рада:  

метода усменог излагања; 

метода разговора; метода 

илустрације. 

Облици рада:  

фронтални, индивидуални 

облик рада; рад на тексту; 

рад у пару. 

- компетенција 

за учење; 

- одговоран 

однос према 

околини; 

- одговоран 

однос према 

здрављу; 

- рад са 

подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција 

Појашњавање 

кључних појмова, 

вежбање кроз 

више примера, 

прављење мапе 

појмова. 

Евиденција 

присуства и 

посећености 

часова. 

Нема оцењивања 

на часовима 

допунске наставе. 

. 

ТРОУГАО 

Унутрашњи и спољашњи углови 

Једнакостранични, једнакокраки и 

правоугли троугао 

Конструкције углова 

Подударност троуглова 

Конструкције троуглова 

− Препознати класификацију троугла 

− Својства троугла 

− Обновити конструкције неких основних углова 

− Развити уредност и прецизност приликом 

конструкције троуглова, углова, уписане и 

описане кружнице 

РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

Сабирање и одузимање 

Множење и дељење 

Једначине и неједначине; 

Координатни систем, 

пропорције 

- Објаснити како децимални број претварамо у 

разломак и обрнуто. 

- Приказати негативне рационалне бројеве на 

бројевној правој. 

- Усвојити основне рачунске операције са 

рационалним бројевима 

- Решавати једноставније једначине у скупу 

рационалних бројева 
ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И 

ТРОУГЛА 

Површина правоуглих и косоуглих 

паралелограма 

Површина троугла 

(једнакостранични, једнакокраки, 

правоугли троугао) 

Површина трапеза и четвороугла 

са нормалним дијагоналама 

- Схватити једнакост површи геометријских 

фигура 

- Правила израчунавања површине троугла 

- Површина паралелограма 

- Површина трапеза 

- Површина паралелограма са нормалним 

дијагоналама 

Напомена: план допунске наставе заснива се на могућностима и потребама ученика, појашњењу и стицању базичних знања, како би се ученицима омогућила успешнија надградња 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Задаци логичко-

комбинаторне 

природе 

 

-Уочавa најбржи пут у проналажењу одређених веза између 

елемената неког скупа (комбинаторика) као и правилно 

записуje и логички образлаже решења. 

 

Проширивање садржаја како 

би ученици били 

оспособљени за разумевање 

и решавање напреднијих 

задатака, решавање 

такмичарских задатака. 

Давање могућности да 

самостално истраже 

садржаје који их занимају, 

да исте презентују, напишу 

пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како 

се не би изгубили у 

преобимним садржајима.  

Подстицање да самостално 

истражују, прихватају, 

повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима 

и информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција 

 

 

Израда задатака 

напредног нивоа, 

припрема ученика 

за такмичења, 

израда 

проблемских 

задатака и 

осамостаљивање 

ученика. Нема 

оцењивања на 

часовима додатне 

наставе. 

 

 

Цели бројеви 

 

 

Дијаграми и њихова 

примена 

 

Решава задатке уз помоћ  дијаграма. 

Троугао  

Подударност 

троуглова – докази 

Конструкције 

троуглова 

-уочава однос страница и углова у троуглу  и примењује на 

теже задатке. 

- Интуитивно проналази решења у анализи конструктивних 

задатака, правилно конструише, правилно записује доказ и 

дискусију 

Рационални бројеви 

 

-Решава сложеније задатке у скупу рационалних бројева 

(операције, упоређивање, једначине, дељивост бројева) 

Четвороугао 

 

уочава однос страница и углова у  четвороуглу, примењује на 

теже задатке. 

- Интуитивно проналази решења у анализи конструктивних 

задатака, правилна конструкција, правилан запис доказа и 

дискусије 

Конструкција 

 
- врши конструкције: само шестаром, само лењиром и у 

задацима са недостижном тачком. 
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3.6.1.8. БИОЛОГИЈА 

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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Слике, цртежи, природни материјали, микроскоп, микроскопски препарати, ИКТ (Г. учионица, презентације, 

квизови) 

УЏБЕНИЦИ: Биологија за шести разред, Герундијум 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Јединство грађе и функције као основ живота 9 9 8 9 1      15 21 36 

2. Живот у екосистему     2 7 7    8 8 16 

3. Наслеђивање и еволуција       2 4   3 3 6 

4. Порекло и разноврсност живота        1 5  3 3 6 

5. Човек и здравље         3 5 4 4 8 

Укупно 9 9 8 9 3 7 9 5 8 5 33 39 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Јединство грађе 

и функције као 

основ живота 

 

- 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; 

- 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. 

- мотивисање ученика 

за учење новог 

предмета 

- демонстрација слика 

са презентација и 

модела 

- вођење и усмеравање 

тока часа 

- наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који 

самостално истражују 

Облици рада: 

Фронтални 

индивидуални 

рад у пару 

Естетичка компетенција 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговоран однос према 

здрављу 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

наставни листићи 

провера остварености 

исхода на крају сваког 

часа 

тестови 

решавање проблемских 

задатака 

прављење мапа 

појмова 

2.Живот у 

екосистему 

- 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; 
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- истражи утицај средине на испољавање 

особина, поштујући принципе научног 

метода; 

3. Наслеђивање и 

еволуција 

 

- идентификује примере природне и 

вештачке селекције у окружењу и у задатом 

тексту; 

- повеже еволутивне промене са наследном 

варијабилношћу и природном селекцијом; 

4. Порекло и 

разноврсност 

живота  

- 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; 

5. Човек и здравље - 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. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

1.Јединство грађе и 

функције 

2.Живот у екосистему 

3.Наслеђивање и 

еволуција 

4.Порекло и 

разноврсност живота 

5. Човек и здравље 

- 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;  

мотивисање ученика за учење 

новог предмета, демонстрација 

слика са презентација и 

модела, 

Дигитална 

компетенција 

Естетска компетенција 

Одговоран однос 

према здрављу 

Разговор, тестови 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне компетенције 
Начин праћења и 

оцењивања 

1.Јединство грађе и 

функције 

2.Живот у 

екосистему 

3.Наслеђивање и 

еволуција 

4.Порекло и 

разноврсност живота 

5. Човек и здравље 

- 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. 

 

мотивисање ученика за учење 

новог предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; 

Дигитална компетенција 

Естетска компетенција 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Комуникација 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговоран однос према здрављу 

Рад са подацима и 

информацијама 

Разговор 

Учешће на 

такмичењима 

Примена наученог 
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3.6.1.9. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

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

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

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Материјал за конструкторко обликовање 

УЏБЕНИЦИ: Зоран Д. Лапчевић, Техника и технологија за шести разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и материјал за 

конструкторско обликовање), ЕДУКА 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Животно и радно окружење +          4 2 6 

2. Саобраћај + +         4 4 8 

3. Техничка и дигитална писменост  + + +       8 10 18 

4. Ресурси и производња    + + + +    10 10 20 

5. Конструкторско моделовање        + + + + 6 14 20 

Укупно           32 40 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

Наставна тема 
Исходи* 

( Навести образовни минимум у области – теми) 

Начин остваривања 

(којим активностима 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Животно и 

радно окружење 

- повеже развој грађвинарства и значај урбанизма у 

побољшању услова живљења 

- анализира карактеристике савремене културе становања 

- класификује кућне инсталације на основу њихове намене 

 

Редовним наставним 

активностима 

Ваннаставним активностима  

Допунским часовима 

Додатним часовима  

Методе: 

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Облици рада: 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

  

  

 

Компетенције за 

учење 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран однос 

према околини 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

- израда и 

представљање 

презентација/есеја 

или паноа на 

одређену тему   

-усмена провера 

знања  из области 

Саобраћај - класификује врсте саобраћајних објеката према намени  

- повезује неопходност изградње прописане  

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 саобраћајхном полигону и/или 

уз помоћ рачунарске симулације 

-усмена провера 

знања  из области 

-практчан рад-

саобраћајни 

објекти 

Техничка и 

дигитална 

писменост 

- 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, 3D, 

приказ грађевинског објекта и унутрашње уређење стана 

уважавајући потребе савремене културе становања 

- самостално креира дигиталну презентацију и представља је  

Компетенција за 

учење 

Естетска компонента 

Комуникација 

Рад на подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

 

- усмена провера 

знања 

- вежбе 

 на рачунару и у  

свесци  

- израђена 

техничка 

документација 

 

Ресурси и 

производња 

- класификује грађевинске материјале према врсти и 

своствима и процењује могућност 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 

Компетенција за 

учење 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Одговоран однос 

према околини 

- презентација/ 

есеј/пано на  теме 

из области - 

групни или 

индивидуални  

истраживачки рад  
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- 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 занимаља у области грађевинарства, 

пољопривреде ,производње и прераде хране 

- изради модел грађевинске машине или пољопривредне 

машине уз примену мера заштите на раду  

Одговоран однос 

према здрављу 

Рад са подацима и 

информацијама 

- практични 

радови  

- усмена провера 

знања из области 

 

Конструкторско 

моделовање 

- самостално проналази информације о условима,потребама 

и начину реализације макете/модела користећи ИКТ  

- припрема и организује радно окружење одређујући 

одговарајуће алате, машине и опрему у складу са захтевима 

посла и материјалом који се обрађује 

- самостално/тимски врши избор макете/модела 

грађевинског објекта и образложи избор  

- креира  планску документацију (листу материјала, 

редослед операција, процену трошкова) користећи програм 

за обраду текста 

- 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 

Компетенција за 

учење 

Естетичка 

компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

Сарадња 

Решавање проблема 

Рад са подацима и 

информацијама 

Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву 

Дигитална 

компетенција 

Практични радови 

Израда модела 

према алгоритму 

од идеје до 

реализације. 

Графички радови 

према правилима 

техничког цртања 

у грађевинарству 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 
Начин праћења и оцењивања 

Животно и 

радно  окружење  

- повеже развој грађвинарства и значај 

урбанизма у побољшању услова 

живљења 

 

Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

МУПИ 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

  

  

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према 

околини 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Усмено одговараље 

Израда презентација (есеја, паноа) 

на тему развоја грађевинарства или 

анализа  објекта којем се диве 

Израда модела од лако обрадивих 

материјала  

Саобраћај  - класификује врсте саобраћајних 

објеката према намени  

- повезује неопходност изградње 

прописане  

инфраструктуре са безбедношћу 

учесника у саобраћају  

 

Усмено одговарање 

Анализа кључних појмова из 

области 

 Израда макете саобраћајних 

објеката и средстава 

Истрживачки рад и Презентација 

занимања у подручју саобраћаја  

Техничка и 

дигитална 

писменост  

- скицира просторни изглед 

грађевинског објекта  

- чита и црта грађевински технички 

цртеж уважавајући фазе изградње 

грађевинског објекта уз примену 

одговарајућих правила и симбола 

 

Компетенција за учење  

Дигитална 

компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка компетенција 

Усмено одговарање 

Вежбе -израда  графичких приказа  

ручно или уз помоћ рачунара 

- графички радови- скице  и 

технички цртежи 

 

Ресурси и 

производња 

- класификује грађевинске материјале 

према врсти и своствима и процењује 

могућност њихове примене  

- повезује коришћење грађевинских 

материјала са утицајем на животну 

средину  

- повезује алате и машине са врстама 

грађевинских и пољопривредних радова 

 

 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према 

околини 

Одговоран однос према 

здрављу 

Рад са подацима и 

информацијама 

Усмено одговарање 

Израда једноставног  практичног 

рада уз примену материјала алата и 

радних операција  

Израда паноа, мапа ума или 

презентација  на различите теме 

взане за грађевинарсво у 

зависности од интересовања 

ученика- и упућивање ученика у 

гражевинарство и архитектуру кроз 

професионалну орјентацију 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

357 

Конструкторско 

моделовање 

- самостално проналази информације о 

условима, потребама и начину 

реализације макете/модела користећи 

ИКТ  

- припрема и организује радно окружење 

одређујући одговарајуће алате, машине 

и опрему у складу са захтевима посла и 

материјалом који се обрађује 

 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка  

компетенција 

Одговоран однос према 

околини 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Решавање проблема 

Сарадња 

Практичан рад уз примену 

алгоритма од идеје до реализације 

Представљање и усмена анализа 

рада  
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И  ТЕХНОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 
Начин праћења и оцењивања 

Животно и 

радно окружење 

- анализира карактеристике савремене 

културе становања 

- класификује кућне инсталације на 

основу њихове намене 

 

Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

МУПИ 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

  

  

  

  

Компетенција за 

учење 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран однос 

према околини 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

  

 

Тестови  15-минутни 

Усмено одговараље 

Практичан рад 

Израда презентација на задату или 

слободну тему 

Саобраћај  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 саобраћајхном полигону и / или 

уз помоћ рачунарске симулације 

Тестови  15-минутни 

Усмено одговарање 

Практичан рад 

Израда презентација (есеја, паноа  

или мапе ума) 

Израда практичног рада из области 

саобраћај 

 

Техничка и 

дигитална 

писменост 

- користи рачунарске апликације за 

техничко цртање, 3D, приказ 

грађевинског објекта и унутрашње 

уређење стана уважавајући потребе 

савремене културе становања 

- самостално креира дигиталну 

презентацију и представља је  

 

Компетенција за 

учење 

Естетичка 

компетенција 

Комуникација 

Рад на подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

 

Тестови  15-минутни 

Усмено одговарање 

Вежбе - техничко цртање (применом 

различитих софтвера и графичким 

приказом у свесци) 

Израда практичног рада из области 

графичких комуникација - графички 

радови- скице  и технички цртежи 

Разноврсни задаци за демонстрацију 

правила техничког цртања или 

програма за графичку комуникацију  

Ресурси и 

производња 

- реализује активност која указује на 

важност рециклаже 

- образложи на примеру коришћење 

обновљивих извора енергије и начине 

њиховог претварања у корисне облике 

енергије 

Компетенција за 

учење 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Тестови  15-минутни 

Усмено одговарање 

Практичан рад 

Израда презентација (есеја, паноа  

или мапе ума) 
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- 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 занимаља у области 

грађевинарства, пољопривреде, 

производње и прераде хране 

- изради модел грађевинске машине или 

пољопривредне машине уз примену мера 

заштите на раду  

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

 

Конструкторско 

моделовање 

- самостално/тимски врши избор 

макете/модела грађевинског објекта и 

образложи избор  

- креира  планску документацију (листу 

материјала, редослед операција, процену 

трошкова) користећи програм за обраду 

текста 

- 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 

Усмено одговараље 

Практичан рад 

Демонстрација и анализа 

функционалности рада  

Израда техничке документације 

Презентација производа , израда  

рекламе за производ и прорачун 

трошкова  
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3.6.1.10. 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: рачунари, пројектор, паметна табла 

УЏБЕНИЦИ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО за 6. разред основне школе - М. Тодоровић, В. Чоја, Г. Станојевић 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ИКТ 4 5 1        5 5 10 

2. Дигитална писменост   3 3       2 4 6 

3. Пројектна настава (ИКТ+ДП)    1 1      1 1 2 

4. Рачунарство     1 4 4 2 5 2 10 8 18 

Укупно 4 5 4 4 2 4 4 2 5 2 16 20 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области – 

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ИКТ - 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; 

Обавезни организациони облик рада: 

- часови информатике и рачунарства 

Остали облици рада: 

- Школска и ваншколска такмичења 

- Стручне посете установама и ИТ 

компанијама 

Методе: 

Вербална, Демонстративна 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за 

целоживотно учење  

Рад с подацима и 

информацијама  

Дигитална компетенција  

Решавање проблема   

Сарадња 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и 

предузетничка 

компетенција  

 

Посматрање 

Испитивање 

Тестирање 

Ученички радови 

Активност и 

ангажовање 

ученика 

 

Дигитална 

писменост 

- 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 CC 

лиценцом; 

- објасни поступак прикупљања података 

путем онлајн упитника; 

Пројектна 

настава 

(ИКТ+ДП) 

- 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 
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- наведе кораке и опише поступак решавања 

пројектног задатка 

Рачунарство - 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;  

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Рачунарство креира једноставан рачунарски програм у 

текстуалном  програмском окружењу, 

анализира и дискутује програм, проналази 

и отклања грешке у програму 

Индивидуални рад, рашчлањивање 

проблема 

Решавање 

проблема  

 

Посматрање 

Ученички радови 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Рачунарство Ученик решава такмичарске задатке из 

програмирања 

Индивидуални рад, групни рад Решавање 

проблема  

 

Посматрање 

Ученички радови 
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3.6.1.11. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ: Циљ 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Кошаркашке лопте, CD плејер, струњаче, вијаче, вортекс, кугла 2 кг 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

 Физичке способности Реализују се кроз све наставне теме    

1. Тестирање и мерење 3         3  6 6 

2. Атлетика 6 4     1 5 4  9 11 20 

3. Спортске игре: Кошарка  4 10    2 1 2  9 10 19 

4. Спортска гимнастика   2    4    12 10 22 

5. Плес и Ритмика    2   2    3 1 4 

6. Полигони       1     1 1 

 Физичко вежбање и спорт 
Реализују се кроз наставе области и теме уз практичан рад 

   

 Здравствено васпитање    

Укупно 9 8 10 9 3 8 10 6 6 3 28 44 72 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

365 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

Физичке 

способности 

 

- примени комплексе простих и општеприпремних 

вежби у већем обиму и интензитету у самосталном 

вежбању; 

- користи научене вежбе у спорту и рекреацији и 

различитим животним ситуацијама; 

- примени досегнути ниво усвоје технике кретања у 

игри, спорту и свакодневном животу. 

Обавезни организациони 

облик рада:  

- Часови физичког и 

здравственог васпитања 

Остали облици рада: 

- Недеља школског спорта 

- Активности у природи 

(кросеви, зимовање, 

летовање - камповање) 

- Школска и ваншколска 

такмичења 

- Корективно-педагошки рад 

Методе: 

Вербална метода, 

Демонстрације,  

Вежбања 

Облици рада: 

Индививидуални, групни 

рад 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за учење 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран однос 

према здрављу 

Сарадња 

Комуникација 

Решавање проблема 

Дигитална 

компетенција 

Лични картон 

ученика, праћење и 

процена постигнућа 

кроз исходе; 

 Активност и однос 

ученика према 

предмету (опрема, 

редовност, 

активност); 

 Вежбе обликовања;  

Достигнут ниво 

постигнућа 

моторичких знања, 

умења и навика;  

Напредак у 

усавршавању технике  

елемената спортске 

гимнастике;  

Индивидуални 

напредак моторичких 

способности. 

Атлетика 

- разликује атлетске дисциплине; 

- развија своје моторичке способности применом 

вежбања из атлетике. 

Кошарка 

- изведе елементе кошаркашке технике; 

- примени основна правила кошарке; 

- користи елементе кошарке у игри; 

- примени основне елементе тактике у нападу и 

одрбрани; 

- учествује у унутародељењским такмичењима. 

Спортска 

гимнастика 

- одржава стабилну и динамичку равнотежу у 

различитим кретањима; 

- користи елементе гимнастике у игри и животу; 

- процењује сопствене могућности за вежбање у 

гимнастици. 

Плес и ритмика 

- изведе кретања у различитом ритму; 

- игра народно коло; 

- изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу. 

Тестирање и 

мерење 

- упоређује  резултате тестирања са вредностима за свој 

узраст. 

Полигони 
- примени усвојене моторичке вештине у ванреднм 

ситуацијама. 
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3.6.2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 

 

3.6.2.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална, аудитивна, аудио-визуелна, визуелна, мултимедијална 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ЉУДСКА ПРАВА 4 4 1          9 

2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО   3 4 2        9 

3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ      3 4 2     9 

4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ        2 4 3   9 

Укупно 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3   36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ЉУДСКА ПРАВА - 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 који не угрожава 

друге и њихова права; 

- идентификује показатеље кршења права 

детета у свакодневном животу, примерима из 

прошлости, литературe; 

- поштује права и потребе ученика који су у 

инклузији у његовом одељењу/школи; 

Програм је организован је по 

моделу спирале и оријентисан 

је на остваривање исхода.  

Користе се различити 

интерактивни облици рада као 

и одабир и коришћење 

одговарајућих метода и техника 

рада са ученицима. Наставници 

су у прилици да бирају: 

радионице, симулације, играње 

улога, студије случаја, дебате, 

дискусије, пројекте, 

истраживања, промоције, 

покретање акција као и да сами 

осмисле неке друге активности.  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик 

рада; рад на тексту; 

групни облик рада; рад у 

пару. 

 

 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

 

Цртежи, презентације, 

плакати, 

игрице, квизови, 

разговор, мишљење 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

- 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; 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

- 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; 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

- учествује у избору теме, узорка и 

инструмента истраживања; 
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- 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.- 

осмишљава акције, процењује њихову 

изводљивост и предвиђа могуће ефекте; 

- активно учествује у тиму, поштујући 

правила тимског рада (у групној дискусији 

показује вештину активног слушања, износи 

свој став заснован на аргументима, 

комуницира на неугрожавајући начин); 

- учествује у доношењу одлука у тиму/групи 

поштујући договорене процедуре и правила; 

- учествује у извођењу акције; 

- процењује ефекте спроведене акције и 

идентификује пропусте и грешке; 

- презентује, образлаже и аргументује 

изабрану акцију и добијене резултате за 

унапређивање живота у школи. 
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3.6.2.2. ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

ЦИЉ: Упознавање са учењем и искуством Цркве; усвајање и прихватање учења и искуства Цркве од стране ученика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Свето Писмо, разни светоотачки списи, текстови 

УЏБЕНИЦИ: нема 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Увод 1          1  1 

2. Припрема света за долазак Сина Божијег 4 1         3 2 5 

3. Увод у Нови Завет  3 2        3 3 6 

4. Богочовек Исус Христос   3 4 2 4 4    12 5 17 

5. Црква Духа Светога         2 4 2 5 2 7 

Укупно 5 4 5 4 2 4 4 2 4 2 24 12 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у 

области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Увод  

- упознавање са садржајем и 

областима која ће се изучавати у 6. 

разреду 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању 

садржаја (презентације, читање 

популарне литературе са 

занимљивостима) Мотивисање 

ученика за учење новог предмета 

кроз занимљивости и везу са 

свакодневним животним 

активностима. Демонстрација 

огледа који ће заинтересовати 

ученике ,вођење и усмеравање 

тока часа, наставник 

инструкцијама усмерава ученике 

који самостално истражују, 

прихватају чињенице и извлаче 

закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације; метода 

демонстрације; метода 

практичних и искуствених. 

Oд мeтoдa лoгичкoг зaкључивaњa 

нajприступaчниjи je индуктивни 

мeтoд (oд пojeдинaчнoг кa 

oпштeм)  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; групни облик рада; рад у 

пару. 

- компетенција за учење; 

- одговоран однос према 

околини; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- сарадња 

- комуникација; 

- решавање проблема 

- одговрно учешће у 

демократском друштву 

Провера остварености 

исхода на крају часа 

кроз резиме наставног 

садржаја, дискусија о 

примени верске наставе 

у свакодневном животу, 

повезивање са осталим 

природним наукама, као 

и проналажење везе са 

друштвеним наукама, 

прављење мапе појмова. 

2. Припрема света 

за долазак Исуса 

Христа 

 

- разумевање историјских околности 

пред долазак Исуса Христа 

- разумевање појма „Месије“ 

- разумевање пророчких најава о 

доласку истог 

- разумевање пророчких списа, 

цитирање истих 

- упознавање са личношћу Светог 

Јована Крститеља, његовим делом и 

његовом улогом у историји спасења 

3. Увод у Нови 

Завет 

- разумевање смисла НЗ 

- упознавање са књигама, писцима, 

поделама 

- пружање самосталног исчитавања 

Новог Завета 

- упознавање са личностима 

јеванђелиста, њиховим радом, 

симболима 

4. Богочовек Исус 

Христос 

 

- разумевање личности Маријине као 

„Оне Која је родила Сина Божијег“ 

- упознавање са животом исте, значај 

њеног пристанка да роди 

- разумевање паралелел између ње и 

Еве 

- разумевање хришћанског поимања 

слободе 

- разумевање да је слобода израз 

љубави а не пририле или принуде 

- упознавање са библијским 

деловима о Исусу Христу 
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- разумевање истих 

- пружање разумевања његових чуда, 

околности под којима се они 

развијају 

5. Црква Духа 

Светога 

 

- разумевање настанка прве Цркве 

- пружање разумевања појма Цркве 

као „заједнице на једном месту“ – 

разликовање од појма храма 

- упознавање са историјским 

околностима развијања Цркве 

- упознавање са римским царевима, 

прогоном Цркве, разлозима тих 

прогона 

- разумевање римског схватања 

хришћана 

- разумевање значаја Миланског 

едикта 

- разумевање личности и улоге цара 

Константина 
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3.6.2.3. РУСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: РУСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање 

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

и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног 

образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној 

комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима 

језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:   Текстуална, аудитивна, визуелна 

УЏБЕНИЦИ: „Наш класс“ Руски језик за 6. разред основне школе, друга година учења; „Наш класс“ Радна свеска за 6. разред основне 

школе, друга година учења 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. «Привет из Сочи» 9 1         5 5 10 

2. «Новая квартира Насти»  8 3        4 7 11 

3. «В стране чудес»   6 6       6 6 12 

4. 1 письменная работа      3        3 3 

5. «Ой блины, блины, блины»     4 6 2    5 7 12 

6. «В нашей школе – класс!»       7 3   5 5 10 

 2 письменная работа        3    3 3 

 «Если не мы, то кто же?»         7 4 7 4 11 

Укупно 9 9 9 9 4 6 9 6 7 4 32 40 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

Урок 1 

«Привет из 

Сочи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На крају теме ученик ће бити у стању да:  

- се представи/упозна једноставним језичким средствима;  

- постави питања и даје одговоре о временским приликама   

- изрази (не)допадање глаголом любить;  

- напише разгледницу по обрасцу;  

примењује облике именица типа Россия;  

- говори о летњем кампу, уз глаголе петь, пить, 

рисовать;  

- примењује образац Почему? - Потому что;  

- разликује глаголски вид  

- користи поврат. глаголе у прошлом времену. 

 

На крају теме ученик ће бити у стању да: 

- говори о кућним обавезама;  

каже где се шта налази (на столе/под столом);  

- примени глагол мочь/помочь;  

опише свој стан/собу (распоред намештаја);  

- примењује будуће време глагола; 

- примењује личне заменице у свим облицима; 

- користи облике присвојних заменица за прво и друго 

лице једнине и множине;  

- примени прилоге за исказивање правца кретања и даје 

упутства за кретање 

 

На крају теме ученик ће моћи да: 

- упути позив у позориште/биоскоп; 

- примењује глаголе кретања 

- изражајно чита, схватајући основни смисао текста; 

Свака тема се остварује 

аудитивном  дијалошком, 

лексичком  и    

методом граматичких 

вежбања 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву  

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама  

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према 

околини 

Одговоран однос према 

здрављу  

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Начин праћења и 

оцењивањасваке 

теме врши се на 

основу активности 

ученика и његових 

резултата рада,  

израде домаћих 

задатака, учешћа у 

различитим 

облицима групног 

рада, резултата 

писмених провера 

 Урок 2:  

«Новая 

квартира 

Насти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 3 

«В стране 

чудес» 

 

 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

374 

 

 

 

 

 

 

- примењује акузатив у значењу објекта (любить/ увидеть 

кого/что);  

- исказује (не)допадање и сопствени став (нравиться); 

- исказује време и количину  (час) слажући бројеве са 

именицама;  

- правилно изговара сугласнике (тврде/меке) 

- разуме и користи називе професија у области филма/  

позоришта;   

- исказује место/тему разговора локативом 

 

На крају теме ученик ће бити у стању да: 

- уме да извуче тражену информацију из прочитаног 

текста; 

- примењује упитну интонацију у реченицама без упитне 

речи;  

- зна податке о руским празницима  

- зна да упути молбу, савет, предлог (императивом);  

- упути честитку поводом празника  

- примени облике генитива у исказивању припадности; 

- користи глагол есть у садашњем времену;  

- примењује облике инструментала;  

- примени облике датива  

 

На крају теме ученик ће бити у стању да: 

- упути молбу, савет, заповест императивом   

- изражајно чита и селектује тражену информацију; 

- примени именице у свим падежима једнине и множине у 

описивању школског живота; користи облике присвојних 

заменица;  

- користи генитив уз речи много, сколько, несколько;  

- примењује акузатив у значењу објекта (я люблю 

историю); 

- исказује своја интересовања инструменталом (чем ты 

занимаешься?); 

1 письменная 

работа   

Урок  4 

«Ой блины, 

блины, 

блины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 5 

«В нашей 

школе – 

класс!» 
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 - уме да опише свој хоби и интересовања; 

примени датив, инструментал и локатив множине 

именица (по предметам; дружить с кем; на островах);  

- да исказује генитивом количину и одсуство (кого/чего 

нет?); 

- говори о географским појмовима у Русији (Байкал). 

 

На крају теме ученик ће моћи да: 

- разуме прочитани текст и извуче тражену информ.; 

- говори о кућном љубимцу, описује га једноставним 

средствима; 

- зна неке занимљивости о животињама; 

- примењује речи можно, надо, нельзя у вези са бригом о 

кућном љубимцу. 

2 письменная 

работа 

 

 

 

 

Урок 6 

  

 «Если не мы, 

то кто же?» 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области - теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне компетенције 

Начин 

праћења и 

оцењивања 

По потреби у 

складу са 

наставним планом и 

програмом за  пети  

разред 

Чита, пише, слуша, говори 

на одређену тему  

Аудитивна, дијалошка, 

монолошка, метода 

граматичких вежбања 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према околини 

Одговоран однос према здрављу  

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

На редовним 

часовима, 

усменим и 

писаним 

проверама 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне компетенције 

Начин 

праћења и 

оцењивања 

1.Природа и 

опстанак: -Биљни и 

животињски свет 

који изумире; -

Комуникација 

појединих врста 

животиња 

Слуша, чита, пише говори на 

задату тему 

 

Аудитивна, дијалошка, 

монолошка, метода 

истаживања 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према околини 

Одговоран однос према здрављу  

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

На редовним 

часовима, 

усменим и 

писаним 

проверама 

2.Руске реалије: - 

Знаменитости 

земаљ; -Исказивање 

хронолошког следа 
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3.6.2.4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Развијање ученичких компетенција, говорне културе, развој свести о значају страног језика и комуникације на истом. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник, радна свеска, CD 

УЏБЕНИЦИ: CLUB @DOS 2  (Уџбеник и радна свеска за 6. разред основне школе), Орели Комбрија, Филип Лирија, Клет, Београд, 

Србија у сарадњи са Maison des langues из Шпаније, 2019. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Unité 1 – Le club des lookés  8 4         8 4 12 

2. Le contrôle continu  1         / / 1 

3. Unité 2 – Le club des décorateurs   10         6 4 10 

4. Le premier devoir écrit    3       / 3 3 

5. Unité 3 – Le club des sportifs     5 6     5 6 11 

6. 
Пројектна настава – комуникативне функције 

из претходних области 
     1 1    1 1 2 

7. Le controle continu       2    / 2 2 

8. Le club des gourmands       2 7 2  7 4 11 

9. Le club des explorateurs           5 6 11 

10. Le deuxieme devoir ecrit            3 3 

11. Le club des voyageurs         3 3 3 3 6 

Укупно 8 15 3 5 7 5 7 7 8 5 37 35 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1.Le club des lookies 

2.Le contrôle continu 

3.Le club des 

decorateurs 

4.Le premier devoir 

ecrit 

5. Le club des sportifs 

6.Пројектна настава 

7.Le contrôle continu 

8.Le club des 

gourmands 

9. Le club des 

explorateurs 

10.Le deuxieme 

devoir ecrit 

11.Le club des 

voyageurs 

- Ученик ће бити у стању да користи 

вокабулар везан за одећу, да 

потражи и да да мишљење о 

одевању. 

- Моћи ће да именује собе у стану, 

да опише своју собу. 

- Моћи ће да користи вокабулар о 

спорту, да прича о томе којим 

спортом се бави. 

- Ученик ће моћи да прича о храни, 

правилно користећи партитивни 

члан. 

- Моћи ће да се снађе у одељку за 

храну и пиће. 

- Моћи ће да именује и препозна 

елементе на селу, да каже шта уме 

да ради. 

- Моћи ће да прича о превозним 

средствима, да именује продавнице, 

да каже где је и где иде. 

Обавезни организациони 

облик рада: 

часови француског језика 

Методе: 

Аудитивна, дијалошка 

метода 

Облици рада: 

индивидуални, групни 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према себи и 

другима 

Сарадња 

Комуникација 

Решавање примера 

Дигитална компетенција 

Праћење рада сваког 

ученика кроз педагошку 

свеску и процена 

постигнућа, унос података 

у е дневник 

Активност и однос ученика 

према предмету 

Процена знања и 

оцењивање ученика путем 

усменог одговарања, 

контролних вежби и 

писменог задатка 

Индивидуални напредак, 

помоћ у раду ученика 

путем допунске наставе или 

додатне наставе. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Проста и сложена 

глаголска времена 

Поређење 

Постављање питања 

Изражавање количине 

Причање у прошлости 

Честитање и изражавање 

жаљења 

Ученик ће бити у стању да: 

- правилно користи  глаголска времена 

- изрази своје мишљење и осећања 

- разуме упутства и налоге. 

-  изврши поређење 

- правилно постави питања 

- даје наређења 

- изрази количину хране и пића коју једе 

тј.пије 

- прича у прошлом времену о неком 

догађају 

- честита и изрази жаљење због нечега. 

Часови допунске наставе Одговоран однос 

према себи и другима 

Сарадња 

Комуникација 

Наставник води и уписује и 

у едневник и у своју 

педагошку свеску долазак 

на часове сваког ученика 

појединачно, мотивише их 

и подсећа тако што им 

задаје примере које треба да 

ураде код куће, после 

додатног појашњења. 

Вокабулар Ученик ће бити у стању да: 

- користи научени вокабулар и прошири већ 

постојећи 

- савлада оно што је неопходно да би могао 

да комуницира на француском језику. 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Естетичка 

компетенција 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Глаголска времена 

Описивање одеће 

Давање појашњења у 

поређењу 

Прича о храни и пићу 

Обављање куповине 

Именовање физичког бола, 

осећања 

Питати и рећи колико је 

сати 

Ученик ће моћи да: 

- проширује и надограђује већ 

постојеће знање  кроз примере, 

слушање аудио материјала и 

додатног материјала за рад, у 

зависности од времена које се 

обрађује. 

-  сам обрађује идеје које га 

интересују у вези са неком 

граматичком темом.  

Часови додатне наставе Одговоран однос према 

себи и другима 

Сарадња 

Комуникација 

Наставник одређује 

ученике који долазе на 

додатну наставу, бележи и 

едневник њихове 

активности, мотивише их 

да буду што бољи. 

Вокабулар Ученик ће бити у стању да: 

- користи нове речи и изразе, а који 

су надоградња већ постојећих 

- изрази своје мисли, жеље и 

уверења на француском језику. 

 Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Естетичка компетенција 
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3.7. СЕДМИ РАЗРЕД  

3.7.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА СА ОСТАЛИМ ОБЛИЦИМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

 

3.7.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална, аудитивна, аудио-визуелна, визуелна, мултимедијална 

УЏБЕНИЦИ: Читанка за седми разред основне школе "Одсјај", С. Божић, С. М. Милић, Ј. Јовановић, М. Б. Ћирковић, Герундијум, 2020; 

Уџбеник српског језика за седми разред основне школе "Одсјај израза",Ј. Ковачевић, В. Гојковић, Герундијум, 2020. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ЈЕЗИК 8 7 7 8 7 0 7 11 4 3 27 35 62 

2. КЊИЖЕВНОСТ 8 6 5 6 5 5 7 5 5 4 50 6 56 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 1 5 2 4 0 2 4 1 3 4 0 26 26 

Укупно 17 18 14 18 12 7 18 17 12 11 77 67 144 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ Ученици ће моћи да: 

- анализирају лирска, епска и драмска дела; 

- излажу, описују и приповедају; 

- повезују наслове дела са ауторима; 

- разликују типове књ. стваралаштва-усмену и 

писану књ, књ.родове;      

- препознају врсте стиха, форме казивања, 

елементе текста; 

- повезују дело са временом у ком је настало; 

- препознају дело, род, врсту, писца на основу 

одломка, ликова, каракт. ситуација; 

- повезују мотиве, ликове,  

- препознају стил. фигуре и одређују функцију 

стилских фигура у тексту; 

- разликују аутора од лирског субјекта и 

приповедача; 

 - изражавају свој став и аргументима га 

образлажу; 

- повезују дело са другим текстовима; 

- разликују заплет и расплет као етапе драмске 

радње; 

- разликују појам песника и појам лирског 

субјекта; појам приповедача у односу на писца; 

- увиђају звучне, визуелне, тактилне елементе 

песничке слике; 

- анализирају узрочно-последичне односе у тексту 

и вреднује истакнуте идеје које текст нуди; 

- уочавају хумор у књижевном делу; 

- разликују хумористички и дитирамбски тон од 

елегичног тона; 

Ученици: 

слушају, повезују, сарађују, 

договарају се, дискутују, 

презентују, питају, 

одговарају на питања, 

цртају, посматрају, записују, 

закључују, читају,… 

Наставник:  

- припрема, реализује и 

анализира наставни процес;  

- унапређује наставу и 

наставни процес;  

- дефинише активности и 

садржаје;  

- бира методе и технике 

рада, као и наставне 

садржаје;  

- креира и реализује час ради 

постизања квалитета наставе 

која треба да допринесе 

стицању и развијању знања, 

вештина и способности и 

ставова ученика;  

- усклађује циљеве с оним 

што жели да постигне с 

ученицима, организује 

наставни процес;  

- организује рад на нивоу 

одељења и мањих група;  

Компетенције за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према 

околини 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

 

Иницијални тест, 

разговор,  

квиз, 

игрице, усмено 

одговарање 

презентација, 

пројекат, 

састави, 

петнаестоминутне 

провере знања, 

кратке провере, 

тематске провере 

знања ,  

писмени задаци, 

тест – 

годишња провера 

знања 
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- илуструју веровања, обичаје, начин живота и 

догађаје у прошлости описане у књижевним 

делима; 

- уважавају националне вредности и негује 

културноисторијску баштину; 

- препоручују књижевно дело уз кратко 

образложење; 

- упоређују књижевно и филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст. 

- реализује наставни процес 

у свим његовим сегментима; 

Методе: 

- вербалне (монолошка, 

дијалошка) 

- текстуална 

- интерактивна 

(кооперативна) 

- учење путем открића и 

решавања проблема 

- практично учење 

- дигитална 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални облик 

рада, групни облик рада, рад 

у 

пару. 

ЈЕЗИК/ГРАМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК/ПРАВОПИС 

- препознају врсте речи, знају основне грам. 

категорије пром. речи, правилно употребљавају 

падеже и гл.обл.);  

- препознају подврсте речи; 

одређују облик пром. течи; 

 - препознаје основна значења падежа, значења и 

функције глагол.обл);  

- користе терминологију у вези са 

врстама/подврстама речи и гр. категоријама;  

-  одређују реч. чл. у  примерима;  

-  препознају сложени предикат  

-  овладају знањем о напоредним  односима међу 

реченичним члановима и међу независним 

предикатским реченицама; 

-  упознају систем независних предикатских 

реченица 

-  овладају појмом синтагме и саставом именичке 

синтагме, појмом конгруенције, појмом актива и 

пасива-основ. ниво (препознају синтагму, 

разликују активно и пасивно стање; 

-  одређују место реченич. акцента; 

-  у говору примењују акц.норму 

 

- доследно примењује правописну норму у 

употреби великог слова; састављеног и 

растављеног писања речи; интерпункцијских 

знакова 

- користи Правопис (школско издање)  
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- доследно примењује правописну норму; 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА - упознају се са појмом техничког и сугестивног 

описа, техничког и  сугестивног  приповедања 

- раде на некњижевном тексту 

- развију знања, ставове и вредности којима  

исказују  сопствену  личност  и  потенцијале 

- владају основним жанровима писане 

комуникације-писмо, жалбе, формулари; 

препознају и употребљавају различите језичке 

варијетете; 

- састављају вест, извештај, реферат; 

- знају основне особине говорног и писаног језика; 

- проналазе, повезују и тумаче експлицитно и 

имлицитно садржане информације у краћем, 

једноставнијем књижевном и неуметничком 

тексту; 

- драматизују одломак одабраног 

књижевноуметничког текста; 

- говоре јасно, поштујући стандарднојезичку 

норму. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења 

и оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ Ученик ће бити у стању да: 

- спаја књижевна дела и њихове писце. 

- уме да препозна научена стилска средства. 

- зна разлику између народне и ауторске 

књижевности, као и родове и врсте, зна 

основне одлике народне поезије, наводи 

основне одлике драме као књижевног рода. 

Појашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће. 

Вођење и усмеравање тока 

часа, наставник инструкцијама 

олакшава ученицима да кроз 

више једноставнијих примера 

савладају градиво основног и 

делимично средњег нивоа, 

подстицање да самостално 

истражују, прихватају 

чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада:  

метода усменог излагања; 

метода разговора; текстуална 

Облици рада:  

фронтални, индивидуални, рад 

у пару. 

Компетенција за 

учење 

Рад са подацима 

и 

информацијама 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Естетичка 

компетенција 

 

Вежбање кроз 

више примера, 

прављење мапе 

појмова. 

Евиденција 

присуства и 

посећености 

часова. 

Нема оцењивања 

на часовима 

допунске 

наставе. 

ЈЕЗИК - обнови већ стечена знања 

- разликује променљиве од непроменљивих 

врста речи; 

- препознаје научене глаголске облике у 

примерима; 

- примени већ научена правописна правила; 

- познаје поделу глаголских облика и уме да 

глаголски облик смести у одређене групе, 

- гради глаголске облике у складу са 

правилима,  

- препознаје главне и зависне реченичне 

чланове у реченици, 

- разликује књижевноуметнички стил од 

осталих функционалних стилова, 

- разликује основне појмове у вези са 

реченицом (комуникативна и предикатска 

реченица), 

- одреди врсте зависних реченица у 

примерима 

- препознаје синтаксичке јединице, 

- доследно примењује правописну норму у 

вези са реченицама 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

- течно, стилски обликовано одговори на 

задату тему. 
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- течно и разговетно чита наглас књижевне и 

неуметничке текстове, опише лик из 

књижевног дела. 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ - препознаје статичке и динамичке мотиве 

- препознаје и објашњава употребљена 

стилска средства у књижевноуметничком 

тексту, 

- познаје одлике драмског текста, 

реализаторе сценског дела и њихове 

конкретне улоге, - оспособљава се за 

препознавање главног и споредног у делу 

- одређује идејни слој књижевног дела 

Проширивање садржаја како 

би ученици били оспособљени 

за разумевање и решавање 

напреднијих задатака, 

решавање такмичарских 

задатака. Давање могућности 

да самостално истраже 

садржаје који их занимају, да 

исте презентују, напишу 

пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како се 

не би изгубили у преобимним 

садржајима.  Подстицање да 

самостално истражују, 

прихватају, повезују и 

разумеју чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације; метода 

демонстрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад 

на тексту; рад у пару. 

Компетенција за 

учење 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Решавање проблема 

Дигитална 

компетенција 

Израда задатака 

напредног нивоа, 

припрема ученика за 

такмичења, израда 

проблемских задатака и 

осамостаљивање ученика 

Нема оцењивања на 

часовима додатне 

наставе. 

ЈЕЗИК - разликује све врсте речи, препознаје их у 

примерима и објашњава њихове особине 

- доследно примењује правописну норму, 

поштујући научена правила;  

- одређује реченичне чланове у 

примерима,  

- разликује синтаксичке јединице (реч, 

синрагма, реченица),  

- уме да искаже реченичне чланове сваком 

од ових синтаксичких јединица и одређује 

напоредне односе међу реченичним 

члановима, 

- разликује свих десет врста зависних 

реченица, зна њихова обележја и службе 

које обављају. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Кроз приказ прозног дела ученик богати 

речник и развија говорну културу. 
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3.7.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање 

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

и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: уџбеник, радна свеска, ЦД 

УЏБЕНИЦИ: Project 4, уџбеник и радна свеска 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Introduction 3          0 3 3 

2. Past and present 6 6         4 8 12 

3. Fame and fortune  2 8        4 6 10 

 The first written test   1 2       0 3 3 

4. Health and safety    6 3 1     4 6 10 

5. Heroes      7 5    4 8 12 

6. Our environment       3 5 1  4 5 9 

 The second written test         3  0 3 3 

7. Relationships         4 6 4 6 10 

Укупно 9 8 9 8 3 8 8 5 8 6 24 48 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Introduction 

  

Описивање радњи 

у садашњости; 

описивање радњи, 

стања и збивања; 

изражавање 

мишљења; 

исказивање жеља, 

интересовања, 

потреба, осета и 

осећања; 

описивање будућих 

радњи (планова, 

намера, 

предвиђања); 

изношење предлога 

и упућивање 

позива за учешће у 

заједничкој 

активности и 

реаговање на њих. 

 

- разумеју једноставније текстове у којима се описују 

радње и ситуације у садашњости;  

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу које се односе на радње у 

садашњости; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

- опишу радње користећи неколико везаних исказа; 

- разумеју једноставније исказе којима се тражи 

мишљење и реагују на њих;  

- изражавају мишљење, слагање/неслагање и дају 

кратко образложење; 

- разумеју једноставније исказе који се односе на 

одлуке, обећања, планове, намере и предвиђања и 

реагују на њих;  

- размене једноставније исказе у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, намерама и предвиђањима;  

- саопште шта он/она или неко други планира, 

намерава, предвиђа;  

- разумеју једноставније предлоге и позиве на 

заједничке активности и одговоре на њих уз 

одговарајуће образложење; 

- упуте предлоге и позиве на заједничке активности 

користећи ситуационо прикладне комуникационе 

моделе; 

- затраже и пруже додатне информације у вези са 

предлозима и позивима на заједничке активности; 

АКТИВНОСТИ: Ученици 

активно учествују у 

наставном процесу; 

самостално закључују 

значења израза и речи, као и 

форму и значења 

граматичких садржаја; раде 

вежбе слушања, читања, 

говора и писања; глуме, 

симулирају, раде пројекте. 

Наставник мотивише 

ученике за рад; подстиче 

сарадњу и самосталност у 

раду, креативно / критичко 

мишљење; пружа подршку; 

прати и евидентира рад и 

напредовање ученика. 

ОБЛИЦИ РАДА: 

индивидуални, фронтални, у 

пару, групни 

МЕТОДЕ РАДА: аудио-

лингвална, рад на тексту, 

демонстративна, дијалошка, 

монолошка, пројектна 

настава, ИКТ у настави 

 

Сарадња 

Комуникација 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

компетенција за 

учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Решавање проблема 

Дигитална 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Ученици се оцењују 

из следећих 

области: 

- вештина читања и 

разумевање 

прочитаног, 

- писано 

изражавање, 

- граматика и 

лексика,  

- усмено 

изражавање. 

  

Познавање 

граматике, лексике, 

израду два 

контролна, и два 

писмена задатка 

након савладаних 

програмских 

садржаја -месечних 

и годишњих 

(систематизација 

наставне теме).  

Писмено 

изражавање  

оцењује се кроз 

израду писање 

домаћих задатака 
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- разумеју сличности и разлике у школским и 

ваншколским активностима у ВБ и код нас. 

којим се 

континуирано 

развија писменост 

ученика.  

Усмено изражавање 

ученика вреднује се 

кроз говорне и 

сценске вежбе 

(усмено излагање на 

одређену тему, 

препричавање, 

драматизација, 

учествовање у 

расправи, 

формулисање свог 

мишљења, као и 

кроз презентације 

пројеката. 

 

2. Past and present 

  

Описивање радњи 

у прошлости; 

давање 

информација о себи 

и другима; 

описивање бића, 

предмета, места, 

појава, радњи, 

стања и збивања; 

изражавање 

мишљења; 

изражавање молби, 

захтева и 

захвалности; 

изрицање дозвола. 

 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима се описују 

догађаји, способности и обавезе у прошлости; 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о догађајима, способностима и 

обавезама у прошлости;  

- опишу у неколико краћих, везаних исказа догађај из 

прошлости; 

- опишу неки историјски догађај, историјску личност и 

слично; 

- размене једноставније информације личне природе; 

- у неколико везаних исказа саопште информације о 

себи и другима; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појава, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, појаве, 

радње, стања и збивања користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју уобичајене молбе и захтеве и реагују на 

њих; 

- упуте уобичајене молбе и захтеве; 

- разумеју једноставније исказе који се односе на 

дозволе и реагују на њих; 

- размене једноставније информације које се односе на 

дозволе. 

3. Fame and 

fortune 

  

Описивање 

искустава, догађаја 

и радњи из 

прошлости; 

описивање бића, 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима се описују 

искуства и догађаји у прошлости; 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о искуствима и догађајима у 

прошлости; 

- опишу у неколико краћих, везаних исказа искуства и 

догађаје из прошлости;  
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предмета, места, 

појава, радњи, 

стања и збивања; 

изражавање 

извињења и 

захвалности. 

 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, предмета, места, појава, радњи, стања и 

збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, појаве, 

радње, стања и збивања користећи једноставнија 

језичка средства; 

- захвале и извине се користећи мање сложена језичка 

средства; 

- разумеју и примењују правила учтиве комуникације 

са одраслима; 

- уоче сличности и разлике у навикама читања младих 

у ВБ и код нас. 

The first written 

test 

 

4. Health and safety 

  

Описивање бића, 

предмета, места и 

појава; изношење 

предлога и савета; 

изражавање 

претпоставки; 

изражавање 

количине; 

исказивање жеља и 

осећања; 

изражавање 

слагања и 

неслагања. 

 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, предмета, места и појава; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места и појаве 

користећи једноставнија језичка средства; 

- разумеју једноставније предлоге и савете и одговоре 

на њих; 

- упуте предлоге и савете користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе; 

- затраже и пруже додатне информације у вези са 

предлозима и саветима; 

- разумеју и изразе претпоставке; 

- разумеју једноставније исказе који се односе на 

количину; 

- размене информације у вези са количином; 

- разумеју уобичајене изразе у вези са жељама и 

осећањима и реагују на њих; 

- изразе жеље и осећања једноставнијим језичким 

средствима; 

- разумеју исказе којима се изражава слагање или 

неслагање и реагују на њих; 
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- изразе слагање и неслагање једноставнијим језичким 

средствима; 

- опишу популарне спортове у ВБ. 

5. Heroes 

  

Описивање радњи 

у садашњости и 

прошлости; 

описивање бића и 

појава; исказивање 

и преношење 

молби, наредби и 

савета. 

 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима се описују 

догађаји и радње у садашњости и прошлости;  

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о догађајима и радњама у 

садашњости и прошлости; 

- опишу догађаје и радње у садашњости и прошлости 

користећи неколико везаних исказа; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа и појава; 

- опишу жива бића и појаве користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју молбе, наредбе и савете и реагују на њих; 

- изразе своје и пренесу туђе молбе, наредбе и савете; 

- разумеју и опишу легенде и историјске личности и 

догађаје везане за циљну културу. 

6. Our environment 

  

Описивање 

догађаја, стања и 

појава у 

садашњости, 

прошлости и 

будућности; 

изражавање 

осећања и 

расположења. 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

описивање радњи, стања и појава у садашњости, 

прошлости и будућности;  

- опишу у неколико везаних исказа стања и појаве у 

садашњости, прошлости и будућности;  

- разумеју уобичајене изразе који се односе на 

осећања; 

- изразе осећања једноставнијим језичким средствима;  

- разумеју и опишу основне одлике регија и животне 

услове у државама циљне културе.  

The second written 

test 

 

7. Relationships 

  

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 
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Описивање 

будућих радњи; 

исказивање 

просторних односа; 

давање 

информација о себи 

и другима; 

разумевање и 

давање упутстава. 

 

- разумеју једноставније исказе који се односе на 

одлуке, обећања, планове, намере и предвиђања и 

реагују на њих; 

- размене једноставније исказе у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, намерама и предвиђањима; 

- разумеју једноставнија питања која се односе на 

оријентацију/положај предмета, бића и места у 

простору и правац кретања и одговоре на њих; 

- затраже и разумеју обавештења о положају предмета, 

бића и места у простору и правцу кретања; 

- опишу правац кретања и просторне односе 

једноставнијим, везаним исказима; 

- у неколико везаних исказа саопште информације о 

себи и другима; 

- разумеју и следе једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота; 

- пруже једноставнија упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног живота; 

- разумеју сличности и разлике у начину провођења 

слободног времена у ВБ и код нас. 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Introduction 
  

- разумеју једноставније текстове у којима се описују 

радње и ситуације у садашњости; 
АКТИВНОСТИ: Ученици 

активно учествују у наставном 

процесу; самостално закључују 

значења израза и речи, као и 

форму и значења граматичких 

садржаја; раде вежбе слушања, 

читања, говора и писања; глуме, 

симулирају, раде пројекте. 

Сарадња 

Комуникација 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Компетенција за 

учење 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз играње 

улога у паровима, 

симулације у 

паровима, тестови 

језичких вештина 

2. Past and present 
  

 

- препознају и именују појмове који се односе на тему; 

- разумеју једноставније текстове у којима се описују 

догађаји, способности и обавезе у прошлости; 

3. Fame and fortune 
  

 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, предмета, места, појава, радњи, стања и 

збивања; 
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4. Health and safety 
  

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, предмета, места и појава; 

- разумеју једноставније предлоге и савете и одговоре 

на њих; 

Наставник мотивише ученике 

за рад; подстиче сарадњу и 

самосталност у раду, креативно 

/ критичко мишљење; пружа 

подршку; прати и евидентира 

рад и напредовање ученика. 

ОБЛИЦИ РАДА: 

индивидуални, фронтални, у 

пару, групни 

МЕТОДЕ РАДА: аудио-

лингвална, рад на тексту, 

демонстративна, дијалошка, 

монолошка, пројектна настава, 

ИКТ у настави 

 

Рад са подацима и 

информацијама  

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

Решавање 

проблема 

Дигитална 

компетенција 

Одговоран однос 

према здрављу 

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

5. Heroes 
  

- разумеју једноставније текстове у којима се описују 

догађаји и радње у садашњости и прошлости;  

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о догађајима и радњама у 

садашњости и прошлости; 

6. Our environment 

  

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

описивање радњи, стања и појава у садашњости, 

прошлости и будућности;  

- опишу у неколико везаних исказа стања и појаве у 

садашњости, прошлости и будућности; 

7. Relationships 
  

После допунских часова ученик треба да: 

- разумеју једноставније исказе који се односе на одлуке, 

обећања, планове, намере и предвиђања и реагују на 

њих; 

- размене једноставније исказе у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, намерама и предвиђањима; 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Introduction 

  

- упуте предлоге и позиве на заједничке активности 

користећи ситуационо прикладне комуникационе 

моделе; 

- затраже и пруже додатне информације у вези са 

предлозима и позивима на заједничке активности; 

- разумеју сличности и разлике у школским и 

ваншколским активностима у ВБ и код нас. 

АКТИВНОСТИ: Ученици 

активно учествују у наставном 

процесу; самостално закључују 

значења израза и речи, као и 

форму и значења граматичких 

садржаја; раде вежбе слушања, 

читања, говора и писања; глуме, 

симулирају, раде пројекте. 

Наставник мотивише ученике 

за рад; подстиче сарадњу и 

самосталност у раду, креативно 

/ критичко мишљење; пружа 

подршку; прати и евидентира 

рад и напредовање ученика. 

ОБЛИЦИ РАДА: 

индивидуални, фронтални, у 

пару, групни 

МЕТОДЕ РАДА: аудио-

лингвална, рад на тексту, 

демонстративна, дијалошка, 

монолошка, пројектна настава, 

ИКТ у настави 

 

Сарадња 

Комуникација 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Компетенција за 

учење 

Рад са подацима и 

информацијама  

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

Решавање 

проблема 

Дигитална 

компетенција 

Одговоран однос 

према здрављу 

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз играње 

улога у паровима, 

симулације у 

паровима, тестови 

језичких вештина 

2. Past and present 

  

 

- опишу неки историјски догађај, историјску личност и 

слично; 

- у неколико везаних исказа саопште информације о 

себи и другима. 

3. Fame and fortune 
  

 

- разумеју и примењују правила учтиве комуникације са 

одраслима; 

- уоче сличности и разлике у навикама читања младих у 

ВБ и код нас. 

4. Health and safety 
  

 

- упуте предлоге и савете користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе; 

- затраже и пруже додатне информације у вези са 

предлозима и саветима; 

5. Heroes 
  

 

- изразе своје и пренесу туђе молбе, наредбе и савете; 

- разумеју и опишу легенде и историјске личности и 

догађаје везане за циљну културу. 

6. Our environment 

  

 

- изразе осећања једноставнијим језичким средствима;  

- разумеју и опишу основне одлике регија и животне 

услове у државама циљне културе.   

7. Relationships 

  
  

 

- у неколико везаних исказа саопште информације о себи 

и другима; 

- разумеју сличности и разлике у начину провођења 

слободног времена у ВБ и код нас. 
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3.7.1.3. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКОВНА КУЛТУРА  

ЦИЉ: Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку 

писменост, и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке 

у  новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОМБИНОВАНИ МЕТОД – овим методом се омогућава истовремено коришћење различитих метода 

УЏБЕНИЦИ: Нема  

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Арабеска 2 4 1 2       3 6 9 

2. Пропорције    1 2 2      1 4 5 

3. Композиција и простор     2 2      1 3 4 

4. Обједињавање покрета, игре и звука       1 2 2 2 2 3 6 9 

5. Уметност око нас       2 2 2 1 2 3 6 9 

Укупно 2 4 2 6 4 3 4 4 3 4 11 25 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

АРАБЕСКА  - има осећај за простор, сензибилитет 

за равнотежу у композицији 

- препознаје различите начине 

представљања простора у ликовним 

делима 

- стваралачки преноси визуелно – 

ликовна искуства 

- комбинује и конструише  

Текстуални: штампани и 

писани текстови 

Практичан рад:  

Цртање и сликање 

Методе:  

Вербална метода  

Демонстрације 

Радионице  

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња 

Српски језик и књижевност 

Биологија 

Математика  

Географија 

Музичка култура 

Техника и технологија 

Информатика и рачунарство 

Активност и однос 

ученика према 

предмету (прибор за 

рад на часу, активност 

ученика на часу) 

ПРОПОРЦИЈЕ - уочава и препознаје величине и 

односе величина и њихово 

представљање ликовним језиком 

- разуме појмове пропорција и 

величина 

- разуме појам модула, основне 

јединице мере 

 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња 

Биологија 

Географија 

Математика 

Историја  

Физичко и здравствено васпитање 

КОМПОЗИЦИЈА И 

ПРОСТОР 

- обликује композиције примењујући 

основна знања о пропорцијама и 

перспективи 

- користи традиционалне технике и 

одабрана савремена средства за 

ликовна истраживања 

- изражава, одабраним ликовним 

елементима емоције, стање или 

имагинацију 

Компетенција за учење 

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња 

Историја 

Математика (нацртна геометрија) 

Техника и технологија 

Информатика и рачунарство 
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ОБЈЕДИЊАВАЊЕ 

ПОКРЕТА, ИГРЕ И 

ЗВУКА  

- разуме временске и просторне 

илузије и стварност 

- уочава динамику приликом 

повезивања покрета и звука 

- уочава повезаност медијских линија 

- учествује у заједничком креативном 

раду који обједињује различите 

уметности и/или уметност и 

технологију 

- предлаже идеје за уметничку 

рециклажу, хуманитарне акције кроз 

ликовно стваралаштво или обилазак 

места или установа културе 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња: 

Српски језик и књижевност  

Историја  

Физика 

Музичка култура 

Физичко и здравствено васпитање  

Техника и технологија  

УМЕТНОСТ ОКО 

НАС  

-  уочава и формулише ликовни 

проблем 

- активно посматра, уочава и описује 

предмете, бића и појаве и њихове 

односе 

- изражава, одабраним ликовним 

елементима, свој ставове, емоције и 

имагинације 

- учествује у заједничком креативном 

раду који обједињује различите 

уметности или уметност и 

технологију, уметност и науку 

- сарађује у тиму и показује 

кооперативност у раду 

- показује иницијативу и 

самосталлност у раду 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња: 

Географија 

Историја 

Биологија 

Математика 

Физика 

Информатикa и рачунарство 

Музичка култура  

Физичко и здравствено васпитање 
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3.7.1.4. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

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

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

и култури свoгa и других нaрoдa. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: ЦД плејер, компакт – диск 1, Мултимедијални ПДФ уџбеник, лаптоп, пројектор, звучници. 

УЏБЕНИЦИ:  Музичка култура 7,  Уџбеник за седми разред основне школе – Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић, ВУЛКАН 

ЗНАЊЕ 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ЧОВЕК И МУЗИКА 2 2 1    2 1   8 0 8 

2. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 1  1   2  1   5 0 5 

3. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 2 1 1 3   3  2 1 2 11 13 

4. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  1  2 1   1 1  2 4 6 

5. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО   1   1   1 1 0 4 4 

Укупно 5 4 4 5 1 3 5 3 4 2 17 19 36 
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         ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум 

у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Човек и музика - 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  

Наставне методе:  

Монолошко-дијалошка,  

Демонстрација,  

практичан рад, истраживач-

ка,  

ИКТ метода; 

певање, 

слушање, 

свирање, перцепција 

музичких примера. 

Облици рада:  

фронтални, 

групни,  

индивидуални 

 

- Компетенција за целоживотно 

учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Дигитална компетенција  

Посматрањем 

ученичког учешћа, 

закључивања и 

одговарања на 

постављена питања; 

проценом практичног 

рада и стваралачког 

ангажовања; 

праћење и 

процењивање начина 

ученичке 

партиципације у 

музичком догађај; 

посматрањем, 

испитивањем кроз 

разговор;  

усменим излагањем 

ученика на задате теме; 

ученичким 

објашњавањем појава, 

процеса, појмова; 

јавним презентовањем 

самосталног или 

групног рада;  

дискутовањем; 

расправом; кроз усмено 

испитивање целе групе 

или одељења; писмено 

кроз упитнике, тематске 

радове; тестирањем 

нестандардизованим, 

критеријумским, 

2. Музички 

инструменти 

- Компетенција за целоживотно 

учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према 

здрављу 

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

3. Слушање музике - Компетенција за целоживотно 

учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према 

здрављу 

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Дигитална компетенција 

4. Извођење музике - Компетенција за целоживотно 

учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  
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барока и класицизма  као 

инспирацију у музици савременог 

доба; 

- изводи музичке примере 

користећи глас, покрет и 

инструменте, сaмoстaлнo и у 

групи; 

- користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина 

кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

- комуницира у групи 

импрoвизуjући мање музичке 

целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

- учествује у креирању шкoлских 

прирeдби, догађаја и пројеката; 

- изрази доживљај музике језиком 

других уметности (плес, глума, 

писана или говорна реч, ликовна 

уметност); 

- учeствуje у шкoлским 

прирeдбама и мaнифeстaциjaма; 

- 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. 

- Одговоран однос према 

здрављу 

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

 

пригодним и 

ситуационим тестовима 

Формативним и 

сумативним 

оцењивањем 

5. Музичко 

стваралаштво 

- Компетенција за целоживотно 

учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према 

здрављу 

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Дигитална компетенција 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима 

рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Начин праћења и 

оцењивања 

Основи 

проучавања 

прошлости 

– 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 

савремен– сагледа значај и 

улогу истакнутих личности 

у датом историјском 

контексту;  

– препознаје основне 

карактеристике различитих 

идеологија;  

Фронтална настава, 

групна настава, 

индивидуални облик 

наставе 

Компетенција за целоживотно учење 

Рад са подацима и информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Естетичка компетенција 

Усмена испитивања, 

тест знања, активност 

на часу, домаћи 

задаци, израда 

пројеката Европа, свет и 

српски народ на 

почетку 

индустријског 

доба (до средине 

19. века) 

 

Европа, свет, 

српске државе и 

народ у другој 

половини 19. 

века 

 

Европа, свет, 

српске државе и 

народ на почетку 

20. века  
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Основи проучавања 

прошлости, Европа, 

свет и српски народ 

на почетку 

индустријског доба 

(до средине 19. 

века) 

– 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 савремен– 

сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту;  

– препознаје основне карактеристике 

различитих идеологија;  

Фронтална настава, групна 

настава, индивидуални 

облик наставе 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблем 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

Усмена испитивања, 

тест знања, 

активност на часу, 

домаћи задаци, 

израда пројеката 

Европа, свет, српске 

државе и народ у 

другој половини 19. 

века и на почетку 

20. века 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Основи проучавања 

прошлости, Европа, 

свет и српски народ 

на почетку 

индустријског доба 

(до средине 19. века 

– 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 савремен– 

сагледа значај и улогу истакнутих 

личности у датом историјском контексту;  

– препознаје основне карактеристике 

различитих идеологија;  

Фронтална настава, групна 

настава, индивидуални 

облик наставе 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблем 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

Усмена испитивања, 

тест знања, 

активност на часу, 

домаћи задаци, 

израда пројеката 

Европа, свет, српске 

државе и народ у 

другој половини 19. 

века и на почетку 

20. века 
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3.7.1.5. ГЕОГРАФИЈА 

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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Карта света, карта Европе, карте континената, атлас, рачунар, глобус, свеска, уџбеник. 

УЏБЕНИЦИ: Географија за седми разред основне школе, Славољуб Јовановић, Невена Влајић, Герундијум, 2020. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 2          1 1 2 

2. ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 6 8 8        15 7 22 

3. АЗИЈА    8 4 3     9 6 15 

4. АФРИКА      5 4    6 3 9 

5. СЕВЕРНА АМЕРИКА       4 4   5 3 8 

6. ЈУЖНА АМЕРИКА        2 5  4 3 7 

7. АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА         3 3 4 2 6 

8. ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ          3 2 1 3 

Укупно 8 8 8 8 4 8 8 6 8 6 46 26 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

 

- дефинише предмет проучавања, циљеве и задатке 

регионалне географије у седмом разреду; 

- дефинише појам регије и наводи критеријуме за 

регионализацију; 

- разликује хомогену и функционалну регију; 

- наводи пример регије из свог окружења. 

Kоришћење начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја 

(презентације, читање 

популарне литературе са 

занимљивостима и 

достигнућима у науци) 

Мотивисање ученика за 

учење новог предмета кроз 

занимљивости и везу са 

свакодневним животним 

активностима 

Наставник инструкцијама 

усмерава ученике да 

самостално истражују, 

прихватају чињенице и 

извлаче закључке. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације, 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

групни облик рада; рад у 

пару. 

 

 

– Комуникација 

– Учење 

– Сарадња 

– Рад са подацима и 

информацијама 

– Одговоран однос 

према околини 

– Естетичка 

 

 

 

 

 

Иницијални тест, 

усмена провера, 

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

познавање 

географске карте 

ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ 

ЕВРОПЕ 

 

- проналази на карти државе проучаване регије и именује их; 

- приказује на немој карти најважније географске појмове: 

континенте, океане, мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, туристичке атракције, 

културно-историјске споменике; 

- препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет 

карактеристичан за наведену регију;  

- анализира утицај географске ширине, рељефа, односа копна 

и мора, морских струја, вегетације и човека на климу; 

- 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; 

- открива узроке и последице процеса урбанизације на 

различитим континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- доводи у везу природне ресурсе са степеном економске 

развијености појединих регија и одабраних држава; 

Усмена провера, 

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског 

часа,  

познавање 

географске карте, 

израда немих 

карата, игре, 

пројектни задатак 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

405 

- 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;  

- истражује утицај Европске уније на демографске, 

економске и политичке процесе у Европи и свету;  

- доводи у везу квалитет живота становништва са 

природним, демографским, економским и политичко-

географским одликама простора. 

АЗИЈА 

 

- дефинише границе континента и показује на карти океане и 

мора којима је проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе; 

- проналази на карти државе проучаване регије и именује их; 

- приказује на немој карти најважније географске појмове: 

континенте, океане, мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, туристичке атракције, 

културно-историјске споменике; 

- препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет 

карактеристичан за наведену регију;  

- 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; 

ту мачи и израђује тематске карте становништва по 

континентима, регијама и одабраним државама; 

- открива узроке и последице процеса урбанизације на 

различитим континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- доведе у везу природне ресурсе са степеном економске 

развијености појединих регија и одабраних држава; 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

406 

- изводи закључак о могућим решењима за коришћење 

чистих извора енергије у државама чија се привреда заснива 

највише на експлоатацији нафте и угља; 

- објашњава узроке и последице глобалних феномена као 

што су сиромаштво, унутрашње и спољашње миграције, 

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 

АФРИКА - дефинише границе континента и показује на карти океане и 

мора којима је проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе; 

- проналази на карти државе проучаване регије и именује их; 

- приказује на немој карти најважније географске појмове: 

континенте, океане, мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, туристичке атракције, 

културно-историјске споменике;  

- препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет 

карактеристичан за наведену регију;  

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; 
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- тумачи и израђује тематске карте становништва по 

континентима, регијама и одабраним државама; 

- открива узроке и последице процеса урбанизације на 

различитим континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- доведе у везу природне ресурсе са степеном економске 

развијености појединих регија и одабраних држава; 

- објашњава узроке и последице глобалних феномена као 

што су сиромаштво, унутрашње и спољашње миграције, 

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. 

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 

- дефинише границе континента и показује на карти океане и 

мора којима је проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе; 

- проналази на карти државе проучаване регије и именује их; 

- приказује на немој карти најважније географске појмове: 

континенте, океане, мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, туристичке атракције, 

културно-историјске споменике; 

- препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет 

карактеристичан за наведену регију;  

- 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; 
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- 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; 

- открива узроке и последице процеса урбанизације на 

различитим континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- доводе у везу квалитет живота становништва са 

природним, демографским, економским и политичко-

географским одликама простора; 

- доведе у везу природне ресурсе са степеном економске 

развијености појединих регија и одабраних држава. 

ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

- дефинише границе континента и показује на карти океане и 

мора којима је проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе; 

- проналази на карти државе проучаване регије и именује их; 

- приказује на немој карти најважније географске појмове: 

континенте, океане, мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, туристичке атракције, 

културно-историјске споменике; 

- препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет 

карактеристичан за наведену регију;  

- 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; 
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- тумачи и израђује тематске карте становништва по 

континентима, регијама и одабраним државама; 

- открива узроке и последице процеса урбанизације на 

различитим континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

- доведе у везу природне ресурсе са степеном економске 

развијености појединих регија и одабраних држава; 

- објашњава узроке и последице глобалних феномена као 

што су сиромаштво, унутрашње и спољашње миграције, 

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. 

АУСТРАЛИЈА 

И ОКЕАНИЈА  

- дефинише границе континента и показује на карти океане и 

мора којима је проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе; 

- проналази на карти државе проучаване регије и именује их; 

- приказује на немој карти најважније географске појмове: 

континенте, океане, мора, облике разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, државе, градове, туристичке атракције, 

културно-историјске споменике; 

- препознаје облике рељефа, водне објекте и живи свет 

карактеристичан за наведену регију;  

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; 

Усмена провера, 

познавање 

географске карте 
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- 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; открива 

узроке и последице процеса урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у одабраним државама; 

- доводе у везу квалитет живота становништва са 

природним, демографским, економским и политичко-

географским одликама простора; 

- доведе у везу природне ресурсе са степеном економске 

развијености појединих регија и одабраних држава. 

ПОЛАРНЕ 

ОБЛАСТИ 

- дефинише границе континента и показује на карти океане и 

мора којима је проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе; 

- анализира утицај географске ширине, рељефа, односа копна 

и мора, морских струја, вегетације и човека на климу; 

- вреднује улогу међународних организација у свету. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења 

и оцењивања 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

- дефинише појам регије и наводи критеријуме за 

регионализацију; 

Објашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће.  

Вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера 

савладају градиво основног и 

делимично средњег нивоа. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад 

на  

тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- рад са подацима 

и информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Објашњење 

кључних 

појмова, 

вежбање, 

прављење мапе 

појмова. 

Евиденција 

присуства и 

посећености 

часова. 

Нема оцењивања 

на часовима 

допунске 

наставе. 

ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ 

ЕВРОПЕ 

 

- зна да ограничи Европу према главним странама  

света и да чита веће географске објекте на  географској карти; 

- препозна основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике Европе. 

АЗИЈА - зна да ограничи  према главним странама света и да чита веће 

географске објекте на  географској карти; 

- препозна основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике Азије. 

АФРИКА - зна да ограничи Африку према главним странама света и да 

чита веће географске објекте на  географској карти; 

- препозна основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике Африке. 

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 

 

- зна да ограничи С. Америку према главним странама света и 

да чита веће географске објекте на  географској карти; 

- препозна основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике С. Америке. 

ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

- зна да ограничи Ј. Америку према главним странама света и 

да чита веће географске објекте на  географској карти; 

- препозна основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике Ј. Америке. 

АУСТРАЛИЈА 

И ОКЕАНИЈА 

- зна да ограничи Аустралију и Океанију према главним 

странама света и да чита веће географске објекте на  

географској карти; 

- препозна основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике Аустралије и Океаније. 

ПОЛАРНЕ 

ОБЛАСТИ 

- зна да ограничи поларне области према главним странама 

света и да чита веће географске објекте на географској карти; 

- препозна основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике поларних области. 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

412 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења 

и оцењивања 

ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 

 

- има увид у регионалну и политичку поделу Европе. 

- препознаје географске особености регија 

- проширивање знања о природногеографским и 

друштвеногеографским одликама континента. 

Упознавање ученика са 

новим, сложенијим 

географским темама. 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем, 

демонстрацијом. Давање 

могућности да самостално 

истраже садржаје који их 

занимају, да исте презентују, 

напишу пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа.  

Подстицање да самостално 

истражују, прихватају, 

повезују и разумеју чињенице, 

вежбају и надограђују своје 

знање. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације; метода 

демонстрације;  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад 

на тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- рад са подацима 

и информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Увежбавање 

знања  напредног 

нивоа, припрема 

ученика за 

такмичења.  

Нема оцењивања 

на часовима 

додатне наставе. 

 

 

АЗИЈА 

 

- има увид у регионалну и политичку поделу Азије. 

- препознаје географске особености регија 

- проширивање знања о природногеографским и 

друштвеногеографским одликама континента. 

АФРИКА 

 

- познаје регионалне контрасте афричког континента. 

- сагледава привредни и регионални значај реке Нил. 

- познаје карактеристике Сахаре, и представља поједине 

географске посебности. 

- упознаје демографске одлике Африке, и развој најстаријих 

људских заједница на тлу Африке. 

- сагледава стање људских права на просторима Ј. Африке. 

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 

 

- проширује постојећа знања географских особености 

Америке. 

- сагледава стање привредне и политичке моћи САД. 

- проширује знања о древним цивилизацијама на простору 

Америке. 

- стиче увид у економски потенцијал и саобраћајни значај 

Панамског канала 

ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

 

- ученик  може да објасни  природно-географске и 

друштвено-економске одлике Јужне Америке. 

- сагледава величину и потенцијал био масе коју поседује 

Амазон. 

- упознаје се са демографским збивањима на простору Ј. 

Америке. 

- стиче увид у дугогодишњи утицај Шпанаца на просторима Ј. 

Америке. 

- сагледава многобројне револуционарне покрете на овим 

просторима усмерених на ослобађање од шпанске власти. 
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АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 

- ученик може да објасни  природно-географске и друштвено-

економске одлике Аустралије и Океаније. 

- има увид у регионалну и политичку поделу Аустралије и 

Океаније. 

- проширује постојећа знања о одликама флоре и фауне на 

простору Аустралије и Океаније. 

- сагледава стање великог броја ендемичних врста на овим 

просторима. 

ПОЛАРНЕ 

ОБЛАСТИ 

- ученик може да објасни  природно-географске и економске 

одлике Арктика и Антарктика 

- сагледава стање великих привредних потенцијала ових 

области. 

- успоставља разлике и сличности између двеју поларних 

области. 

- просторно их дефинише путем географске  карте. 
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3.7.1.6. ФИЗИКА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИКА 

ЦИЉ: Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 

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

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

као и да упознају природне појаве и основне законе природе, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном 

животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према 

примени физичких закона у свакодневном животу и раду.  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: (Бела) табла, рачунар, пројектор, метарска трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, вага, 

динамометар, теразије, разне врсте полуга, термометар 

УЏБЕНИЦИ: Откривамо физику, уџбеник за 7. разред основне школе, Откривамо физику, збирка задатака и експерименталних вежби 

из физике за 7. разред основне школе, Д. Латас, А. Балаж, ГЕРУНДИЈУМ, 2022. 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ФИЗИКЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 8 9 8        10 15 25 

2. 
КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ 

ТЕЖЕ. СИЛА ТРЕЊА 
   8 4      5 7 12 

3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА      4 7    6 5 11 

4. МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА       3 7 5  6 9 15 

5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ         3 6 3 6 9 

Укупно 8 9 8 8 4 4 10 7 8 6 30 42 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 

- Уме да препозна гравитациону силу и силу трења које 

делују на тела која мирују или се крећу равномерно; 

- Уме да препозна врсту кретања према облику путање; 

- Уме да препозна врсту кретања према брзини; 

- Зна основне особине гравитационе силе; 

- Разуме како односи сила утичу на врсту кретања; 

- Разликује скаларне и векторске физичке величине; 

- Примењује Њутнов закон динамике на кретање тела из свог 

окружења; 

- Уме да препозна убрзано и успорено кретање; 

- Моћи ће да демонстрира појаве: инерција тела, убрзано 

кретање, кретање тела под дејством сталне силе и сила 

акције и реакције на примерима из окружења; 

- Уме да користи префиксе и претвара бројне вредности 

физичких величина; 

- Разуме и примењује основне математичке формулације 

односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност; 

- Уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију 

резултата; 

- Уме да донесе релевантан закључак на основу резултата 

мерења; 

- Уме да користи и интерпретира табеларни и графички 

приказ зависности физичких величина; 

- Анализира зависност брзине од времена код 

праволинијских кретања са сталним убрзањем; 

- Израчуна пређени пут код равномерно убрзаног и 

равномерно успореног праволинијског кретања користећи 

одговарајуће формуле 

- Исправно записује ознаке и мерне јединице познатих 

величина при решавању задатака; 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању 

садржаја: 

- излагање садржаја кроз 

презентације; 

- демонстрација огледа и 

извођење експеримената који 

ће развити жељу за 

експерименталним радом 

Методе рада:  

-метода усменог излагања 

- дијалошка метода 

- метода илустрације  

- метода демонстрације 

Облици рада:  

-фронтални 

- индивидуални 

- рад на тексту 

- групни облик рада  

- рад у пару 

 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

- дигитална 

компетенција 

-наставни листићи 

- мерења 

- вежбања 

- тестови 

- усмено 

одговарање 

- активности и 

залагање на часу 

- уредност и 

комплетност свески 

- израда рачунских 

задатака на табли 

- семинарски 

радови 

- израда паноа 

- реферати 

- презентације 

- истраживачки рад 

- самостално и 

групно извођење 

огледа 

- домаћи задаци 

- пројектна настава 

- пројектни задаци 
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- Јасно образлаже своја решења; 

- Табеларно прикаже промену брзине са временом код 

РППК-а 

- Графички прикаже промену брзине са временом код 

РППК-а 

- Кратко опише кретање тела на основу графика брзине; 

- Прикупи податке о кретању тела на основу графика брзине; 

- Решава графичке задатке из динамике кретања тела; 

- Користи и анализира резултате мерења различитих 

физичких величина и да их прикаже табеларно и графички;  

- Успостави везу између динамичких и кинематичких 

физичких величина које описују праволинијско кретање; 

 

КРЕТАЊЕ 

ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛА ТРЕЊА 

 

- Објасни како сила отпора средине утиче на убрзање тела; 

- Наведе карактеристике слободног пада; 

- Утврди да два тела различите масе која слободно падају 

имају исто убрзање; 

- Објасни карактеристике бестежинског стања и наведе 

примере у којима се тело налази у бестежинском стању; 

- Објасни зависност брзине и пређеног пута од времена код 

слободног пада; 

- Направи аналогију између равномерно убрзаног кретања 

без почетне брзине и слободног пада; 

- Препозна карактеристике слободног пада у тексту задатка; 

- Наводи примере и разликује кретање тела вертикално 

наниже са и без почетне брзине; 

- Успостави везу између хица наниже/хица навише и 

равномерно убрзаног/равномерно успореног праволинијског 

кретања; 

- Наведе бројну вредност убрзања тела код хица 

наниже/хица навише и запише је помоћу ознаке и 

одговарајуће мерне јединице; 

- Векторима прикаже убрзање тела, брзину тела и силу 

Земљине теже код хица наниже/хица навише; 

- На основу информација из текста задатка препозна и 

разликује слободан пад, хитац наниже и хитац навише; 

- Користи формуле које описују брзину и пређени пут код 

хица наниже и хица навише при решавању задатака; 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

417 

- Објасни утицај силе отпора средине на кретање тела; 

- Објасни узрок појаве трења  и утицај трења на кретање 

тела; 

- Запише помоћу ознаке и бројне вредности коефицијент 

трења и објасни да је то бездимензионална физичка 

величина; 

- Примени научено о отпору средине и трењу и објасни 

примере из свакодневног живота 

- Повеже научено о тежини тела и сили трења и примени 

знање у решавању рачунских задатака 

РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 

- Одреди интензитет резултујуће силе када на тело делују 

две или више сила у истом правцу; 

- Представи вектором резултујућу силу за две или више сила 

које делују на тело у истом правцу; 

- Скицира одређивање резултујуће силе надовезивањем 

вектора и методом паралелограма; 

- Примени Питагорину теорему за израчунавање 

интензитета резултујуће силе када на тело делују две силе 

под правим углом; 

- Објасни поступак разлагања сила (разложи силу на 

нормалну и паралелну компоненту); 

- Објасни да је тело у равнотежном стању када се силе које 

делују на њега уравнотеже; 

- Повеже равнотежно стање са Првим Њутновим законом и 

закључи да су тела која мирују или се крећу равномерно 

праволинијски у стању равнотеже; 

- Наведе врсте статичке равнотеже и објасни их на 

примерима; 

- Дефинише момент силе и објасни његову зависност од 

интензитета силе и крака силе; 

- Објасни шта је полуга и да разликује једнокраке и двокраке 

полуге; 

- Објасни примену полуге и наведе примере из свакодневног 

живота; 

- Анализира услов за равнотежу једнокраке и двокраке 

полуге; 
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- Објасни узрок појаве силе потиска у течностима користећи 

претходна знања о хидростатичком притиску; 

- Одреди интензитет силе потиска коришћењем 

Архимедовог закона; 

- Наведе карактеристике силе потиска; 

- Објасни пливање и тоњење тела на основу густине тела; 

- Израчуна силу потиска која делује на тело у течностима 

користећи одговарајућу формулу 

МЕХАНИЧКИ 

РАД И 

ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 

- Објасни када сила која делује на тело врши рад; 

- Процени на основу смера кретања тела и смера деловања 

силе да ли сила врши позитиван, негативан или рад једнак 

нули; 

- Користи мање и веће мерне јрдинице од 1 Ј; 

- Израчуна механички рад, рад силе теже и силе трења 

користећи одговарајуће формуле; 

- Објасни везу између рада и енергије; 

- Наведе различите облике енергије; 

- Објасни шта је механичка енергија тела; 

- Наведе два облика механичке енергије; 

- Објасни када тело поседује кинетичку енергију; 

- Користи одговарајућу формулу за израчунавање кинетичке 

енергије; 

- Објасни када тело поседује потенцијалну енергију; 

- Разликује еластичну и гравитациону потенцијалну 

енергију; 

- Користи одговарајућу формулу за израчунавање 

гравитационе потенцијалне енергије;  

- Решава квалитативне и квантитативне задатке везане за 

кинетичку и потенцијалну енергију; 

- Повеже рад силе са променом енергије тела; 

- Дефинише закон одржања енергије; 

- Анализира Закон одржања енергије код хица навише и 

слободног пада; 

- Примени Закон одржања енергије код математичког 

клатна; 

- Дефинише снагу као брзину вршења рада; 

-  Израчунава снагу користећи одговарајућу формулу; 
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- Користи различите мерне јединице за рад и снагу; 

- Разликује уложени и користан рад; 

- Дефинише и израчунава коефицијент корисног дејства 

примењујући одговарајућу формулу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 

- Наводи и објашњава примере топлотног ширења из 

свакодневног живота; 

- Дефинише температуру као меру загрејаности тела; 

- Записује помоћу одговарајућих ознака и мерних јединица 

температуру тела користећи Целзијусове степене и Келвине; 

- Врши претварање температуре изражене у Целзијусовим 

степенима у Келвине и обрнуто; 

- Објасни грађу супстанције, наведе њена три агрегатна 

стања и њихове карактеристике; 

- Именује и анализира прелазак супстанције из једног у 

друго агрегатно стање; 

- Дефинише унутрашњу енергију тела; 

- Објасни топлотну размену између два тела различите 

температуре; 

- Објасни зависност количине топлоте коју тело прими или 

ода од масе тела, врсте супстанције и промене температуре; 

- Примени научено у решавању квалитативних и 

квантитативних задатака о количини топлоте; 

- Дефинише услов топлотне равнотеже; 

- Наброји и објасни начине преношења топлоте; 

- Наводи примере из свакодневног живота везане за 

преношење топлоте; 

- Наведе методе добијања топлотне енергије и укаже на 

примере њеног рационалног коришћења 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења 

и оцењивања 

СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 

- уочава особине скаларних величина у динамици – 

маса, време, растојање; 

- уочава особине векторских величина у динамици – 

сила, брзина, убрзање; 

- рукује штоперицом, метарском траком и 

динамометром током лабораторијских вежби; 

- анализира резултате мерења времена, пређеног 

пута, силе и представља их табеларно и графички; 

- анализира зависност брзине и пређеног пута код 

праволинијских кретања са сталним убрзањем; 

- примењује Њутнове законе динамике при 

решавању практичних проблема и нумеричких 

задатака; 

- самостално изведе експеримент из области 

кинематике и динамике; 

- прикупи податке мерењем физичких величина; 

- одреди тражену физичку величину на основу 

резултата мерења и обраде података добијених 

експериментом; 

- објасни резултате експеримента; 

- демонстрира појаву инерције и зависност 

инертности тела од његове масе; 

- решава квалитативне задатке из ове теме;  

- решава квантитативне задатке из ове теме;  

- решава графичке задатке из ове теме. 

Наставник објашњава садржај и 

задатке који ученицима 

представљају потешкоће. 

Додатним инструкцијама и 

сугестијама наставник 

олакшава ученицима да кроз 

више једноставнијих примера и 

задатака савладају градиво 

основног и делимично градиво 

средњег нивоа.  

Методе рада:  

-метода усменог излагања  

- дијалошка метода 

- метода илустрације 

- метода демонстрације 

Облици рада:  

-фронтални 

- индивидуални 

- рад на тексту 

- групни облик рада 

- рад у пару 

 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање 

проблема 

- вештина сарадње 

- дигитална 

компетенција 

Појашњавање 

кључних појмова 

и вежбање кроз 

више примера и 

задатака. 

Евиденција 

ученика који 

присуствују и 

посећују часове. 

На часовима 

допунске наставе 

нема оцењивања. 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛА ТРЕЊА 

- одреди правац и смер деловања силе трења; 

- измери динамометром интензитет силе трења при 

праволинијском кретању тела по хоризонталној 

подлози; 

- решава квалитативне задатке из ове теме;  

- решава квантитативне задатке из ове теме; 

- решава графичке задатке из ове теме. 
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РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 

- демонстрира стабилну и лабилну равнотежу; 

- одреди услове равнотеже на примерима из 

свакодневног живота; 

- наведе примере простих машина које се користе у 

свакодневном животу; 

- примени полугу у свакодневном животу; 

- одреди услове за пливање тела; 

- наведе примере силе потиска из свакодневног 

живота;  

- решава квалитативне задатке из ове теме;  

- решава квантитативне задатке из ове теме;  

- решава графичке задатке из ове теме. 

МЕХАНИЧКИ 

РАД И 

ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 

- анализира везу механичког рада и енергије; 

- израчуна рад силе теже; 

- израчуна рад силе трења; 

- одреди знак рада силе трења; 

- анализира везу рада и снаге; 

- образлаже предности употребе извора обновљиве 

енергије; 

- решава квалитативне задатке из ове теме;  

- решава квантитативне задатке из ове теме;  

- решава графичке задатке из ове теме. 

ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 

- разликује појмове температуре и количине топлоте 

и прикаже различите механизме преноса топлоте са 

једног тела на друго; 

- анализира промене стања тела (димензија, 

запремине и агрегатног стања) приликом грејања 

или хлађења; 

- наведе методе добијања топлотне енергије и укаже 

на примере њеног 

- решава квалитативне задатке из ове теме;  

- решава квантитативне задатке из ове теме;  

- решава графичке задатке из ове теме. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења 

и оцењивања 

 

СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 

- уочава особине скаларних величина у 

динамици – маса, време, растојање; 

- уочава особине векторских величина у 

динамици – сила, брзина, убрзање; 

- рукује штоперицом, метарском траком и 

динамометром током лабораторијских вежби; 

- анализира резултате мерења времена, 

пређеног пута, силе и представља их табеларно 

и графички; 

- анализира зависност брзине и пређеног пута 

код праволинијских кретања са сталним 

убрзањем; 

- примењује Њутнове законе динамике при 

решавању практичних проблема и нумеричких 

задатака; 

- самостално изведе експеримент из области 

кинематике и динамике; 

- прикупи податке мерењем физичких 

величина; 

- одреди тражену физичку величину на основу 

резултата мерења и обраде података добијених 

експериментом; 

- објасни резултате експеримента; 

- демонстрира појаву инерције и зависност 

инертности тела од његове масе; 

- решава квалитативне задатке из ове теме;  

- решава квантитативне задатке из ове теме;  

- решава графичке задатке из ове теме 

Проширивање садржаја како 

би ученици били 

оспособљени за разумевање и 

решавање напреднијих 

задатака, тј. за решавање 

такмичарских задатака.  

Давање могућности 

ученицима да самостално 

проналазе и истражују 

садржаје који их занимају и 

интересују. 

Подстицање ученика да 

самостално повезују и 

разумеју чињенице, да 

самостално вежбају и 

проширују своје знање. 

Методе рада:  

-метода усменог излагања  

- дијалошка метода 

- метода илустрације 

- метода демонстрације 

Облици рада:  

-фронтални 

- индивидуални 

- рад на тексту  

- групни облик рада 

- рад у пару 

 

 

 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање 

проблема 

- вештина сарадње 

- дигитална 

компетенција 

Израда задатака 

напредног 

нивоа; 

Израда 

проблемских 

задатака; 

Припремање 

ученика за 

такмичење. 

Евиденција 

ученика који 

присуствују и 

посећују часове. 

На часовима 

додатне наставе 

нема 

оцењивања. 

 

 

 

КРЕТАЊЕ 

ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ 

- одреди правац и смер деловања силе трења; 

- измери динамометром интензитет силе трења 

при праволинијском кретању тела по 

хоризонталној подлози; 

- решава квалитативне задатке из ове теме;  
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СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛА ТРЕЊА 

- решава квантитативне задатке из ове теме; 

- решава графичке задатке из ове теме. 

 

РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 

- демонстрира стабилну и лабилну равнотежу; 

- одреди услове равнотеже на примерима из 

свакодневног живота; 

- наведе примере простих машина које се 

користе у свакодневном животу; 

- примени полугу у свакодневном животу; 

- одреди услове за пливање тела; 

- наведе примере силе потиска из свакодневног 

живота;  

- решава квалитативне задатке из ове теме;  

- решава квантитативне задатке из ове теме;  

- решава графичке задатке из ове теме. 

 

МЕХАНИЧКИ 

РАД И 

ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 

- анализира везу механичког рада и енергије; 

- израчуна рад силе теже; 

- израчуна рад силе трења; 

- одреди знак рада силе трења; 

- анализира везу рада и снаге; 

- образлаже предности употребе извора 

обновљиве енергије; 

- решава квалитативне задатке из ове теме;  

- решава квантитативне задатке из ове теме;  

- решава графичке задатке из ове теме. 

 

ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 

-разликује појмове температуре и количине 

топлоте и прикаже различите механизме 

преноса топлоте са једног тела на друго; 

- анализира промене стања тела (димензија, 

запремине и агрегатног стања) приликом 

грејања или хлађења; 

- наведе методе добијања топлотне енергије и 

укаже на примере њеног 

- решава квалитативне задатке из ове теме;  

- решава квантитативне задатке из ове теме;  

- решава графичке задатке из ове теме. 
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3.7.1.7. МАТЕМАТИКА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ: Циљ учења Математике је да ученик: развије систем основних математичких појмова, да се оспособи за примену стеченог знања, 

да се оспособи за решавање проблема у свакодневном животу, да се оспособи за наставак образовања,  да развије способности апстрактног 

и критичког мишљења, развије способности за сарадњу и тимски рад, развије одговоран однос према себи, другима и животној средини. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Текстуална средства, информационо-комуникационе технологије (Гугл учионица, презентације),  техничка 

средства (табла, фломастери , модели…) 

УЏБЕНИЦИ: Математика за седми разред основне школе, Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Герундијум, 2022; Збирка задатака из 

математике, Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Тања Њаради, Герундијум, 2022. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 16 7         10 13 23 

2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА  9 14        7 16 23 

3. ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ   2 14 4  9 11 6  16 30 46 

4. МНОГОУГАО     4 10 7    5 16 21 

5. КРУГ        3 10 5 5 13 18 

6. ОБРАДА ПОДАТАКА          5 1 4 5 

7. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ  2  2    2  2  8 8 

Укупно 16 18 16 16 8 10 16 16 16 12 44 100 144 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у 

области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

 РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

 
Ученик ће бити у стању да: 

- 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 

 ; 

- примени продужену пропорцију у 

реалним ситуацијама. 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању 

садржаја (презентације, читање 

популарне литературе са 

занимљивостима и достигнућима у 

науци. Мотивисање ученика за учење  

предмета кроз занимљивости и везу 

са свакодневним животним 

активностима. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; метода 

илустрације; метода демонстрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад на 

тексту; групни облик рада; рад у 

пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос према 

околини; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- дигитална 

компетенција. 

-прављење мапе 

појмова 

-петоминутни тест 

-петнаестоминутни тест 

-контролна вежба 

-део писменог задатка 

-усмено одговарање 

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 

 

- примени Питагорину теорему у 

рачунским и конструктивним 

задацима; 

-  правилно употребљава  прибор за 

геометрију. 

Наставни листићи, 

провера остварености 

исхода на крају часа, 

дискусија о математици 

,решавање 

проблемских задатака, 

прављење мапе 

појмова. 

ЦЕЛИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

 

- 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. 
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МНОГОУГАО 

 

 

 

- 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. 

КРУГ 

 

- примени својства централног и 

периферијског угла у кругу; 

- израчуна обим и површину круга и 

његових делова; 

- преслика дати геометријски објекат 

ротацијом. 

ОБРАДА 

ПОДАТАКА 

- одређује средњу вредност, медијану и 

мод. 

- успешно чита и одређује статистичке 

податке 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

 

Ученик уме да: 

- одреди бројевну вредност 

једноставнијег израза са реалним 

бројевима;  

- на основу реалног проблема састави и 

израчуна вредност једноставнијег 

бројевног израза са реалним бројевима. 

Појашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

олакшава ученицима да кроз 

више једноставнијих 

примера савладају градиво 

основног и делимично 

средњег нивоа, подстицање 

да самостално истражују, 

прихватају чињенице, 

вежбају и надограђују своје 

знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здрављу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Појашњавање кључних 

појмова, вежбање кроз 

више примера, 

прављење мапе 

појмова. 

Евиденција присуства и 

посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 

- зна да примени Питагорину теорему у 

рачунским и конструктивним задацима 

РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 1. ДЕО 

- израчуна степен датог броја, зна 

основне операције са степенима;  

- користи особине степена. 

- 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. 

МНОГОУГАО - конструише ортоцентар и тежиште 

троугла; 

- примени ставове подударности при 

доказивању једноставнијих тврђења и у 

конструктивним задацима 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења 

и оцењивања 

РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

(ирационални 

бројеви, скуп 

реалних бројева) 

Ученик уме да:  

- одреди бројевну вредност сложенијег израза са реалним 

бројевима;  

- на основу реалног проблема састави и израчуна вредност 

сложенијег бројевног израза са реалним бројевима;  

- доказује ирационалност појединих бројева 

Проширивање садржаја како 

би ученици били 

оспособљени за разумевање 

и решавање напреднијих 

задатака, решавање 

такмичарских задатака. 

Давање могућности да 

самостално истраже 

садржаје који их занимају, 

да исте презентују, напишу 

пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како 

се не би изгубили у 

преобимним садржајима.  

Подстицање да самостално 

истражују, прихватају, 

повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима 

и информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Израда задатака 

напредног 

нивоа, припрема 

ученика за 

такмичења, 

израда 

проблемских 

задатака и 

осамостаљивање 

ученика. Нема 

оцењивања на 

часовима 

додатне наставе. 

 

 

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 

- зна да примени Питагорину теорему у сложенијим рачунским 

и конструктивним задацима. 

ЛОГИЧКИ 

ЗАДАЦИ 

- решавa задатке логичког типа на различите начине 

ЦЕЛИ  И 

РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

(операције са 

степенима, 

полиноми, 

растављање на 

чиниоце) 

- примењује особине степена у циљу одређивања вредности 

сложенијих израза 

- примењује операције са полиномима у сложенијим 

ситуацијама; 

- користи квадрат бинома и разлику квадрата 

- растави сложенији полином на чиниоце (користећи 

дистрибутивни закон и формуле за квадрат бинома и разлику 

квадрата); 

- примени трансформације полинома на решавање једначина. 

МНОГОУГАО 

(Правилни 

полигони; 

мозаици) 

- конструише ортоцентар и тежиште троугла; 

- конструише троугао у сложенијим ситуацијама; 

- примењује ставове подударности при доказивању тврђења и у 

конструктивним задацима 

КРУГ - примени својства централног и периферијског угла у кругу у 

сложенијим ситуацијама; 

- израчуна обим и површину круга и његових делова у 

сложенијим ситуацијама; 

- примењује особине ротације 
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3.7.1.8. БИОЛОГИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: БИОЛОГИЈА 

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

развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Слике, цртежи, природни материјали, микроскоп, микроскопски препарати, техничка средства ( табла, 

фломастери) ИКТ ( Г. Учионица, презентација) 

УЏБЕНИЦИ: Биологија за пети разред, Герундијум 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Наслеђивање и еволуција 8          3 5 8 

2. Јединство грађе и функције 1 9 8 9 4      13 18 31 

3. Порекло и разноврсност живота      6 5    3 3 6 

4. Живот у екосистему      1 2 5 3  4 7 11 

5. Човек и здравље         5 5 6 10 16 

Укупно 9 9 8 9 4 7 7 5 8 5 29 43 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

Наслеђивање и 

еволуција 

 

- 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  

- одреди положај организма на дрвету 

живота на основу 

прикупљеnанализираних информација 

о његовој грађи; 

Мотивисање ученика за 

учење новог предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, 

рад у пару 

Методе рада: 

комбинована, монолошка, 

демонстрациона, дијалошка 

 

Естетичка компетенција 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговоран однос према 

здрављу 

Рад са подацима и 

информацијама 

  

наставни листићи, 

провера 

остварености исхода 

на крају сваког часа, 

тестови, решавање 

проблемских 

задатака, прављења 

мапа појмова 

  

Јединство грађе и 

функције као основ 

живота 

- упореди организме на различитим 

позицијама на дрвету живота према 

начину на који обављају животне 

процесе; 

- користи микроскоп за посматрање 

грађе гљива, биљних и 

животињскихткива 

Порекло и 

разноврсност 

живота  

 

- разврста организме према задатим 

критеријумима применом дихотомих 

кључева; 

- повеже принципе систематике са 

филогенијом и еволуцијом на основу 

данашњих и изумрлих врста – фосила; 

Живот у 

екосистему 

- идентификује основне односе у 

биоценози на задатим примерима; 

- илуструје примерима однос између 

еколошких фактора и ефеката 
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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  

Човек и здравље - 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.  
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

1.Наслеђивање и 

еволуција 

2.Јединство грађе 

3.Порекло и 

разноврсност 

живог света 

4.Живот у 

екосистему 

5. Човек и здравље 

- 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;  

 

мотивисање ученика за учење 

новог предмета, демонстрација 

слика са презентација и модела, 

Дигитална 

компетенција 

Естетска 

компетенција 

Одговоран однос 

према здрављу 

Разговор, тестови 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

1.Наслеђивање и 

еволуција 

2.Јединство грађе и 

функције 

3.Порекло и 

разноврсност 

живог света 

4.Живот у 

екосистему 

5. Човек и здравље 

- 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. 

 

мотивисање ученика за учење 

новог предмета, демонстрација 

слика са презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

усмерава ученике који 

самостално истражују, 

структуришу чињенице и 

извлаче закључке; 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Сарадња 

Решавање проблема,  

Одговоран однос према 

здрављу 

Рад са подацима и 

информацијама 

Разговор, 

Учешће на 

такмичењима 

Примена наученог 
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3.7.1.9. ХЕМИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ХЕМИЈА 

ЦИЉ: Циљ учења Хемије је да ученик: развије систем основних хемијских појмова, развије вештине за правилно руковање 

лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина, да се оспособи за решавање 

проблема у свакодневном животу, да се оспособи за наставак образовања, да развије способности апстрактног и критичког мишљења, 

развије способности за сарадњу и тимски рад, и развије одговоран однос према себи, другима и животној средини. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Текстуална средства, информационо-комуникационе технологије (Гугл учионица, презентације, кратке 

провере, квизови, снимци огледа), лабораторијски прибор и посуђе, хемикалије, помоћна техничка средства (табла, фломастери…) 

УЏБЕНИЦИ: Хемија за седми разред основне школе, Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић, Герундијум, 2022. 

год.; Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе, Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић 

Нинковић, Герундијум, 2022. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. 
Хемија као експериментална наука и хемија у 

свету око нас 
3          2 1 3 

2. Хемијска лабораторија 6 1         3 4 7 

3. Атоми и хемијски елементи  8 2        8 2 10 

4. 
Молекули елемената и једињења, јони и 

јонска једињења 
  5 4       4 5 9 

5. Хомогене и хетерогене смеше    5 6      5 6 11 

6. Хемијске реакције и хемијске једначине      3 5    3 5 8 

7. Израчунавања у хемији       4 8   5 7 12 

8. Водоник, кисеоник и њихова једињења. Соли        1 6 5 8 4 12 

Укупно 9 9 7 9 6 3 9 9 6 5 38 34 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ХЕМИЈА КАО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 

НАУКА И ХЕМИЈА У 

СВЕТУ ОКО НАС 

- идентификује и објашњава појмове који 

повезују хемију са другим наукама и 

различитим професијама, и принципима 

одрживог развоја. 

 

 

Kоришћење начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја 

(презентације, читање 

популарне литературе са 

занимљивостима и 

достигнућима у науци, 

повезивање са историјским 

развојем хемије, 

примењена хемија, заштита 

животне средине…).  

Мотивисање ученика за 

учење новог предмета кроз 

занимљивости и везу са 

свакодневним животним 

активностима (лична 

хигијена, исхрана, 

лечење…).  

Демонстрација огледа који 

ће заинтересовати ученике 

за експериментални рад, 

вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, прихватају 

чињенице и извлаче 

закључке. 

Излагање садржаја кроз 

презентације, 

демонстрација огледа који 

ће развити жељу за 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здрављу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- дигитална 

компетенција. 

Провера остварености 

исхода на крају часа кроз 

резиме наставног садржаја, 

дискусија о примени хемије 

у свакодневном животу, 

повезивање са осталим 

природним наукама, као и 

проналажење везе са 

друштвеним наукама, 

прављење мапе појмова. 

ХЕМИЈСКА 

ЛАБОРАТОРИЈА 

 

- правилно рукује лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и показује одгворан 

однос према здрављу и животној средини;  

- експериментално појединачно и у групи 

испита, опише и објасни физичка и хемијска 

својства и физичке и хемијске промене 

супстанци;  

- повезује физичка и хемијска својства 

супстанци са применом у свакодневном 

животу и различитим професијама. 

Наставни листићи, провера 

остварености исхода на 

крају часа, дискусија о 

хемији као 

експерименталној науци, 

примени хемије у 

свакодневном животу, 

решавање проблемских 

задатака, прављење мапе 

појмова. 

АТОМИ И 

ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

- налази потребне информације у различитим 

изворима користећи основну хемијску 

технологију и симболику; 

-објашњава основну разлику између 

хемијских елемената и једињења, и препознаје 

примере хемијских елемената и једињења у 

свакодневном животу; 

-представља структуру атома, молекула и јона 

помоћу модела, хемијских симбола и 

формула; 

- повезује распоред електрона у атому 

елемената с положајем елемената у 

Наставни листићи, провера 

остварености исхода на 

крају часа. Показивање 

модела атома и 

оспособљавање ученика за 

пројектне задатке којима ће 

и сами бити креатори својих 

модела. Решавање 

проблемских задатака, 

прављење мапе појмова, 

писмена провера знања. 
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Периодном систему елемената и својствима 

елемената. 

експерименталним радом, 

примена хемије у 

свакодневном животу. 

Методе рада:  

метода усменог излагања; 

метода разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације; метода 

практичних и 

лабораторијских радова. 

Oд мeтoдa лoгичкoг 

зaкључивaњa 

нajприступaчниjи je 

индуктивни мeтoд (oд 

пojeдинaчнoг кa oпштeм) 

при прoнaлaжeњу и 

фoрмулисaњу oснoвних 

зaкoнитости у природи. 

Излагање садржаја теме уз 

одговарајуће 

демонстрационе огледе 

(показивање узорака 

супстанци, демонстрац. 

огледа…). 

Облици рада:  

фронтални, индивидуални 

облик рада; рад на тексту; 

групни облик рада; рад у 

пару. 

МОЛЕКУЛИ 

ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 

ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

- разликују хемијске елементе и једињења на 

основу хемијских симбола и формула;  

- разликују типове хемијских веза, препознаје 

тип хемијске везе у супстанцама и повезује са 

својствима тих супстанци. 

Наставни листићи, провера 

остварености исхода на 

крају часа, решавање 

проблемских задатака, 

прављење мапе појмова, 

писмена провера знања. 5. ХОМОГЕНЕ И 

ХЕТЕРОГЕНЕ 

СМЕШЕ 

-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;  

-објасни процес растварања супстанце и 

квантитативно значење растворљивости 

супстанце; 

-изводи израчунавања у вези с масеним 

процентним саставом раствора. 

ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ 

- напише једначине хемијских реакција и 

објасни њихово квалитативно и 

квантитативно значење. 

ИЗРАЧУНАВАЊА У 

ХЕМИЈИ 

-квантитативно тумачи хемијске симболе и 

формуле користећи  појмове релативна 

атомска и молекулска маса, количина 

супстанце и моларна маса. 

ВОДОНИК, 

КИСЕОНИК И 

ЊИХОВА 

ЈЕДИЊЕЊА. СОЛИ 

опише и објасни физичка и хемијска својства 

водоника и кисеоника; 

- разликује оксиде, кислине, хидроксиде и 

соли на основу хемијске формуле и назива, 

опише основна својства ових класа једињења; 

- индикаторима испита и на рН скали процени 

киселост раствора; 

- тумачи ознаке са амбалаже 

супстанци/комерцијалних производ. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

ХЕМИЈА КАО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛН

А НАУКА И ХЕМИЈА 

У СВЕТУ ОКО НАС 

- идентификује и објашњава појмове који 

повезују хемију са другим наукама и 

различитим професијама, и принципима 

одрживог развоја. 

Појашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

олакшава ученицима да кроз 

више једноставнијих 

примера савладају градиво 

основног и делимично 

средњег нивоа, подстицање 

да самостално истражују, 

прихватају чињенице, 

вежбају и надограђују своје 

знање. 

Методе рада:  

метода усменог излагања; 

метода разговора; метода 

илустрације. 

Облици рада:  

фронтални, индивидуални 

облик рада; рад на тексту; 

рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Појашњавање 

кључних појмова, 

вежбање кроз више 

примера, прављење 

мапе појмова. 

Евиденција 

присуства и 

посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 

ХЕМИЈСКА 

ЛАБОРАТОРИЈА 

- правилно рукује лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и показује одгворан 

однос према здрављу и животној средини;  

- експериментално појединачно и у групи 

испита, опише и објасни физичка и хемијска 

својства и физичке и хемијске промене 

супстанци;  

- повезује физичка и хемијска својства 

супстанци са применом у свакодневном 

животу и различитим професијама. 

АТОМИ И 

ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

- налази потребне информације у различитим 

изворима користећи основну хемијску 

технологију и симболику; 

-објашњава основну разлику између 

хемијских елемената и једињења, и 

препознаје примере хемијских елемената и 

једињења у свакодневном животу; 

-представља структуру атома, молекула и 

јона помоћу модела, хемијских симбола и 

формула; 

- повезује распоред електрона у атому 

елемената с положајем елемената у 

Периодном систему елемената и својствима 

елемената. 

МОЛЕКУЛИ 

ЕЛЕМЕНАТА И 

- разликују хемијске елементе и једињења на 

основу хемијских симбола и формула;  
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ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 

ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

- разликују типове хемијских веза, препознаје 

тип хемијске везе у супстанцама и повезује 

са својствима тих супстанци. 

ХОМОГЕНЕ И 

ХЕТЕРОГЕНЕ 

СМЕШЕ 

-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;  

-објасни процес растварања супстанце и 

квантитативно значење растворљивости 

супстанце; 

-изводи израчунавања у вези с масеним 

процентним саставом раствора. 

ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ 

- напише једначине хемијских реакција и 

објасни њихово квалитативно и 

квантитативно значење. 

ИЗРАЧУНАВАЊА У 

ХЕМИЈИ 

-квантитативно тумачи хемијске симболе и 

формуле користећи  појмове релативна 

атомска и молекулска маса, количина 

супстанце и моларна маса. 

ВОДОНИК И 

КИСЕОНИК, И 

ЊИХОВА 

ЈЕДИЊЕЊА. СОЛИ 

-опише и објасни физичка и хемијска 

својства водоника и кисеоника; 

- разликује оксиде, кислине, хидроксиде и 

соли на основу хемијске формуле и назива, 

опише основна својства ових класа 

једињења; 

- индикаторима испита и на рН скали 

процени киселост раствора; 

- тумачи ознаке са амбалаже 

супстанци/комерцијалних производ. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења 

и оцењивања 

ХЕМИЈА КАО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 

НАУКА И ХЕМИЈА У 

СВЕТУ ОКО НАС 

- идентификује и објашњава појмове који 

повезују хемију са другим наукама и 

различитим професијама, и принципима 

одрживог развоја. 

Проширивање садржаја како 

би ученици били 

оспособљени за разумевање 

и решавање напреднијих 

задатака, решавање 

такмичарских задатака. 

Давање могућности да 

самостално истраже 

садржаје који их занимају, 

да исте презентују, напишу 

пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како 

се не би изгубили у 

преобимним садржајима.  

Подстицање да самостално 

истражују, прихватају, 

повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације; метода 

практичних и 

лабораторијских радова. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Израда задатака 

напредног нивоа, 

припрема 

ученика за 

такмичења, 

израда 

проблемских 

задатака и 

осамостаљивање 

ученика за 

извођење огледа. 

Нема оцењивања 

на часовима 

додатне наставе. 

 

 

ХЕМИЈСКА 

ЛАБОРАТОРИЈА 

- правилно рукује лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и показује 

одгворан однос према здрављу и животној 

средини;  

- експериментално појединачно и у групи 

испита, опише и објасни физичка и хемијска 

својства и физичке и хемијске промене 

супстанци;  

- повезује физичка и хемијска својства 

супстанци са применом у свакодневном 

животу и различитим професијама. 

АТОМИ И 

ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

- налази потребне информације у различитим 

изворима користећи основну хемијску 

технологију и симболику; 

-објашњава основну разлику између 

хемијских елемената и једињења, и 

препознаје примере хемијских елемената и 

једињења у свакодневном животу; 

-представља структуру атома, молекула и 

јона помоћу модела, хемијских симбола и 

формула; 

- повезује распоред електрона у атому 

елемената с положајем елемената у 

Периодном систему елемената и својствима 

елемената. 

МОЛЕКУЛИ 

ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 

ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

- разликују хемијске елементе и једињења на 

основу хемијских симбола и формула;  
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- разликују типове хемијских веза, 

препознаје тип хемијске везе у супстанцама 

и повезује са својствима тих супстанци. 

ХОМОГЕНЕ И 

ХЕТЕРОГЕНЕ 

СМЕШЕ 

-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;  

-објасни процес растварања супстанце и 

квантитативно значење растворљивости 

супстанце; 

-изводи израчунавања у вези с масеним 

процентним саставом раствора. 

ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ 

- напише једначине хемијских реакција и 

објасни њихово квалитативно и 

квантитативно значење. 

ИЗРАЧУНАВАЊА У 

ХЕМИЈИ 

-квантитативно тумачи хемијске симболе и 

формуле користећи  појмове релативна 

атомска и молекулска маса, количина 

супстанце и моларна маса. 

ВОДОНИК И 

КИСЕОНИК, И 

ЊИХОВА 

ЈЕДИЊЕЊА. СОЛИ 

-опише и објасни физичка и хемијска 

својства водоника и кисеоника; 

- разликује оксиде, кислине, хидроксиде и 

соли на основу хемијске формуле и назива, 

опише основна својства ових класа 

једињења; 

- индикаторима испита и на рН скали 

процени киселост раствора; 

- тумачи ознаке са амбалаже 

супстанци/комерцијалних производ. 
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3.7.1.10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

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

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

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Материјал за конструкторско обликовање 

УЏБЕНИЦИ: Зоран Д. Лапчевић, Техника и технологија за седми разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и материјал за 

конструкторско обликовање), ЕДУКА 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Животно и радно окружење  +          4 2 6 

2. Саобраћај + +         4 2 6 

3. Техничка и дигитална писменост   + + +       6 12 18 

4. Ресурси и производња    + + + +    10 10 20 

5. Конструкторско моделовање        + + + + 4 18 22 

Укупно           22 44 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

Наставна тема Исходи* 

( Навести образовни минимум у области – 

теми) 

Начин остваривања  

( којим активностима 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

 компетенције  

Начин праћења и 

оцењивања 

Животно и 

радно окружење 

- 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 

енергије у домаћинству; 

- повеже занимања у области производних 

техника и технологија са сопственим 

интересовањем; 

Редовним наставним 

активностима 

Ваннаставним активностима  

Допунским часовима 

Додатним часовима  

Методе рада: 

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода цртања и 

илустративних радова  

Облици рада: 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

  

  

 

Компетенција за 

учење 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

Естетичка 

компетенција 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

- израда и представљање 

презентација/ есеја или 

паноа на одређену тему   

-усмена провера знања  из 

области 

 

Саобраћај - разликује врсте транспортних машина; 

- повеже подсистеме код возила друмског 

саобраћаја са њиховом улогом; 

- провери техничку исправност бицикла; 

- демонстрира поступке одржавања бицикла 

или мопеда 

Компетенција за 

учење 

Одговоран однос 

према околини 

Рад са подацима и 

информацијама 

- усмена провера знања  из 

области 

- практичан рад израда 

модела саобраћајних 

средстава 

- кратке провере знања не 

дуже од 15 минута 

Техничка и 

дигитална 

писменост 

- самостално црта скицом и техничким 

цртежом предмете користећи ортогонално и 

просторно приказивање; 

- образложи предности употребе 3D штампе у 

изради тродимензионалних модела и макета; 

- објасни улогу основних компоненти 

рачунара, таблета, паметних телефона и 

осталих савремених ИКТ уређаја; 

- користи CAD технологију за креирање 

техничке документације; 

- управља моделима користећи рачунар; 

Компетенција за 

учење 

Естетичка 

компетенција 

Дигитална 

компетенција 

Рад са подацима и 

информацијама  

- усмена провера знања 

- 15-минутни тест - провера 

основних појмова из 

области 

- вежбе на рачунару или 

практичне вежбе, 

коришћење програма за 

цртање 

- израда графичких радова  

- израда модела на основу 

развијеног модела/ цртежа 

урађених у пројекцијама 
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- објасни улогу и значај вештачке  

интелигенције 

Ресурси и 

производња 

- 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; 

Компетенција за 

учење 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

Естетичка 

компетенција 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву 

 презентација/ есеј/пано на  

теме из области 

рационално коришћење 

ресурса на Земљи- групни 

или индивидуални  

истраживачки рад  

- израда модела од метала 

или комбинације 

материјала и лако 

обрадивих материјала 

-  применом техника 

обраде метала 

-  израда мерних средстава   

-Усмена  провера знања из 

области 

 

Конструкторско 

моделовање 

- самостално/тимски истражи и реши задати 

проблем у оквиру пројекта; 

 изради производ у складу са принципима 

безбедности на раду; 

- тимски представи идеју, поступак израде и 

производ; 

- креира рекламу за израђен производ; 

- врши e-коресподенцију у складу са 

правилима и препорукама са циљем 

унапређења продаје; 

- процењује свој рад и рад других на основу 

постављених критеријума 

 документација 

- практичан рад 

-презентација производа 

-материјал за рекламу  

- евалуациони лист 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 
Начин праћења и оцењивања 

Животно и радно  

окружење  

- повеже развој машина и њихов 

допринос подизању квалитета живота и 

рада; 

- повеже ергономију са здрављем и 

конфором људи при употреби техничких 

средстава; 

Ваннаставним активностима  

Методе рада: 

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Облици рада: 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

  

  

  

  

Компетенција за 

учење 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

Естетичка 

компетенција 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву 

  

 

Усмено одговарање 

Израда презентација (есеја, паноа  

или мапе ума) 

Израда практичних радова 

Саобраћај  - разликује врсте транспортних машина; 

- повеже подсистеме код возила 

друмског саобраћаја са њиховом улогом; 

Усмено одговарање 

Анализа кључних појмова из 

области 

Утврђивања  саобраћајних 

правила кроз вежбе и  Израда 

модела транспортних система 

Презентација занимања у 

подручју саобраћаја  

Техничка и 

дигитална 

писменост  

- самостално црта скицом и техничким 

цртежом предмете користећи 

ортогонално и просторно приказивање; 

- образложи предности употребе 3D 

штампе у изради тродимензионалних 

модела и макета; 

- објасни улогу основних компоненти 

рачунара, таблета, паметних телефона и 

осталих савремених ИКТ уређаја; 

Усмено одговарање 

Вежбе на рачунару 

  графички радови- скице  и 

технички цртежи 

 

Ресурси и 

производња 

- 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; 

Усмено одговарање 

Израда једноставног  практичног 

рада уз примену материјала алата 

и радних операција  

Израда паноа, мапа ума или 

презентација 
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- врши операције обраде материјала који 

се користе у машинству, помоћу 

одговарајућих алата, прибора и машина 

и примени одговарајуће мере заштите на 

раду; 

Конструкторско 

моделовање 

- самостално/тимски истражи и реши 

задати проблем у оквиру пројекта; 

- изради производ у складу са 

принципима безбедности на раду; 

- тимски представи идеју, поступак 

израде и производ; 

Практичан рад уз примену 

алгоритма од идеје до реализације 

Представљање и усмена анализа 

рада 

Евалуациони лист 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И  ТЕХНОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Животно и радно 

окружење 

- анализира да ли је коришћење одређене 

познате технике и технологије у складу са 

очувањем животне средине; 

- истражи могућности смањења трошкова 

енергије у домаћинству; 

- повеже занимања у области производних 

техника и технологија са сопственим 

интересовањем; 

 

Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода 

(коришћење  материјала, 

макета   и симулација) 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

  

  

Компетенција за учење 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

Естетичка 

компетенција 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

Рад са податцима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву 

  

Тестови  15 минутни 

Усмено одговараље 

Практичан рад 

Израда презентација ( есеја, 

паноа  или мапе ума) 

 

 

Саобраћај - провери техничку исправност бицикла; 

- демонстрира поступке одржавања 

бицикла или мопеда 

Техничка и 

дигитална писменост 

- користи CAD технологију за креирање 

техничке документације; 

- управља моделима користећи рачунар; 

- објасни улогу и значај вештачке  

интелигенције 

Тестови  15   минутни 

Усмено одговараље 

Вежбе на рачунару- 

коришћење програма за 

цртање  

- графички радови- скице  и 

технички цртежи 

- разноврсни задатци за 

демонстрацију   правила 

техничког цртања или 

програма за графичку 

комуникацију  
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Ресурси и 

производња 

- 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; 

Ваннаставним активностима  

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода цртања и 

илустративних радова  

Метода учења путем 

истраживања ( МУПИ) 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

  

Тестови  15 минутни 

Усмено одговараље 

Практичан рад -примена 

машинских елемената 

Пракричан рад- примена 

принципа зелене енергије 

Израда презентација ( есеја, 

паноа  или мапе ума) 

Конструкторско 

моделовање 

- креира рекламу за израђен производ; 

- врши e-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.). 

 Усмено одговараље 

Практичан рад -самосталан 

или групни рад на  

пројекту  

Демонстрација и анализа 

функционалности рада  

Израда техничке 

документације 

Презентација производа, 

израда рекламе за производ 

и прорачун трошкова  

- евалуациони лист и 

анлиза рада 
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3.7.1.11. 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: рачунари, пројектор, паметна табла 

УЏБЕНИЦИ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО за 7. разред основне школе, М. Тодоровић, В. Чоја, Г. Станојевић 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ИКТ 4 5 2        5 6 11 

2. Дигитална писменост   2 3       3 2 5 

3. Пројектна настава (ИКТ+ДП)    1 1      1 1 2 

4. Рачунарство     1 4 4 2 5 2 10 8 18 

Укупно 4 5 4 4 2 4 4 2 5 2 16 20 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења 

и оцењивања 

ИКТ - 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 и векторску слику у изабраном програму;  

- користи алате за уређивање и трансформацију слике; 

- креира анимацију и видео-запис 

Обавезни организациони 

облик рада: 

- часови информатике и 

рачунарства 

Остали облици рада: 

- Школска и ваншколска 

такмичења 

- Стручне посете установама 

и ИТ компанијама 

Методе: 

Вербална, Демонстративна 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за 

целоживотно учење  

Рад с подацима и 

информацијама  

Дигитална 

компетенција  

Решавање проблема  

Сарадња 

Естетичка 

компетенција 

Предузимљивост и 

предузетничка 

компетенција  

 

Посматрање 

Испитивање 

Тестирање 

Ученички радови 

Активност и 

ангажовање 

ученика 

 

Дигитална 

писменост 

- разликује појмове URL, DNS, IP 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; 

Пројектна 

настава 

(ИКТ+ДП) 

- 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 

Рачунарство - 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; 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Рачунарство - уз помоћ програмске библиотеке 

текстуалног програмског језика исцртава 

елементе 2Д графике; 

Индивидуални рад, рашчлањивање 

проблема 

Решавање 

проблема  

 

Посматрање 

Ученички радови 

Дигитална 

писменост 

- креира, форматира и шаље електронску 

пошту;  

- препозна непримерени садржај, 

нежељене контакте и адекватно се 

заштити;  

Индивидуални рад Решавање 

проблема  

 

Посматрање 

Ученички радови 

 

 

 

  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Рачунарство Ученик решава такмичарске задатке из 

програмирања 

Индивидуални рад, групни рад Решавање 

проблема  

 

Посматрање 

Ученички радови 
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3.7.1.12. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ: Циљ 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Кошаркашке лопте, Рукометне лопте, Одбојкашке лопте,  CD плејер, струњаче, вијаче, вортекс. 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

 

                              ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Физичке способности Реализују се кроз све наставне теме    

2. Тестирање и мерење 5         5  10 10 

3. Атлетика 6 1       7  6 8 14 

4. Спортске игре: Футсал  5     5    5 5 10 

5. Спортске игре: Рукомет  5     2 2 3  5 7 12 

6. Спортске игре: Кошарка    4    4  1 3 6 9 

7. Спортске игре: Одбојка     1 9 6    7 9 16 

8. Спортска гимнастика  1 13 5       8 11 19 

9. Плес и Ритмика    2 2      2 2 4 

10. Полигони    1    2   1 2 3 

11. Уводни час 1           1 1 

12. Активност по избору ученика 1  2 1  1 1 1 1 2  10 10 

13. Физичко вежбање и спорт Реализују се кроз наставе области и теме уз практичан 

рад 

   

14. Здравствено васпитање    

Укупно 13 12 15 13 3 10 14 9 11 8 37 71 108 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења 

и оцењивања 

Физичке 

способности 

 

- Примени комплексе простих и општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и интензитета у самосталном вежбању; 

- Сврсисходно користи научене вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим сиутуацијама; 

- Упоређује и анализира сопствене резултате са тестирања уз 

помоћ наставника са вредностима  за свој узраст; 

- Достигнути ниво усвојене технике кретања у игри, спорту и 

свакодневном животу, 

Обавезни организациони 

облик рада:  

Часови физичког и 

здравственог васпитања 

Остали облици рада: 

- Недеља школског спорта 

- Активности у природи 

(кросеви, зимовање, 

летовање - камповање) 

- Школска и ваншколска 

такмичења 

- Корективно-педагошки рад 

Методе: 

вербална метода, метода 

демонстрације, вежбања 

Облици рада: 

Индививидуални, групни 

 

 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за учење 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран однос 

према здрављу 

Сарадња 

Комуникација 

Решавање проблема 

Дигитална 

компетенција 

 

 

 

 

Лични картон 

ученика, праћење 

и процена 

постигнућа кроз 

исходе; 

Активност и 

однос ученика 

према предмету 

(опрема, 

редовност, 

активност); 

Вежбе 

обликовања;  

Достигнут ниво 

постигнућа 

моторичких 

знања, умења и 

навика;  

Напредак у 

усавршавању 

технике  

елемената 

спортске 

гимнастике;  

Индивидуални 

напредак 

моторичких 

способности. 

 

Атлетика 
- Примени атлетске дисциплине у складу са правилима. 

- Развија моторичке способности вежбама из атлетике 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

- Изведе и користи елементе одбојкашке технике; 

- Примени основна правила одбојке; 

- Примени основне тактичке елементе спортских игара; 

- Учествује на такмичењима између одељења 

- Примерено се понаша као учесник или посматрач на 

такмичењима 

- Решава конфликте на друштвено прихватљив начин 

- Прихвати победу и пораз 

- Уважи различите спортове без обзира на лично интересовање 

Спортска 

гимнастика 

- Одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи 

ротације тела; 

- Примени вежбања из гимнастике за развој моторичких 

способности 

Плес и 

ритмика 

- Изведе кретања у различитом ритму; 

- Игра народно коло; 

- Изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу. 

Тестирање и 

мерење 
- Упоређује  резултате тестирања са вредностима за свој узраст. 

Полигони 
- Примени усвојене моторичке вештине у ванредним 

ситуацијама 
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3.7.2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У СЕДМОМ РАЗРЕДУ 

 

3.7.2.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална, аудитивна, аудио-визуелна, визуелна, мултимедијална 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

 

    ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ЉУДСКА ПРАВА 4 4 1          9 

2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО   3 4 2        9 

3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ      3 4 2     9 

4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ        2 4 3   9 

Укупно 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3   36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

– наведе и опише основне карактеристике људских 

права; 

– својим речима опише везу између права појединца и 

општег 

добра; 

– дискутује о односу права и правде и o сукобу права; 

– образложи личну одговорност у заштити свог 

здравља; 

– штити своја права на начин који не угрожава друге и 

њихова 

права;- поштује права и потребе ученика који су у 

инклузији у његовом одељењу/школи; 

Програм је организован је 

по моделу спирале и 

оријентисан је на 

остваривање исхода.  

Користе се различити 

интерактивни облици рада 

као и одабир и коришћење 

одговарајућих метода и 

техника рада са ученицима. 

Наставници су у прилици да 

бирају: радионице, 

симулације, играње улога, 

студије случаја, дебате, 

дискусије, пројекте, 

истраживања, промоције, 

покретање акција као и да 

сами осмисле неке друге 

активности.  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик 

рада; рад на тексту; 

групни облик рада; рад у 

пару. 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

 

Игрице, 

квизови, разговор, 

ученички радови, 

изражавање 

мишљења, 

цртежи 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

 

 

– 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; 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

- препозна и одупре се различитим облицима 

вршњачког притиска; 

– препозна опасност када се нађе у великој групи људи 

и заштити се; 

ГРААЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

– 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. 
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3.7.2.2. ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

ЦИЉ: Упознавање са учењем и искуством Цркве, усвајање и примена учења и искуства Цркве од стране ученика 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Свето Писмо, Светоотачки списи, разни текстови 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Увод 1          1  1 

2. Богопознање 4 2         5 2 7 

3. Символ вере  2 4 1       5 3 8 

4. Светотајински живот Цркве    3 2 4 4    8 4 12 

5. Српска Црква кроз векове        3 4 2 5 3 8 

Укупно 5 4 4 4 2 4 4 3 4 2 24 12 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин 

праћења и 

оцењивања 

Увод -упознавање са садржајем и планом програма за 7. разред Kоришћење начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја 

(презентације, читање 

популарне литературе са 

занимљивостима). 

Мотивисање ученика за 

учење новог предмета кроз 

занимљивости и везу са 

свакодневним животним 

активностима . Наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, прихватају 

чињенице и извлаче 

закључке. 

Методе рада:  

метода усменог излагања; 

метода разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације. 

Oд мeтoдa лoгичкoг 

зaкључивaњa 

нajприступaчниjи je 

индуктивни мeтoд (oд 

пojeдинaчнoг кa oпштeм) . 

Облици рада:  

фронтални, индивидуални 

облик рада; рад на тексту; 

групни облик рада; рад у 

пару. 

Компетенција за 

учење 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

Сарадња 

Комуникација 

Решавање проблема 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Провера 

остварености 

исхода на крају 

часа кроз резиме 

наставног 

садржаја, 

дискусија о 

примени верске 

наставе у 

свакодневном 

животу, 

повезивање са 

осталим 

природним 

наукама, као и 

проналажење 

везе са 

друштвеним 

наукама, 

прављење мапе 

појмова. 

Богопознање 

 

-разумевање и представљање разних врста сазнања 

-разликовање знања од хришћанског поимања сазнања 

-разумевање истине да кроз љубав човек постаје онакав какав је 

замишљен од Бога 

-разумевање човекове апсолутности, јединствености и 

непоновљивости 

-разумевање како се спознаје Бог, шта то значи и како се постиже 

-разумевање стварности да је Бог Један али није сам 

-разумевање и усвајање Светотројичног догмата 

Симбол вере - разумевање појма јереси 

- разумевање историјских околности у време Отаца Цркве 

-разумевање разлога доношења Симбола вере 

-упознавање са садржајем Симбола Вере, његовим тумачењем и 

применом 

- разумевање и препознавање Светих Тајни 

-разумевање догмата да је Исус Христос Син Божији 

-упознавање са недоумицама у вези Исуса Христа 

Светотајински 

живот Цркве 

- разумевање Светих Тајни у искуству Цркве 

-могућност разликовања и именовања служби у Цркви 

-мотивација за исправно и активно учествовање у Цркви 

-упознавање са монашким животом, личностима и делима истих 

-могућност разликовања два начина спасења : монашки и световни 

-разумевање да оба пута имају исту мисију, а то је спасење човека 

-упознавање са беседема и учењима разних монаха, скитовима, 

начином подвижништва 

Српска Црква 

кроз векове 

-упознавање са историјским развојем СПЦ – а ,улогом , животом 

,тешким раздобљима 

-значај самосталности 

-значај просветитеља, њихова улога и дело 

-разумевање традиције, њеног настанка, сврхе 

-упознавање и навођење традиција других народа 
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3.7.2.3. РУСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: РУСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ:   Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање 

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

и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног 

образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној 

комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима 

језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Текстуална, аудитивна, визуелна 

УЏБЕНИЦИ: „Наш класс“, Руски језик за 7. разред основне школе, трећа година учења, „Наш класс“, Радна свеска за 7. разред основне 

школе, трећа година учења 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. „Счастливого пути!“ 9 1         3 7 10 

2. „Приключения Алексея в Сербии“  8 3        4 6 10 

 1 письменная работа     6 6        3 3 

3. „Случай с Костей“    3       6 6 12 

4. „Случай с пропавшей книгой“     4 6 2    5 6 11 

5. „История любви“       7 3   4 7 11 

 2 письменная работа        3    3 3 

6. „Спортивная Россия“         7 4 4 8 12 

Укупно 9 9 9 9 4 6 9 6 7 4 32 40 72 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: РУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења 

и оцењивања 

Урок 1 

„Счастливого 

пути!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

На крају теме ученик ће бити у стању да:  

- примени једноставне усмене исказе за представљање и 

упознавање, да постави питање и да одговор једноставним 

језичким средствима 

- исприча о својој породици, о својим и интересовањима 

чланова своје породице 

- исказује и описује прошлу радњу, користећи прелазне и 

повратне глаголе свршеног и несвршеног вида 

- исказује и описује радњу у садашњем времену 

- даје и разуме дата упутства у форми заповедног начина 

 

На крају теме ученик ће бити у стању да: 

- примењује комуникативну функцију (питања и одговоре) 

за исказивање активности у прошлом/садашњем времену 

- разуме правила за грађење будућег времена 

- даје упутства за кретање 

- разуме одслушани текст и бити у стању да селектује 

тражену информацију 

- поставља питања без упитних речи (интонацијом) 

- усвоји нову лексику на тему храна / пиће (употреба 

глагола есть / пить) 

- разликовати вид глагола и примењивати облике у 

будућем времену 

- усвоји нове врсте именица (тетрадь) 

- научи промену глагола са суфиксом -ова- и глагол хотеть 

 

На крају теме ученик ће моћи да: 

- примењује комуникативну функцију исказивања својине 

присвојним заменицама 

Свака тема се остварује 

Аудитивном  дијалошком, 

лексичком  и    

методом граматичких 

вежбања 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према 

околини 

Одговоран однос према 

здрављу 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Начин праћења и 

оцењивања  сваке 

теме врши се на 

основу 

активности 

ученика и 

његових 

резултата рада,  

израде домаћих 

задатака, учешћа 

у различитим 

облицима 

групног рада, 

резултата 

писмених 

провера 

 Урок 2:  

„Приключен

ия Алексея в 

Сербии“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  3 

„Случай с 

Костей“ 
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- употреби присвојне заменице у изражавању припадности 

у прошлом, садашњем и будућем времену 

- поставља питања без упитне речи примењујући 

одговарајућу интонацију и одређујући логички акценат 

- примењује исказивање својине / припадности генитивом 

именица 

- разуме основни смисао текста, уме да извуче кључне 

информације из прочитаног текста 

- разуме начине за исказивање интересовања за нешто и 

бављења нечиим примењује комуникативну функцију за 

исказивање допадања / недопадања 

- проширује знања о начинима исказивања сопственог 

мишљења 

- глагол МОЧЬ 

 

На крају теме ученик ће моћи да: 

- примењује комуникативну функцију упитне интонације у 

реченицама без упитне речи 

- прошири начине исказивања количине, бројевима преко 

хиљаду 

- усвоји речи миллион, миллиард, тысяча 

- користи валуте неких земаља и неке јединице мере (метр, 

километр) 

- примењује генитив именица у исказивању количине уз 

речи мало, много, сколько, несколько 

- примењује речцу НЕ и њену употребу у прецизном 

одрицању дела реченице 

- примењује комуникативну функцију исказивања жеље / 

потребе глаголом хотеться 

 

На крају теме ученик ће моћи да: 

- усвоји нова културолошка знања о Москви / Русији 

- усвоји и примени глаголе кретања са префиксима 

- знати облике компаратива фреквентних придева и прилога 

лучше, больше, меньше) 

- усвојити облике глагола мочь и помочь 

Урок 4 

„Случай с 

пропавшей 

книгой“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Урок 5 

„История 

любви“ 
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- усвојити знања о руском песнику Булату Окуџави 

- усвојити руске песме / музику 

- усвојити нова знања из историје Русије 

- усвојити знања о руским празницима 

- примењивати повратне глаголе у садашњем / прошлом 

времену 

 

На крају теме ученик ће моћи да: 

- усвоји и презентује нова знања о градовима у Русији 

- утврди и прошири знања о глаголима кретња 

- усвоји нове глаголе кретања (лететь – летать; плыть – 

плавать) 

- обнови и утврди знања садашњег и будућег времена, 

разликујући глаголски вид, просто и сложено будуће време 

- усваја и примењује лексику на тему спорта 

- примењује падежне облике именица на познатој лексици и 

датој теми 

Урок 6 

 

„Спортивная 

Россия“ 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: РУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне компетенције 
Начин праћења и 

оцењивања 

По потреби у складу 

са наставним планом 

и програмом за  

седми  разред 

Чита , пише, слуша, говори 

на одређену тему 

Аудитивна, дијалошка, 

монолошка, метода 

граматичких вежбања 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према околини/здрављу 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

На редовним 

часовима, усменим и 

писаним проверама 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: РУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне компетенције 
Начин праћења и 

оцењивања 

1.Природа и 

опстанак 

2.Руске реалије 

3.Руска Федерација 

4.Руска традиција 

Слуша, чита , пише говори 

на задату тему 

Аудитивна, дијалошка, 

монолошка, метода 

истаживања 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према околини/здрављу 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

На редовним 

часовима, усменим 

и писаним 

проверама 

6.Граматичке целине Слуша, чита , пише говори 

на задату тему, истражује,  

увежбава 

Припреме за 

такмичења 

Аудитивна, дијалошка, 

монолошка, метода 

истаживања, увежбавање 
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 3.7.2.4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Развијање ученичких компетенција, говорне културе, развој свести о значају страног језика и комуникације на истом. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник, радна свеска, CD 

УЏБЕНИЦИ: Le monde de Lea et de Lucas 3(уџбеник и радна свеска за седми разред основне школе), Данијела Милошевић, Милана 

Милановић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2020. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕИЗКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Unité 1 : .Et si on parlait des vacances ? 8          4 4 8 

2. Unité 2 : Et si on parlait de l’avenir ?  8 2        4 6 10 

3.  Unité 3 : Et si on parlait de nos goȗts ?   6 5       5 6 11 

4. Први писмени задатак    3       / 3 3 

5. 
Unité 4: Et si on parlait des nouvelles 

technologies ? 
    3 4     3 4 7 

6. 
Unité 5: Et si on parlait de notre style 

vestimentaire ? 
     4 4    4 4 8 

7. Unité 6: Et si on parlait de notre alimentation ?       5 4   4 5 9 

8. Unité 7: Et si on parlait des bonnes habitudes ?        3 6  4 5 9 

9. Други писмени задатак         3  / 3 3 

10. Unité : Et si on parlait de nos valeurs ?          4 2 2 4 

Укупно 8 8 8 8 3 8 9 7 9 4 30 42 72 

  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

462 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1.Et si on parlait des 

vacances ? 

2. Et si on parlait de 

l’avenir ? 

3. Et si on parlait de 

nos goȗts ? 

1. Ученик је у стању да говори о свом 

распусту користећи перфекат. Ученик разуме 

употребу перфекта. 

2. Ученик је у стању да говори о својим 

школским и ваншколским активностима и 

хобијима. Ученик је у стању да користи 

блиско будуће време. Ученик је у стању да 

разуме и правилно употреби прости футур. 

3. Ученик је у стању да наведе неколико 

музичких врста и стилова. Ученик је у стању 

да говори о стиловима и врстама музике коју 

воли. 

5. Ученици су у стању дa опишу предмет и да 

објасне његову употребу. Ученици су у стању 

да користе упитне реченице. 

 6. Ученик је у стању да опише себе и другу 

особу (физички изглед и карактерне особине). 

7. Ученик је у стању да разликује врсте 

ресторана и да говори о свом омиљеном 

ресторану. 

8. Ученик је у стању да изрази поседовање уз 

правилно коришћење облика присвојних 

придева и заменица првог и другог лица. 

Ученик уме данаведе делове лице и тела. 

10. Ученик је у стању да разуме породичне 

односе и да опише породичну прославу. 

Обавезни организациони 

облик рада: 

часови француског језика 

Методе: 

Аудитивна, дијалошка метода 

Облици рада: 

индивидуални, групни 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Естетичка компетенција 

Праћење рада сваког 

ученика кроз 

педагошку свеску и 

процена постигнућа, 

унос података у е 

дневник 

4.Le premier devoir 

ecrit 

5. Et si on parlait des 

nouvelles 

technologies ? 

6. Et si on parlait de 

notre style 

vestimentaire ? 

Одговоран однос према 

себи и другима 

Сарадња 

Комуникација 

Активност и однос 

ученика према 

предмету 

Процена знања и 

оцењивање ученика 

путем усменог 

одговарања, 

контролних вежби и 

писменог задатка 

7. Et si on parlait de 

notre alimentation ? 

8. Et si on parlait des 

bonnes habitudes ? 

Решавање примера 

Дигитална компетенција 

Индивидуални 

напредак ,помоћ у раду 

ученика путем 

допунске наставе или 

додатне наставе. 9.  Le deuxieme 

devoir ecrit 

10. Et si on parlait de 

nos valeurs ? 

 

 

  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

463 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Глаголска времена 

Придеви 

Заменице 

Прилози за начин 

Детерминанте 

Негација 

Заповедни начин 

Компаратив и суперлатив 

Бројеви 

Ученик ће бити у стању да правилно 

користи  глаголска времена, да  

изрази своје мишљење, осећања и да 

разуме упутства и налоге. 

Часови допунске наставе Одговоран однос 

према себи и 

другима 

Сарадња 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Естетичка 

компетенција 

Наставник води и уписује и 

у едневник и у своју 

педагошку свеску долазак 

на часове сваког ученика 

појединачно, мотивише их 

и подсећа тако што им 

задаје примере које треба да 

ураде код куће, после 

додатног појашњења. 

Вокабулар-породица, школа, 

спорт, дружење,дани у недељи, 

месеци у години, време, делови 

тела, храна и одећа 

Ученик ће бити у стању да користи 

научени вокабулар, да прошири већ 

постојећи, да савлада оно што је 

неопходно да би могао да 

комуницира на француском језику. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Глаголска времена 

Именице 

Заменице 

Придеви 

Бројеви 

Детерминанте 

Прилози 

Негација 

Ученик ће моћи да проширује и 

надограђује већ постојеће знање , кроз 

примере, слушање аудио материјала и 

додатног материјала за рад, у зависности 

од времена које се обрађује. Ученик ће 

бити у стању да и сам да обрађује идеје 

које га интересују у вези са неком 

граматичком темом.  

Часови додатне наставе Одговоран однос 

према себи и 

другима 

Сарадња 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Естетичка 

компетенција 

Наставник одређује 

ученике који долазе на 

додатну наставу, бележи и 

едневник њихове 

активности, мотивише их 

да буду што бољи. 

Вокабулар Ученик ће бити у стању да користи нове 

речи и изразе а који су надоградња већ 

постојећих. Моћи ће да изрази своје мисли, 

жеље и уверења на француском језику. 

 

  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

465 

3.8. ОСМИ РАЗРЕД 

3.8.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА СА ОСТАЛИМ ОБЛИЦИМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ И ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

 

3.8.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

ЦИЉ: Циљеви наставе српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим 

комуникативним ситуацијама, у говору и писању,тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика; да стиче 

основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење 

књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и 

фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско 

доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава 

да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају 

језика и књижевности у српској и светској култури, негују љубав према српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира 

хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална, аудитивна, аудио-визуелна, визуелна, мултимедијална  

УЏБЕНИЦИ: АПЛАУЗ - Читанка за 8. разред основне школе, С. Божић, С. Милосављевић Милић, Ј. Јовановић, М. Бојанић Ћирковић, 

Герундијум, 2022; АПЛАУЗ ГОВОРУ- Уџбеник српског језика за 8. разред основне школе, В.Гојковић, Ј.Васиљевић, Герундијум, 2022.    

  ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. 
ЈЕЗИК 

6 6 6 6 6 3 6 6 6 1 
11 28 39 

2. 
КЊИЖЕВНОСТ 

7 7 7 5 5 3 6 8 1 1 
50 19 69 

3. 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

3 5 3 5 2 2 5 2 5 2 
5 23 28 

Укупно 16 18 16 16 13 8 17 16 12 4 
66 70 136 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

466 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ :СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- чита са разумевањем књижевноуметничке текстове и 

остале типове текстова, примењујући различите 

стратегије читања; 

- тумачи значења, језичке, естетске и структурне 

особине уметничких текстова, користећи књижевне 

термине и појмове; 

- критички промишља о стварности на основу 

прочитаних дела; 

- истакне универзалне вредности књижевног дела и 

повеже их са сопственим искуством и околностима у 

којима живи; 

- повеже писце и дела из обавезног дела програма од 

5. до 8. разреда; 

- издвоји основне одлике књижевног рода и врсте у 

конкретном тексту, као и језичко-стилске 

карактеристике текста у склопу интерпретације; 

- уочи слојевитост књижевног дела и међужанровско 

прожимање; 

- повеже књижевна дела са историјским или другим 

одговарајућим контекстом; 

- одреди временски оквир у којем је писац стварао; 

- разликује аутора књижевноуметничког текста од 

наратора, драмског лица или лирског субјекта; 

- препозна националне вредности и негује 

културноисторијску баштину, поштујући особености 

сопственог народа и других народа; 

- уочи разлику између речи и лексеме; 

Ученици: 

слушају, повезују, сарађују, 

договарају се, дискутују, 

презентују, питају, одговарају 

на питања, цртају, посматрају, 

записују, закључују, читају,… 

Наставник:  

- припрема, реализује и 

анализира наставни процес;  

- унапређује наставу и 

наставни процес;  

- дефинише активности и 

садржаје;  

- бира методе и технике рада, 

као и наставне садржаје;  

- креира и реализује час ради 

постизања квалитета наставе 

која треба да допринесе 

стицању и развијању знања, 

вештина и способности и 

ставова ученика;  

- усклађује циљеве с оним што 

жели да постигне с 

ученицима, организује 

наставни процес;  

- организује рад на нивоу 

одељења и мањих група;  

Компетенције за учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Естетичка компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

 

Иницијални тест, 

разговор,  

квиз, 

игрице, усмено 

одговарање 

презентација, 

пројекат, 

састави, 

петнаестоминутне 

провере знања, 

кратке провере, 

тематске провере 

знања,  

писмени задаци, 

тест – 

годишња провера 

знања 
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- препозна метафору и метонимију као лексичке 

механизме и разуме значење вишезначних речи 

карактеристичних за свакодневну комуникацију; 

- разуме значење застарелих речи и неологизама; 

- користи речник, енциклопедију и лексикон; 

- уочи манипулацију у пропагандним текстовима; 

- напише приказ, расправу и краћи есеј; 

- разликује делове текста и књиге – укључујући 

индекс, појмовник, библиографију – и уме да их 

користи; 

- повезује информације и идеје изнесене у тексту, 

уочава јасно исказане односе и изводи закључак 

заснован на тексту. 

- реализује наставни процес у 

свим његовим сегментима; 

Методе: 

- вербалне (монолошка, 

дијалошка) 

- текстуална 

- интерактивна (кооперативна) 

- учење путем открића и 

решавања проблема 

- практично учење 

- дигитална 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални облик 

рада, групни облик рада, рад у 

пару. 

ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- препознаје просту реч у једноставним примерима; 

- препознаје корен речи; 

- гради породицу речи, начине грађења речи; 

- зна особине и врсте гласова, гласовне промене; 

- разликује променљиве  и непроменљиве речи-врсте 

и подврсте речи; 

- препознаје реченичне чланове у типичним 

примерима;  

- препознаје комуникативну и предикатску реченицу, 

врсте зависних реченица. 

- објасни настанак и развој српског књижевног језика; 

- разуме значај књижевног језика за културу и 

историју српског народа; 

- сврста српски језик у одговарајућу језичку групу у 

Европи; 

- именује дијалекте српског језика; 

- разуме постојеће језичке прилике у Србији; 

- примени основна правила о распореду акцената; 

- користи садржаје из граматике обрађене у 

претходним разредима и повеже их са новим 

градивом; 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

- правилно изговара речи водећи рачуна о месту 

акцента и интонацији реченице 

- говори јасно поштујући књижевнојезичку норму 
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- течно и разговетно чита наглас књижевне и 

неуметничке текстове 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ Препознаје одлике народне и уметничке епске и лирске 

поезије; препознаје постојање стилских фигура у 

књижевноуметничком тексту. 

- уочава битне елементе књижевноуметничког текста: 

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

- повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и 

лик из дела. 

Појашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

олакшава ученицима да кроз 

више једноставнијих 

примера савладају градиво 

основног и делимично 

средњег нивоа, подстицање 

да самостално истражују, 

прихватају чињенице, 

вежбају и надограђују своје 

знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; текстуална. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад у пару. 

Компетенције за 

учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Естетичка 

компетенција 

Вежбање кроз више 

примера, прављење 

мапе појмова. 

Евиденција 

присуства и 

посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 
ЈЕЗИК - разликује појмове књижевног и народног језика; зна 

основне податке о развоју књижевног језика код Срба (од 

почетака до данас);зна основне податке о пореклу и 

дијалекатској разуђености српског језика.Препознаје 

гласове , поделу гласова, гласовне промене;делове речи, 

начине грађења речи. 

- препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије 

променљивих речи;  

- препознаје главна значења и функције глаголских 

облика,вида и рода. 

- одређује место реченичног акцента у једноставним 

примерима;  зна основна правила акценатске норме; 

одређује реченичне и синтагматске чланове у простијим 

примерима 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Ученик чита изражајно и са разумевањем. 

Издваја битно од небитног 

Користи једно писмо 

Правилно изговара речи водећи рачуна о месту акцента и 

интонацији реченице. 

Говори јасно поштујући књижевнојезичку норму. 
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Течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове. 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

КЊИЖЕВНОСТ Наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу 

одломака, ликова карактеристичних тема и мотива; издваја 

основне одлике књижевних родова и врста у конкретном 

тексту;разликује аутора дела од лирског субјекта и 

приповедача у делу:проналази и именује стилске фигуре; 

одређује функцију стилских фигура у тексту;одређује и 

именује врсту стиха и строфе; тумачи различите елементе 

књижевноуметничког дела позивајући се на само 

дело;изражава свој став о конкретном делу и 

аргументовано га образлаже;повезује књижевноуметничке 

текстове с другим текстовима који се обрађују у настави. 

-одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и 

њихову међусобну повезаност; пише приказ (књиге, 

филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу. 

Проширивање садржаја како 

би ученици били 

оспособљени за разумевање 

и решавање напреднијих 

задатака, решавање 

такмичарских задатака. 

Давање могућности да 

самостално истраже 

садржаје који их занимају, 

да исте презентују, напишу 

пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како 

се не би изгубили у 

преобимним садржајима.  

Подстицање да самостално 

истражују, прихватају, 

повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

компетенција за 

учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

-припрема ученика 

за такмичења, 

израда 

проблемских 

задатака и 

осамостаљивање 

ученика. Нема 

оцењивања на 

часовима додатне 

наставе. 

. 

ЈЕЗИК разликује појмове књижевног и народног језика; зна 

основне податке о развоју књижевног језика код Срба (од 

почетака до данас); зна основне податке о пореклу и 

дијалекатској разуђености српског језика; зна основне 

податке о језицима националних мањина;има позитиван 

став према дијалектима (свом и туђем);разуме важност 

књижевног језика за живот заједнице и за лични развој. 

Зна основне податке о животу и раду Вука Стефановића 

Караџића; Зна основне податке о историји српског језика 

до данас. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), 

репортажу и расправу; зна и доследно примењује 

правописну норму; чита и тумачи сложеније нелинеарне 
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елементе текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе. 
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3.8.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Циљ наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних 

и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, 

уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег 

језика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник и радна свеска 

УЏБЕНИЦИ: Уџбеник и радна свеска '' Enjoying English 8’’ 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Our teenage years 8          2 6 8 

2. Romance  8         3 5 8 

3. Past and present   8 2       3 7 10 

4. Imagine a world without it!    7       3 4 7 

5. Saving the animal world     6 3     4 5 9 

6. City life      1 8    3 6 9 

 New worlds       1 8   3 6 9 

 Summer's coming!         8  2 6 8 

Укупно 8 8 8 9 6 4 9 8 8  23 45 68 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. OUR TEENAGE 

YEARS 

давање и тражење 

информација о себи 

и другима и размена 

мишљења и 

аргументовање 

својих ставова о 

темама из 

свакодневног 

окружењаизражавањ

е допадања и 

недопадања, 

развијање свести о 

постојању 

другачијих навика и 

начина размишљања, 

изражавање слагања 

и неслагања  

 

- разуме општи смисао и главне информације из 

уобичајених текстова који се односе на 

представљање и давање информација о себи и 

другима;  

- у неколико повезаних исказа представи себе, своју 

породицу и пријатеље користећи једноставнија 

језичка средства;  

- чита и разуме различите врсте кратких и 

прилагођених текстова;  

- наслућује значење непознатих речи на основу 

контекста;  

- примењује правила за употребу садашњих  

времена  у реченицама, у писаном и говорном 

језику;  

- реагује на захтеве, поставља питања, одговара на 

питања, развија комуникацију са другим 

ученицима;  

- разуме битне елементе садржаја у краћим аудио 

формама; разуме текстове у којима се употребљава 

the present perfect simple tense с прилозима ever, 

never, just, аlready, yet. 

Активности ученика: 

Ученици активно учествују у 

наставном процесу; 

самостално закључују 

значења израза и речи, као и 

форму и значења 

граматичких садржаја; раде 

вежбе слушања, читања, 

говора и писања; глуме, 

симулирају, раде пројекте. 

Активности наставника: 

Наставник мотивише 

ученике за рад; подстиче 

сарадњу и самостал- ност у 

раду, креа- тивно / критичко 

мишљење; пружа подршку; 

прати и евидентира рад и 

напредовање ученика. 

Облици рада: Фронтални, 

индивиду- ални, у пару, 

групни. 

Методе рада: аудио-

лингвална, рад на тексту, 

демонстративна, дијалошка, 

монолошка, пројектна 

настава, ИКТ у настави 

- компетенција за 

учење, 

- комуникација, 

-дигитална 

компетенција, 

-одговоран однос 

према здрављу, 

-одговоран однос  

према околини, 

-естетичка 

компетенција. 

 

Ученици се оцењују 

из следећих области: 

•вештина читања и 

разумевање 

прочитаног, 

•писано изражавање, 

•граматика и лексика,  

•усмено изражавање. 

Познавање граматике, 

лексике, израду два 

контролна, и два 

писемена задатка 

након савладаних 

програмских садржаја 

-месечних и 

годишњих 

(систематизација 

наставне теме). 

Писмено изражавање 

оцењује се кроз 

израду писање 

домаћих задатака 

којим се 

континуирано развија 

писменост ученика. 

Усмено изражавање 

ученика вреднује се 

кроз говорне и 

сценске вежбе 

(усмено излагање на 

одређену тему, 

препричавање, 

драматизација, 

2. ROMANCE 

Изражавање 

допадања или 

недопадања и 

изношење ставова и 

мишљења о темама 

блиским 

интересовању 

ученика 

изражавање 

мишљења и 

аргументовање 

- разуме општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на описивање искустава, 

догађаја и способности у прошлости 

- даје информацијe о себи и другима у посебним 

ситуацијама 

- примењује правила за употребу прошлих  времена  

у реченицама, у писаном и говорном језику 

- разуме битне елементе садржаја у краћим аудио 

формама; 

- разуме текстове у којима се употребљава the 

present perfect simple tense  и упоређује га са 

употребом времена the past simple tense; 
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ставова кад је у 

питању примање и 

давање поклона 

- развија комуникацију са другим ученицима, даје 

предлоге, користи одређене изразе да изрази 

извињење или да опрости; 

- уради постављени задатак у вези градива које је 

обрађено и утврђено у протеклом периоду. 

учествовање у 

расправи, 

формулисање свог 

мишљења, каои кроз 

презентације 

пројеката. 3. PAST AND 

PRESENT 

Изражавање 

мишљења и 

аргументовање 

ставова, утврђивање 

читања датума 

писање порука у 

електронској форми, 

развијање 

позитивног односа 

према традицији и 

културном наслеђу 

 

- разуме општи смисао и главне информације из 

уобичајених текстова који се односе на енглеску 

историју; 

- наслућује значење непознатих речи на основу 

контекста;  

- примењује правила за употребу садашњих и 

прошлих  времена пасива у реченицама, у писаном 

и говорном језику;  

- реагује на захтеве, поставља питања, одговара на 

питања, развија комуникацију са другим 

ученицима;  

- разуме битне елементе садржаја у краћим аудио 

формама; разуме текстове у којима се 

употребљавају релативне заменице. 

4. IMAGINE A 

WORLD WITHOUT 

IT! 

Изражавање 

мишљења, планова и 

намера; изражавање 

могућности и 

хипотетичких 

ситуација. 

- уради постављени задатак у вези градива које је 

обрађено и утврђено у протеклом периоду;  

- разуме грешке које прави у изради задатака и исте 

исправи; разуме општи смисао и главне 

информације из текстова који се односе на одлуке, 

обећања, планове,  намере и предвиђања у 

будућности; 

- наслућује значење непознатих речи на основу 

контекста; проширује своје знање речи енглеског 

језика и примењује га у говору;  

- реагује на захтеве, поставља питања, одговара на 

питања, развија комуникацију са другим 

ученицима;  

- разуме битне елементе садржаја у краћим аудио 

формама;  

- разуме текстове у којима се употребљавају 

кондиционалне реченице;  

- развија комуникацију са другим ученицима 
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користи одређене изразе да тражи помоћ или да је 

понуди. 

5. SAVING THE 

ANIMAL WORLD 

Описивање појава и 

догађаја; изражавање 

мишљења, 

исказивање молби, 

наредби и предлога. 

- разуме општи смисао и главне информације из 

уобичајених текстова који се односе на   

животињски свет у посебним ситуацијама;  

- наслућује значење непознатих речи на основу 

контекста;  

- примењује правила за употребу индиректног 

говора; усмено и писано изрази допадања/ 

недопадања; тражи и саопшти мишљење, 

слагање/неслагање и даје кратка образложења. 

6. CITY LIFE 

Изражавање 

мишљења уз 

аргументацију, 

описивање места и 

појава, упознавање 

светских 

знаменитости 

различитих култура 

- разуме општи смисао и главне информације из 

уобичајених текстова;  

- реагује на захтеве, поставља питања, одговара на 

питања, развија комуникацију са другим 

ученицима;  

- разуме битне елементе садржаја у краћим аудио 

формама; 

- реагује на захтеве, поставља питања, одговара на 

питања, развија комуникацију са другим 

ученицима;  

- чита и разуме различите врсте кратких и 

прилагођених текстова у вези чувених великих 

градова. прави разлику између неких речи у 

британском и америчком енглеском;  

- разуме битне елементе садржаја у краћим аудио 

формама;  

- научи употребу индиректног говора и да га 

примењује у говору; 

- реагује на захтеве, поставља питања, одговара на 

питања, развија комуникацију, тражи информације 

или их пружа другим ученицима, упути предлоге, 

савете и позиве на заједничке активности користећи 

ситуационо прикладне комуникационе моделе; 

уради постављени задатак у вези градива које је 

обрађено и утврђено у протеклом периоду 
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7. NEW WORLDS 

Изражавање 

мишљења уз 

аргументацију 

,стицање позитивног 

односа према другим 

културама, 

описивање појава, 

радњи, стања и 

збивања. 

- чита и разуме различите врсте кратких и 

прилагођених текстова који се односе на велика 

светска освајања и освајаче;  

- наслућује значење непознатих речи на основу 

контекста;  

- примењује правила за употребу давно прошлог  

времена  у реченицама, у писаном и говорном 

језику; 

 - развија комуникацију са другим ученицима у 

групи за писање брошуре дајући савете странцима 

који посећују Србију;  

- разуме битне елементе садржаја у краћим аудио 

формама;   

- проширује своје знање о употреби члана у 

енглеском језику и примењује га у говорној и 

писаној форми 

- уради постављени задатак у вези градива које је 

обрађено и утврђено у протеклом периоду разуме 

грешке које прави у изради задатака и исте исправи 

8. SUMMER'S 

COMING 

Изражавање 

склоности и 

интересовања, 

изношење предлога и 

савета 

- чита и разуме различите врсте кратких и 

прилагођених текстова који се односе на туризам, 

лепоте Србије и уопште на путовања; 

- наслућује значење непознатих речи на основу 

контекста; 

- проширује своје знање речи у вези путовања и 

примењује их у говору; 

- примењује  речи у вези спортова у реченицама, у 

писаном и говорном језику; 

- разуме битне елементе садржаја у краћим аудио 

формама; 

- примењује научену граматику 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин 

праћења и 

оцењивања 

OUR TEENAGE 

YEARS; 

Поздрављање и 

представљање себе 

и других и тражење/ 

давање основних 

информација о себи 

и другима 

После допунских часова ученици треба да: 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и тражење/давање информација 

личне природе; 

- поздраве и отпоздраве, представе себе и другог користећи 

једноставнија језичка средства; 

- размене једноставније информације личне природе; 

- у неколико везаних исказа саопште информације о себи и 

другима; 

Активности ученика: 

Ученици активно учествују у 

наставном процесу; 

самостално закључују 

значења израза и речи, као и 

форму и значења 

граматичких садржаја; раде 

вежбе слушања, читања, 

говора и писања; глуме, 

симулирају, раде пројекте. 

Активности наставника: 

Наставник мотивише 

ученике за рад; подстиче 

сарадњу и самостал- ност у 

раду, креа- тивно / критичко 

мишљење; пружа подршку; 

прати и евидентира рад и 

напредовање ученика. 

Облици рада: Фронтални, 

индивиду- ални, у пару, 

групни. 

Методе рада: аудио-

лингвална, рад на тексту, 

демонстративна, дијалошка, 

монолошка, пројектна 

настава, ИКТ у настави 

- компетенција за 

учење, 

- комуникација, 

-дигитална 

компетенција, 

-одговоран однос 

према здрављу , 

-одговоран однос  

према околини, 

-естетичка 

компетенција. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима, 

тестови 

језичких 

вештина и 

различите 

технике 

формативног 

оцењивања. 

 

ROMANCE; 

Описивање лица и 

предмета; 

Изражавање 

допадања/ 

недопадања 

После допунских часова ученици треба да: 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова 

који се односе на описивање искустава, и догађаја у 

прошлости; 

- размене неколико информација о способностима у 

садaшњости; 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова 

који се односе на осећања. 

PAST AND 

PRESENT; 

Именовање 

активности. 

Тражење и давање 

обавештења о 

времену 

После допунских часова ученици треба да: 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова; 

- разумеју једноставније исказе који се односе на изражавање 

допадања и недопадања и реагују на њих 

 

IMAGINE A 

WORLD 

WITHOUT IT!; 

Именовање 

активности. 

Скретање пажње 

 

После допунских часова ученици треба да: 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова 

који се односе на описивање бића, предмета и места; 

 - опишу и упореде жива бића, предмете, места, појаве, радње, 

стања и збивања користећи једноставнија језичка средства;  

- разумеју једноставније предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности и одговоре на њих; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на исказивање 

могућности и хипотетичких ситуација. 
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SAVING THE 

ANIMAL WORLD;  

Изрицање забране и 

реаговање на 

забрану. 

Изражавање 

физичких сензација 

и потреба 

После допунских часова ученици треба да:  

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова;  

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

способности, обавезе, предлоге и савете, и реагује на њих; 

- разумеју једноставније исказе који се односе на дозволе, 

забране, упозорења, правила понашања и обавезе и реагују на 

њих. 

 

CITY LIFE;  

Исказивање 

просторних односа, 

релација и 

величина. Тражење 

и давање 

обавештења 

После допунских часова ученици треба да:  

- разумеју краће низове исказа који се односе на величину;  

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова 

који се односе на опис предмета, места, појaва, радњи, стања и 

збивања. 

NEW WORLDS; 

 Именовање 

активности 

 

После допунских часова ученици треба да: 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова 

који се односе на опис појaва и догађаја; 

- размене информације које се односе на опис појaва и догађаја; 

 

SUMMER'S 

COMING; 

Разумевање и 

давање 

једноставних 

предлога 

После допунских часова ученици треба да: 

- разумеју општи смисао и главне информације из текстова; 

- размене неколико информација у низу о догађајима и 

плановима 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења 

и оцењивања 

OUR TEENAGE 

YEARS; Поздрављање и 

представљање себе и 

других и тражење/ 

давање основних 

информација о себи и 

другима 

- разумеју текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и тражење/давање 

информација личне природе; 

- поздраве и отпоздраве, представе себе и другог 

користећи језичка средства; 

- размене информације личне природе; 

- у неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима; 

Активности ученика: Ученици 

активно учествују у наставном 

процесу; самостално закључују 

значења израза и речи, као и 

форму и значења граматичких 

садржаја; раде вежбе слушања, 

читања, говора и писања; глуме, 

симулирају, раде пројекте. 

Активности наставника: 

Наставник мотивише ученике за 

рад; подстиче сарадњу и самостал- 

ност у раду, креа- тивно / критичко 

мишљење; пружа подршку; прати 

и евидентира рад и напредовање 

ученика. 

Облици рада: Фронтални, 

индивиду- ални, у пару, групни. 

Методе рада: аудио-лингвална, рад 

на тексту, демонстративна, 

дијалошка, монолошка, пројектна 

настава, ИКТ у настави 

- компетенција за 

учење, 

- комуникација, 

-дигитална 

компетенција, 

-одговоран однос 

према здрављу , 

-одговоран однос  

према околини, 

-естетичка 

компетенција. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима, 

тестови језичких 

вештина и 

различите 

технике 

формативног 

оцењивања. 

ROMANCE; 

Описивање лица и 

предмета; Изражавање 

допадања/ недопадања 

- разумеју општи смисао и главне информације 

из текстова који се односе на описивање 

искустава, и догађаја у прошлости; 

- размене неколико информација о 

способностима у садaшњости; 

- разумеју општи смисао и главне информације 

из текстова који се односе на осећања. 

PAST AND PRESENT; 

Именовање активности. 

Тражење и давање 

обавештења о времену 

- саопште прошле и садапње радње и да их 

упореде; 

- изразе допадање и недопадање уз 

једноставније образложење;  

- изражавају мишљење, слагање/неслагање и 

дају кратко образложење. 

IMAGINE A WORLD 

WITHOUT IT!; 

Именовање активности. 

Скретање пажње. 

Изрицање забране и 

реаговање на забрану. 

- опишу догађаје из прошлости повезујући 

неколико краћих исказа у смислену целину; 

- размене неколико информација у низу о 

карактеристикама бића, предмета и места; 

- размене неколико информација у низу о 

могућностима и хипотетичким ситуацијама. 

SAVING THE ANIMAL 

WORLD;  

Изрицање забране и 

реаговање на забрану. 

Изражавање физичких 

сензација и потреба 

- искажу и образложе осећања;  

- размене неколико информација које се односе 

на могућности; 

- размене неколико информација које се односе 

на способности, обавезе, предлоге и савете; 
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- размене једноставније информације које се 

односе на дозволе, забране, упозорења, правила 

понашања и обавезе код куће, у школи и на 

јавном месту. 

CITY LIFE;  

Тражење мишљења и 

изражавање 

слагања/неслагања. 

Исказивање извињења и 

оправдања. Тражење и 

давање обавештења 

- размене информације које се односе на 

изражавање мишљења и давање препорука;  

- размене информације које се односе на опис 

бића, предмета, места, појaва, радњи, стања и 

збивања. 

NEW WORLDS; 

Тражење мишљења и 

изражавање 

слагања/неслагања 

- повежу неколико исказа у краћи текст којим се 

описују појaве и догађаји; 

- опишу догађаје из прошлости повезујући 

неколико краћих исказа у смислену целину; 

- размене неколико информација у низу о и 

хипотетичким ситуацијама. 

SUMMER'S COMING; 

Разумевање и давање 

једноставних предлога 

- размене информације које се односе на опис 

појaва и догађаја;  

- саопште своја и туђа мишљења, планове и 

намере; 

- размене неколико информација у низу о 

могућностима. 

 

  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

480 

3.8.1.3. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКОВНА КУЛТУРА  

ЦИЉ: Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку 

писменост, и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке 

у  новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са 

демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОМБИНОВАНИ МЕТОД – овим методом се омогућава истовремено коришћење различитих метода 

УЏБЕНИЦИ: Нема  

    ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Слободно компоновање 3 2         1 4 5 

2. Визуелна метафорика и споразумевање  2 2 2 1      2 5 7 

3. Контраст, јединство и доминанта у простору    4 3 4 3 2   4 12 16 

4. Слободно компоновање и фантастика      1 2 1 1 1 2 4 6 

Укупно 3 4 2 6 4 5 5 3 1 1 9 25 34 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ 

- опажа и представља слободне композиције и 

фантастику 

- формира навике за виши ниво културе рада, за 

квалитет производа, културу живота и слободног 

времена 

- опажа и представља: слободне композиције, 

визуелну метафорику, контраст, јединство и 

доминанте у простору. 

- препознаje основних својстава традиционалне, 

модерне и савремене уметности.  

Текстуални:  штампани и 

писани текстови 

Практичан рад:  

Цртање и сликање 

Методе:  

Вербална метода  

Демонстрације 

Радионице 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за учење  

Комуникација 

Решавање проблема  

Дигитална компетенција 

Сарадња: 

Биологија  

Музичка култура 

Историја  

Физичко и здравствено 

васпитање 

Активност и однос 

ученика према 

предмету (прибор 

за рад на часу, 

активност ученика 

на часу) 

ВИЗУЕЛНА 

МЕТАФОРИКА И 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

- опажа квалитет свих ликовних елемента. 

- користи различите технике и познаје њихова 

својства. 

- визуелно памти и повезује опажене информације 

- уочава смисао за естетске, ликовне и визуелне 

вредности 

КОНТРАСТ, 

ЈЕДИНСТВО И 

ДОМИНАНТА У 

ПРОСТОРУ 

- користи различите технике и познаје њихова 

својства. 

- препознаје основна својства традиционалне, 

модерне и савремене уметности. 

- има позитиван емоционални став према 

вредностима израженим у делима различитих 

подручја визуелне уметности. 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ И 

ФАНТАСТИКА 

- разуме појмове фантастика и машта 

- комбинује реалне облике у нереалним односима и 

даје нова значења предметима. 

- разуме појмове свесно и подсвесно 

- зна карактеристике надреализма као уметничког 

правца 
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3.8.1.4. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ЦИЉ:  Циљ наставе музичке културе је развијање интересовања за музичку уметност, као и пружање могућности свим ученицима да 

стекну основну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда постигнућа, да се оспособе да 

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

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да: упознају музичке културе кроз обраду тема повезаних са 

музиком различитих епоха и жанрова, развију музикалност и креативност, развију знања, вештина, ставова и вредности које 

оспособљавају да ученик развија сопствену личност и потенцијале. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: ЦД плејер, компакт – диск 1, Мултимедијални ПДФ уџбеник, лаптоп, пројектор, звучници. 

УЏБЕНИЦИ:  Музичка култура 7,  Уџбеник за седми разред основне школе, Јасмина Чолић, Александра Хаџи - Ђорђевић , ВУЛКАН 

ЗНАЊЕ 

     ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ЧОВЕК И МУЗИКА 3  3 2   4 1   12 1 13 

2. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ      3 1    3 1 4 

3. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 1 1 1 1    1 2  2 5 7 

4. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  3  1 1   1 1  3 4 7 

5. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 1   1     1  0 3 3 

Укупно 5 4 4 5 1 3 5 3 4  20 14 34 
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         ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Човек и музика 

2. Музички 

инструменти 

3. Слушање музике 

4. Извођење музике 

5. Музичко 

стваралаштво 

- повеже различите видове музичког 

изражавања са друштвено-

историјским амбијентом у коме су 

настали; 

- наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за период 

романтизма, импресионизма  и 

савременог доба; 

- разликује музичке форме 

романтизма, импресионизма  и 

савременог доба; 

- објасни како је музика повезана са 

другим уметностима и областима ван 

уметности (музика и религија; 

технологија записивања, штампања 

нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената). 

- препозна врсту дувачких 

инструмента по изгледу и звуку; 

- опише начин добијања тона код 

дувачких инструмената; 

- препозна инструмент или групу 

према врсти композиције у оквиру 

датог музичког стила; 

- уочи основне карактеристике 

музичког стваралаштва у роматизму, 

импресионизму и савременом добу; 

- препознаје националне игре у 

делима уметничке музике; 

- идентификује репрезентативне 

музичке примере најзначајнијих 

представника романтизма, 

импресионизма  и савременог доба; 

Наставне методе:  

Монолошко-дијалошка,  

Демонстрација,  

практичан рад, истраживач-

ка,  

ИКТ метода; 

певање, 

слушање, 

свирање, перцепција 

музичких примера. 

Облици рада:  

фронтални, 

групни,  

индивидуални 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

-  Естетичка 

компетенција 

-  Вештина 

комуникације  

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Дигитална 

компетенција  

- Одговоран однос 

према здрављу 

 

 

Посматрањем 

ученичког учешћа, 

закључивања и 

одговарања на 

постављена питања; 

проценом практичног 

рада и стваралачког 

ангажовања; 

праћење и 

процењивање начина 

ученичке 

партиципације у 

музичком догађај; 

посматрањем, 

испитивањем кроз 

разговор;  

усменим излагањем 

ученика на задате теме; 

ученичким 

објашњавањем појава, 

процеса, појмова; 

јавним презентовањем 

самосталног или 

групног рада;  

дискутовањем; 

расправом; кроз усмено 

испитивање целе групе 

или одељења; писмено 

кроз упитнике, тематске 

радове; тестирањем 

нестандардизованим, 

критеријумским, 
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- идентификује елементе музике 

ранијих епоха као инспирацију у 

музици савременог доба; 

- се понаша у складу са правилима 

музичког бонтона у различитим 

музичким приликама; 

- критички просуђује утицај музике на 

здравље. 

-  изводи музичке примере користећи 

глас, покрет и инструменте, 

сaмoстaлнo и у групи; 

-  примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у            

комуникацији и заједничком 

музицирању. 

- користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина кроз 

пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 

- комуницира у групи импрoвизуjући 

мање музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом; 

- учествује у креирању и реализацији 

шкoлских прирeдби, догађаја и 

пројеката; 

- изрази доживљај музике језиком 

других уметности (плес, глума, 

писана или говорна реч, ликовна 

уметност); 

- користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, извођење и 

стваралаштво. 

пригодним и 

ситуационим тестовима 

Формативним и 

сумативним 

оцењивањем 
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3.8.1.5. ИСТОРИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ИСТОРИЈА 

ЦИЉ: Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и комптенеције 

неопходне  за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, кулутрно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Табла, историјске карте, пројектор, рачунар, платно, уџбеник, свеска 

УЏБЕНИЦИ: Историја, Уџбеник са одабраним историјским изворима за 8. разред основне школе, Герундијум, А. Растовић, П.М. 

Вајагић, Б. Лазаревић 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Основи проучавања прошлости 3          2 1 3 

2. 
Европа, свет и српски народ у југословенској 

држави у периоду између два светска рата 
5 9 4        10 8 18 

3. Други светски рат   5 8 3 2     10 8 18 

4. 
Свет, Европа и српски народ у југословенској 

држави у периоду Хладног рата 
     5 8 5   10 8 18 

5. 
Свет, Европа, српска држава  и народ у 

савременим процесима 
       2 7 2 8 3 11 

Укупно 8 9 9 8 3 7 8 7 7 2 40 28 68 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

Основи проучавања 

прошлости 

- смешта кључне догађаје, 

појаве и процесе из 

савремене историје на 

временској ленти 

- уочи динамику 

различитих историјских 

појава и промена на 

историјској карти 

- пореди различите 

историјске изворе и 

рангира их на основу 

њихове сазнајне вредности 

- анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја 

поредећи различите изворе 

о истој историјској појави 

или догађају, анализира 

позицију аутора 

Фронтална настава, групна 

настава, индивидуални облик 

наставе 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблем 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

Усмена испитивања, тест 

знања, активност на часу, 

домаћи задаци, израда 

пројеката Европа, свет и српски 

народ у југословенској 

држави у периоду између 

два светска рата) 

 

Други светски рат 

Свет, Европа и српски 

народ у југословенској 

држави у периоду Хладног 

рата 

 

Свет, Европа, српска 

држава  и народ у 

савременим процесима 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  

теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Основи 

проучавања 

прошлости, 

Европа, свет и 

српски народ у 

југословенској 

држави у 

периоду између 

два светска рата), 

Други светски 

рат 

 

- смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 

савремене историје на временској ленти 

- уочи динамику различитих историјских 

појава и промена на историјској карти 

- пореди различите историјске изворе и 

рангира их на основу њихове сазнајне 

вредности 

- анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја 

поредећи различите изворе о истој историјској 

појави или догађају, анализира 

Фронтална настава, групна 

настава, индивидуални 

облик наставе 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблем 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

Усмена испитивања, 

тест знања, активност 

на часу, домаћи 

задаци, израда 

пројеката 

Свет, Европа и 

српски народ у 

југословенској 

држави у 

периоду Хладног 

рата и у 

савременим 

процесима 

- смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 

савремене историје на временској ленти 

- уочи динамику различитих историјских 

појава и промена на историјској карти 

- пореди различите историјске изворе и 

рангира их на основу њихове сазнајне 

вредности 

- анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја 

поредећи различите изворе о истој историјској 

појави или догађају, анализира 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ : ИСТОРИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Основи 

проучавања 

прошлости, 

Европа, свет и 

српски народ у 

југословенској 

држави у 

периоду између 

два светска 

рата), Други 

светски рат 

 

- смешта кључне догађаје, појаве и процесе 

из савремене историје на временској ленти 

- уочи динамику различитих историјских 

појава и промена на историјској карти 

- пореди различите историјске изворе и 

рангира их на основу њихове сазнајне 

вредности 

- анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја 

поредећи различите изворе о истој 

историјској појави или догађају, анализира 

Фронтална настава, групна 

настава, индивидуални облик 

наставе 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблем 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

Усмена испитивања, 

тест знања, активност на 

часу, домаћи задаци, 

израда пројеката 

Свет, Европа и 

српски народ у 

југословенској 

држави у 

периоду 

Хладног рата и 

у савременим 

процесима 

- смешта кључне догађаје, појаве и процесе 

из савремене историје на временској ленти 

- уочи динамику различитих историјских 

појава и промена на историјској карти 

- пореди различите историјске изворе и 

рангира их на основу њихове сазнајне 

вредности 

- анализира и процени ближе хронолошко 

порекло извора на основу садржаја 

поредећи различите изворе о истој 

историјској појави или догађају, анализира 
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3.8.1.6. ГЕОГРАФИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ: Циљ наставe географије у VIII разреду основне школе је да ученицима пружи знања и објашњења о географским појавама, 

објектима и процесима на територији наше државе, Републике Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, 

настава географије омогућава 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Карта света, карта Европе, карта Србије, атлас, рачунар, глобус, свеска, уџбеник.  

УЏБЕНИЦИ: Географија, уџбеник за осми разред основне школе, Милка Бубало Живковић, Драгица Гатарић, Завод за уџбенике, 2021. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. 
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ   
4          3 1 4 

2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ   4 8 8 8 1      19 10 29 

3. 
ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ   
    3 8 8 6   17 8 25 

4. 
ПРИРОДНА И КУЛТУРНА БАШТИНА 

СРБИЈЕ   
        3  2 1 3 

5. ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА         3  2 1 3 

6. СРБИ У РЕГИОНУ И ДИЈАСПОРИ         2 1 2 1 3 

7. 
ГОДИШЊА  СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  

ГРАДИВА 
         1 / 1 1 

Укупно 8 8 8 8 4 8 8 6 8 2 45 23 68 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у 

области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ 

И ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ   

 

‒ моћи да на географској карти 

света одреди математичко-географски 

положај Србије, њене географске 

координате и простирање и  да покаже 

државе с којима се Србија граничи; 

– знати да се Србија налази у умереном 

топлотном појасу;  

– моћи да на географској карти Европе 

одреди саобраћајно-географски положај 

Србије; 

‒ знати да се Србија налази на додиру 

Јужне, Средње и Источне Европе. 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању 

садржаја (презентације, читање 

популарне литературе са 

занимљивостима и 

достигнућима у науци) 

Мотивисање ученика за учење 

новог предмета кроз 

занимљивости и везу са 

свакодневним животним 

активностима Наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике да самостално 

истражују, прихватају 

чињенице и извлаче закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације; метода 

демонстрације, 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад 

на тексту; групни облик рада; 

рад у пару. 

– комуникација 

– учење 

– сарадња 

– рад са подацима и 

информацијама 

– одговоран однос према 

околини 

– естетичка 

 

 

Иницијални тест, 

усмена провера, 

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

познавање 

географске карте 

 

ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ   

 

‒ моћи да именује највеће 

рељефне целине у Србији, планине, низије, 

котлине, веће реке, бање, језера, и да их 

препознаје на географској карти 

Србије; 

‒ моћи да наводи типове климе и земљишта 

заступљене на територији Србије; 

‒ моћи да описује одлике рељефа Србије, 

као и њене рељефне целине; 

‒ знати имена планина и котлина Србије; 

‒ моћи да именује спољашње и унутрашње 

факторе климе и описује основне одлике 

типова климе у Србији; 

‒ знати да именује морске сливове у нашој 

држави и веће реке и језера;  

‒ моћи да описује одлике типова земљишта 

у Србији;  

‒ моћи да доводи у везу распрострањеност 

биљних и животињских врста и физичко-

географске карактеристике простора; 

‒ објашњавати  повезаност и 

Усмена провера, 

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског 

часа,  

познавање 

географске карте, 

израда немих карата, 

игре, пројектни 

задатак 
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међуусловљеност свих природних и 

друштвених елемената на територији 

наше државе;  

‒ умети да издвоји географске 

регије на територији Србије и објасни 

њихове основне одлике. 

ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ   

 

‒ моћи да препознаје народе и еничке 

заједнице у Републици Србији; 

‒ моћи да именује главни град и веће 

градове на територији Србије и знати 

да их покаже на географској карти; 

‒ разликовати врсте и типове 

насеља у Србији; 

‒ познавати основне демографске појмове 

(број становника своје земље);                                                                                                                                             

‒ бити у стању да објашњава географске 

појаве и процесе који су представљени 

графиконом, табелом и шемом у уџбенику;                                                                                                                                                            

– разликовти и моћи да објасни кретање 

становништва и структуре становништва;                                                                    

– моћи да описује друштвене одлике наше 

државе и наводи густину насељености, као и 

области високог и ниског природног 

прираштаја;                                                                             

‒ моћи да објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља;  

– бити у стању да анализира географску карту 

и доноси закључке о везама природне средине 

и размештаја становништва Србије, да  

анализира узроке и последице миграција, 

висине природног прираштаја, као и дужине 

животног века становништва;  

‒ моћи да повезује демографске појаве са 

степеном привредне развијености; 

‒ моћи да дефинише појам привреда и дели 

Усмена провера, 

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

писмена провера: 

тест у трајању од 

једног школског 

часа,  

познавање 

географске карте, 

израда немих карата, 

игре, пројектни 

задатак 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2513
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2513


                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

492 

привреду на привредне делатности, привредне 

гране и секторе привреде, именује гране 

пољопривреде, описује њихов развој и наводи 

основне одлике; 

‒ моћи да наводи значај шума, да именује 

енергетске изворе, минералног порекла, црне 

метале, руде обојених метала, племените 

метале, ретке и радиоактивне метале;  

‒ знати да именује гране индустрије;  

‒ знати поделу туризма и трговине и услове 

њиховог развоја; 

‒ моћи да доноси закључке о просторним и 

каузалним везама, да користећи географску 

карту утврди везе између природе и људског 

друштва (рељеф ‒ рудно богатство ‒ привреда, 

клима ‒хидрографија ‒ привреда...);                                                                                                                                    

– моћи да објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој привреде и 

привредних делатности.  

ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА 

БАШТИНА СРБИЈЕ   

‒ моћи да препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте Србије;                                                                                                                                                              

‒ моћи да одређује положај места и тачака 

на географској карти положај природне и 

културне баштине Србије;  

‒ моћи да објасни историјске и географске 

факторе који су утицали на формирање 

локалитета природне и културне баштине 

Србије. 

– комуникација 

– учење 

– сарадња 

– дигитална 

– рад са подацима и 

информацијама 

– одговоран однос према 

околини 

– естетичка 

Усмена провера, 

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

познавање 

географске карте, 

пројектни задатак, 

игре 

 

ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

 

‒ моћи да одређује географски 

положај завичаја на географској карти 

Србије и да описује његове основне 

природне и друштвене одлике;  

‒ моћи да наводи перспективе развоја 

завичаја; 

‒ моћи да објасни који природни и 

друштвено--економски фактори утичу на 

развој завичаја. 

– комуникација 

– учење 

– сарадња 

– дигитална 

– рад са подацима и 

информацијама 

– предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Пројектни задатак 
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 – одговоран однос према 

околини 

– естетичка 

СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

‒ познавати основне демографске појмове 

(број становника своје земље, миграције и 

врсте миграција, земље у којима живе 

Срби);                                                

‒ препознавати основне друштвене одлике 

наше државе (појам избеглица); 

‒ знати области и места на географској 

карти у којима  живе Срби;  

‒ моћи да објашњава географске појаве и 

процесе који су представљени графиконом, 

табелом и шемом у уџбенику;                                                                                                                                                            

‒ разликовати и објашњавати кретање 

становништва и структуре становништва, 

као и врсте и узроке миграција Срба;     

‒ моћи да приказује понуђене географске 

податке на немој карти картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, 

простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...);                                                                                                                                       

‒ објашњавати утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва;  

‒ анализирати географску карту и доносити 

закључке о везама природне средине и 

распоређености становништва Србије;  

‒ бити у стању да објасни узроке и 

последице миграција, висине природног 

прираштаја, дужине животног века 

становништва, честе промене државних 

граница, формирање нових држава на 

подручју Балкана.  

– комуникација 

– учење 

– сарадња 

– дигитална 

– рад са подацима и 

информацијама 

– предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

– одговоран однос према 

околини 

– естетичка 

 

Усмена провера, 

писмена провера: 

петнаестоминутни 

тест, 

познавање 

географске карте 

ГОДИШЊА  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  

ГРАДИВА 

‒ моћи да чита и препознаје на географској 

карти Србије називе низија, планина, 

котлина, клисура, река и језера, називе 

– Комуникација 

– Учење 

– Сарадња 

Усмена провера, 

писмена провера: 

тест у трајању од 
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националних паркова и привредних центара;                                                                                                                                     

‒ да препознаје основне природне и 

друштвене одлике наше државе;                                                                                                                                                                                                                                               

‒ моћи да одређује положај места и тачака 

на географској карти  Србије;                                                                                                                 

‒ моћи да разликује и објашњава географске 

чињенице ‒ објекте, појаве, процесе и 

односе  (наводи и објашњава факторе који 

утичу на формирање специфичних 

природних и друштвених карактеристика 

Србије);                                                                            

– знати да описује природне и друштвене 

одлике  наше државе;                 

‒ моћи да доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница ‒ објеката, појава, 

процеса и односа, а на основу анализе 

географске карте Србије;             

‒ знати да објасни физичко-географске 

законитости у географском омотачу и 

наводити мере за заштиту, обнову и 

унапређивање биљног и животињског света 

националних паркова;   

‒ моћи да објасни утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља; 

‒ моћи да објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности.             

– Дигитална 

– Рад са подацима и 

информацијама 

– Одговоран однос према 

околини 

– Естетичка 

 

једног школског 

часа,  

познавање 

географске карте 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ  

- зна да покаже границе Републике 

Србије и сусед- 

  не државе уз помоћ географске карте. 

Објашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће.  

Вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама олакшава 

ученицима да кроз више 

једноставнијих примера 

савладају градиво основног и 

делимично средњег нивоа. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад 

на тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Објашњење кључних 

појмова, вежбање, 

прављење мапе 

појмова. 

Евиденција присуства 

и посећености часова. 

Нема оцењивања на 

часовима допунске 

наставе. 

ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ  

- зна да именује највеће планине и 

низије, најдуже реке, највећа језера, 

националне паркове. 

ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

- зна основне одлике становништва 

наше земље; 

- препознаје национални састав 

становништва Србије; 

- уочава различите врсте насеља и може 

да објасни њихове разлике.  

- одговори на питање шта је привреда и 

на које делатности се дели; 

- зна да наведе основне привредне 

делатности и  

  основна обележја српске привреде. 

ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА БАШТИНА 

СРБИЈЕ 

- наведе и покаже положај природне и 

културне баштине Србије на 

географској карти; 

ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА  

- одређује географски положај 

завичаја на географској карти Србије 

и опише његове основне природне и 

друштвене одлике;  

СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

- познаје основне демографске 

 појмове (број становника своје земље, 

миграције и врсте миграција, земље у 

којима живе Срби);                                               
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин 

праћења и 

оцењивања 

Географски положај, 

границе и величина 

територије Србије 

- упознаје значај саобраћајних комуникација  

- проширује стечена знања о географском положају 

Србије.  

- сагледава стратешке предности положаја наше 

земље. 

Упознавање ученика са 

новим, сложенијим 

географским темама. 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, 

упоређивањем, 

демонстрацијом. Давање 

могућности да самостално 

истраже садржаје који их 

занимају, да исте 

презентују, напишу 

пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа.  

Подстицање да самостално 

истражују, прихватају, 

повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације;  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

- компетенција 

за учење; 

- одговоран 

однос према 

околини; 

- рад са 

подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Увежбавање 

знања  

напредног 

нивоа, 

припрема 

ученика за 

такмичења.  

Нема 

оцењивања на 

часовима 

додатне 

наставе. 

 

 

Физичко-географске 

одлике Србије 

- објашњава  како је текао процес геолошког развоја 

копна наше земље. 

- Дефинише рељеф као елеменат природне средине. 

- Проширује постојећа знања о географским 

особеностима појединих регија. 

- Упознаје појаве природних катастрофа на 

просторима наше земље и мере њихове санације. 

Друштвено-

географске одлике 

Србије  

- Сагледава правце и обим миграција у Србији. 

- Разуме разлоге постојања миграција и њихов утицај 

на привредни ток и демографска стремљења. 

- Стиче увид у геополитички положај Београда. 

- Упознаје туристичке садржаје и културолошко 

обележје града. 

- Сагледава основне карактеристике транзиционе фазе 

српске привреде. 

- Познаје историјски ток развоја рударства код нас. 

- Проширује стечена знања о индустријским  

капацитетима на простору Србије. 

- Познаје начине валоризације туризма у Србији. 

Природна и културна 

баштина Србије 

-  објашањава историјске и географске факторе који 

су утицали на формирање локалитета природне и 

културне баштине Србије. 

Географија завичаја 
- наводи перспективе развоја завичаја; 

- објашњава који природни и друштвено--економски 

фактори утичу на развој завичаја. 

Срби у региону и 

дијаспори 

- разликује и објашњава кретање становништва и 

структуре становништва, као и врсте и узроке 

миграција Срба;  
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3.8.1.7. ФИЗИКА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИКА 

ЦИЉ: Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 

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

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

као и да упознају природне појаве и основне законе природе, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном 

животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према 

примени физичких закона у свакодневном животу и раду.  

НАСТАВНА СРЕДСТВА: (Бела) табла, рачунар, пројектор, тело окачено о опругу или клатно, метарска трака, лењир са милиметарском 

поделом, хронометар, вага, динамометар, оптички сет, сет струјних кола, Теслин трансформатор 

УЏБЕНИЦИ: Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе; Ј. Шетрајчић, Д. Капор; Физика 8, збирка задатака са лабораторијским 

вежбама за 8. разред основне школе, Б. Цветковић, Ј. Шетрајчић, Д. Капор, ЈП „Завод за уџбенике“, 2022. 

  ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ФИЗИКЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ 9          4 5 9 

2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ  8 6        7 7 14 

3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ   2 8       5 5 10 

4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА     4 6 9    8 11 19 

5. МАГНЕТНО ПОЉЕ        6   4 2 6 

6. 
ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 
        8  5 3 8 

7. ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ          2 2 0 2 

Укупно 9 8 8 8 4 6 9 6 8 2 35 33 68 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења 

и оцењивања 

ОСЦИЛАТОРНО 

И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

- Уме да препозна врсту кретања према облику путање; 

- Уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују 

на тела која мирују или се крећу равномерно; 

- Уме да препозна еластичну силу и особине инерције; 

- Зна основне особине гравитационе и еластичне силе; 

- Зна шта је механичко кретање и које га физичке особине 

описују; 

- Зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, 

односно висине на којој се тело налази; 

- Разуме и примењује основне математичке формулације 

односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност;  

- Уме да примени односе између физичких величина које 

описују осцилаторно кретање; 

- Зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном 

кретању; 

- Моћи ће да демонстрира и објасни осциловање клатна и тела 

обешеног о опругу; 

- Зна основне физичке величине које описују таласно кретање; 

- Уме да препозна основне особине и карактеристике звука, 

ултразвука и инфразвука и наводи примере примене 

ултразвука; 

- Примењује превентивне мере заштите од буке 

Kоришћење начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја: 

- излагање садржаја кроз 

презентације; 

- демонстрација огледа и 

извођење експеримената 

који ће развити жељу за 

експерименталним радом 

Методе рада:  

-метода усменог излагања 

- дијалошка метода  

- метода илустрације 

- метода демонстрације 

Облици рада:  

-фронтални 

- индивидуални 

- рад на тексту 

- групни облик рада 

- рад у пару 

 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

- дигитална 

компетенција 

- одговоран однос 

према здрављу 

- одговоран однос 

према околини 

-наставни 

листићи 

- мерења 

- вежбања 

- тестови 

- усмено 

одговарање 

- активности и 

залагање на часу 

- уредност и 

комплетност 

свески 

- израда 

рачунских 

задатака на табли 

- семинарски 

радови 

- израда паноа 

- реферати 

- презентације 

- истраживачки 

рад 

- самостално и 

групно извођење 

огледа 

- домаћи задаци 

- пројектна 

настава 

- пројектни 

задаци 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

-Уме да препозна врсту кретања према облику путање; 

- Зна да препозна основне особине звука и светлости; 

-Зна како се прелама и одбија светлост; 

- Уме да анализира примере одбијања и преламања светлости, 

појаву тоталне рефлексије и својства огледала и сочива; 

- Зна да демонстрира појаву сенке и полусенке; 

- Уме да примењује превентивне мере заштите од 

прекомерног излагања сунчевом зрачењу; 
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- Разуме и примењује основне математичке формулације 

односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност; 

- Примени Закон преламања светлости и објасни преламање 

светлости кроз стаклену тространу призму; 

- Наведе врсте сочива; 

- Наброји елементе сочива; 

- Објасни преламање светлости кроз сабирна сочива; 

- Објасни преламање светлости кроз расипна сочива; 

- Објасни од чега зависи јачина сочива; 

- Именује мерну јединицу за јачину сочива; 

- Наведе и скицира карактеристичне зраке за конструкцију 

ликова код сабирних и расипних сочива; 

- Конструише лик код сабирних и расипних сочива за 

различите положаје предмета; 

- Наведе особине конструисаних ликова код сабирног сочива; 

- Наведе карактеристике лика код расипног сочива; 

- Израчуна увећање сочива користећи одговарајућу формулу; 

- Запише одговарајући облик једначине сочива код сабирних и 

расипних сочива и израчуна непознату величину; 

- Резултате мерења прикаже табеларно и састави извештај о 

лабораторијској вежби; 

- Разуме функционисање лупе и микроскопа 

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

- Разликује начине наелектрисавања тела; 

- Разуме и демонстрира процес наелектрисавања тела трењем 

и додиром; 

- Објасни узајамно деловање наелектрисаних тела; 

- Разуме да наелектрисање показује степен наелектрисаности 

тела; 

- Наведе ознаку и мерну јединицу за количину наелектрисања; 

- Разуме како се израчунава наелектрисање тела; 

- Разуме Закон одржања наелектрисања; 

- Разликује електричне проводнике и изолаторе. 

- Објасни зависност електричне силе од растојања између 

наелектрисаних тела; 

- Разуме зависност електричне силе од средине у којој се 

наелектрисана тела налазе; 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

500 

- Разуме Кулонов закон и записује одговарајућу формулу; 

- Разуме да се Кулонов закон може применити на тачкаста и 

сферна наелектрисања; 

- Записује познате величине и примењује Кулонов закон како 

би израчунао непознату величину; 

- Објасни да се електрично поље налази око наелектрисаних 

тела; 

- Разуме да се електрично поље описује физичком величином 

јачина електричног поља; 

- Запише интензитет јачине електричног поља користећи 

одговарајућу ознаку и мерну јединицу; 

- Разуме да је јачина електричног поља векторска величина; 

- Линијама поља прикаже електрично поље тачкастог 

позитивно и негативно наелектрисаног тела; 

- Уочи разлику између хомогеног и нехомогеног електричног 

поља; 

- Линијама поља прикаже хомогено електрично поље између 

наелектрисаних плоча кондензатора; 

- Анализира везу напона и јачине хомогеног електричног поља 

на основу формуле за рад силе хомогеног електричног поља; 

- Разуме дефиницију напона и користи ознаку и мерну 

јединицу за напон; 

- Набраја мање и веће мерне јединице за напон од 1 V; 

- Објасни узрок настанка муње; 

- Објасни појмове муња, гром и грмљавина; 

- Разуме принцип рада громобрана; 

- Да се заштити од удара грома у време олује 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

- Објасни шта је струја; 

- Разуме неопходне услове за настанак струје кроз проводник; 

- Уочи разлику између једносмерне и наизменичне струје; 

- Наведе уређаје у домаћинству који користе једносмерну или 

наизменичну струју; 

- Објасни како електрична струја зависи од наелектрисања 

које протекне кроз проводник у јединици времена; 

- Запише електричну струју користећи ознаку и мерну 

јединицу; 

- Наведе мање и веће мерне јединице од 1 А и њихову везу; 
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- Разуме да је кулон једнак производу ампера и секунде; 

- Препозна да струја тече само кроз проводне материјале; 

- Наведе изворе једносмерне струје; 

- Наведе елементе простог струјног кола; 

- Шематски прикаже једноставно струјно коло; 

- Објасни како електрична струја зависи од наелектрисања 

које протекне кроз проводник у јединици времена; 

- Запише електричну струју користећи ознаку и мерну 

јединицу; 

-  Разуме да је кулон једнак производу ампера и секунде; 

- Записује познате величине на основу текста задатка 

користећи исправно ознаке и мерне јединице; 

- Израчунава непознату величину у задацима користећи 

исправно одговарајућу формулу; 

- Наведе инструменте за мерење електричне струје и напона; 

- Повеже амперметар и волтметар исправно у струјно коло; 

- Очита на скали амперметра и волтметра измерене вредности 

електричне струје и напона; 

- На основу измерених вредности електричне струје закључи 

како се мења отпор проводника са променом његове дужине; 

- На основу извршених мерења закључи како се мења 

електрична отпорност проводника са променом његовог 

попречног пресека; 

- Објасни како електрична отпорност проводника зависи од 

врсте материјала од кога је проводник направљен; 

- Анализира зависност електричне отпорности од дужине 

проводника, површине попречног пресека проводника и 

специфичне отпорности материјала; 

- Користи различите мерне јединице за дужину, површину и 

електричну отпорност и врши потребна претварања; 

- Дефинише Омов закон и запише одговарајућу формулу; 

- Анализира график зависности електричне струје од напона; 

- Примени научено о Омовом закону у решавању различитих 

задатака; 

- Објасни Омов закон за цело струјно коло ;  

- Објасни како се израчунава еквивалентна отпорност редне и 

паралелне везе отпорника; 
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- Примени научено о Омовом закону за део кола на редну и 

паралелну везу отпорника; 

- Израчуна еквивалентну отпорност редне, паралелне и 

мешовите везе отпорника; 

- Израчуна рад и снагу струје; 

- Објасни зависност рада струје од напона, електричне струје 

и времена; 

- Објасни узрок загревања проводника кроз који протиче 

струја; 

- Објасни процес протицања струје у течностима и гасовима; 

- Да се безбедно понаша и заштити од електричне струје 

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

- Објасни шта су стални магнети; 

- Објасни узајамно деловање два магнета; 

- Прикаже линијама сила магнетно поље сталног магнета у 

облику шипке; 

- Објасни принцип рада компаса; 

- Објасни улогу магнетног поља Земље на живи свет; 

- Примени правило десне руке и одреди смер линија 

магнетног поља праволинијског проводника; 

- Објасни појачавање магнетног поља калема гвозденим 

језгром; 

- Наведе примере и објасни употребу електромагнета; 

- Објасни узајамно деловање потковичастог магнета и 

праволинијског струјног проводника; 

- Примени правило леве руке и одреди смер магнетне силе 

која делује на струјни проводник у хомогеном магнетном 

пољу; 

- Закључи како ће међусобно деловати два паралелна 

праволинијска проводника у зависности од смера струје; 

- Запише магнетну индукцију користећи ознаку и мерну 

јединицу; 

- Стекне увид у степен савладаности области Магнетно поље; 

- Разуме допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју 

електромагнетизм 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

- Објасни структуру атома; 

- Одреди редни и масени број атома; 
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НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

- Одреди број протона и неутрона у атому на основу редног и 

атомског броја; 

- Објасни узрок појаве радиоактивног зрачења; 

- Наведе карактеристике алфа, бета и гама распада; 

- Објасни алфа и бета распад; 

- Разуме утицај радиоактивног зрачења на живи свет; 

- Зна како да се заштити од утицаја радиоактивног зрачења; 

- Безбедно се понаша у близини извора радиоактивног 

зрачења; 

- Разуме процес трансформа-ције језгра; 

- Разуме процес стварања радиоактивних изотопа; 

- Објасни нуклеарну фисију; 

- Објасни нуклеарну фузију; 

- Објасни принцип рада нуклеарних електрана; 

- Уочи разлику између обогаћеног и осиромашеног уранијума; 

- Разуме да се код нуклеарног оружја користи неконтролисана 

фисија; 

- Разуме разорно дејство нуклеарног оружја на живи свет и 

контролу развоја и употребе; 

- Објасни употребу радио-активних изотопа у медицини, 

индустрији и археологији 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

- Повеже градиво из различитих предмета и наведе примере 

повезаности физике са природним и друштвеним наукама, 

медициним и техником 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ : ФИЗИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин 

праћења и 

оцењивања 

ОСЦИЛАТОРНО 

И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

– повезује физичке величине које описују осцилације и 

таласе; 

– демонстрира и објасни: осциловање куглице клатна и 

тела обешеног о опругу; 

– описује карактеристике звука, ултразвукa и 

инфразвукa и наводи примере примене ултразвука; 

– примењује превентивне мере заштите од буке; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке 

Наставник објашњава 

садржај и задатке који 

ученицима представљају 

потешкоће. 

Додатним инструкцијама и 

сугестијама наставник 

олакшава ученицима да 

кроз више једноставнијих 

примера и задатака 

савладају градиво основног 

и делимично градиво 

средњег нивоа.  

Методе рада:  

-метода усменог излагања 

- дијалошка метода 

- метода илустрације 

- метода демонстрације 

Облици рада:  

-фронтални 

- индивидуални 

- рад на тексту 

- групни облик рада 

- рад у пару 

 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима 

и информацијама 

- решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

- дигитална 

компетенција 

- одговоран однос 

према здрављу 

Појашњавање 

кључних 

појмова и 

вежбање кроз 

више примера и 

задатака. 

Евиденција 

ученика који 

присуствују и 

посећују 

часове. 

На часовима 

допунске 

наставе нема 

оцењивања. 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

– анализира примере одбијања и преламања светлости, 

тоталне рефлексије (огледала, сочива); 

-користи лупу и микроскоп; 

– демонстрира и објасни: појаву сенке, функционисање 

ока и корекцију вида; 

– примењује превентивне мере заштите од 

прекомерног излагања Сунчевом зрачењу; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке  

 

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

– демонстрира узајамно деловање наелектрисаних тела 

и објасни од чега оно зависи; 

– прикаже и опише електрично поље, израчуна силу 

којом поље делује на наелектрисање и повеже 

електрични напон и јачину електричног поља; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке  

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

– објасни провођење струје кроз метале, течности и 

гасове и упореди отпорности металних проводника на 

основу њихових карактеристика; 

– наводи и користи различите изворе електричне струје 

(ЕМS) и зна да их разврста ради рециклаже; 

– познаје основне елементе електричног кола и уме да 

их повеже, изабере одговарајући опсег мерног 

инструмента и мери јачину струје и напон, одређује 
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вредност отпорности редно и паралелно везаних 

отпорника и резултате прикаже табеларно и графички; 

– описује ефекте који се испољавају при протицању 

електричне струје; 

– препозна основна својства наизменичне струје, 

израчуна потрошњу електричне енергије у 

домаћинству и да се придржава основних правила 

безбедности при коришћењу електричних уређаја у 

свакодневном животу; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке  

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

  – описује ефекте који се испољавају при протицању 

електричне струје; 

– описује узајамно деловање два паралелна проводника 

са струјом, деловање магнетног поља на струјни 

проводник и принцип рада електромагнета и 

електромотора; 

– објасни принцип рада компаса и природу Земљиног 

магнетног поља; 

– користи компас и апликације за паметне телефона за 

оријентацију у природи; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке  

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

– објасни структуру атомског језгра и нуклеарне силе; 

– опише радиоактивност, врсте зрачења, радиоактивне 

изотопе, 

познаје њихово дејство, примену и мере заштите; 

– разликује фисију и фузију и наводи могућности 

њихове примене; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке  
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења 

и оцењивања 

 

ОСЦИЛАТОРНО 

И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

  – повезује физичке величине које описују 

осцилације и таласе; 

– демонстрира и објасни: осциловање куглице клатна 

и тела обешеног о опругу; 

– описује карактеристике звука, ултразвукa и 

инфразвукa и наводи примере примене ултразвука; 

– примењује превентивне мере заштите од буке; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке 

Проширивање садржаја 

како би ученици били 

оспособљени за разумевање 

и решавање напреднијих 

задатака, тј. за решавање 

такмичарских задатака.  

Давање могућности 

ученицима да самостално 

проналазе и истражују 

садржаје који их занимају и 

интересују. 

Подстицање ученика да 

самостално повезују и 

разумеју чињенице, да 

самостално вежбају и 

проширују своје знање. 

Методе рада:  

-метода усменог излагања  

- дијалошка метода 

- метода илустрације 

- метода демонстрације 

Облици рада:  

-фронтални 

- индивидуални 

- рад на тексту 

- групни облик рада 

- рад у пару 

 

- компетенција за 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима 

и информацијама 

- решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

- дигитална 

компетенција 

- одговоран однос 

према здрављу 

Израда задатака 

напредног нивоа; 

Израда 

проблемских 

задатака; 

Припремање 

ученика за 

такмичење. 

Евиденција 

ученика који 

присуствују и 

посећују часове. 

На часовима 

додатне наставе 

нема оцењивања. 

 

 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

– анализира примере одбијања и преламања 

светлости, тоталне рефлексије (огледала, сочива); 

-користи лупу и микроскоп; 

– демонстрира и објасни: појаву сенке, 

функционисање ока и 

  корекцију вида; 

– примењује превентивне мере заштите од 

прекомерног излагања Сунчевом зрачењу; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке  

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

– демонстрира узајамно деловање наелектрисаних 

тела и објасни од чега оно зависи; 

– прикаже и опише електрично поље, израчуна силу 

којом поље делује на наелектрисање и повеже 

електрични напон и јачину електричног поља; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке  

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

– објасни провођење струје кроз метале, течности и 

гасове и упореди отпорности металних проводника 

на основу њихових 

  карактеристика; 

– наводи и користи различите изворе електричне 

струје (ЕМS) и зна да их разврста ради рециклаже; 
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– познаје основне елементе електричног кола и уме 

да их повеже, изабере одговарајући опсег мерног 

инструмента и мери јачину струје и напон, одређује 

вредност отпорности редно и паралелно везаних 

отпорника и резултате прикаже табеларно и 

графички; 

– описује ефекте који се испољавају при протицању 

електричне струје; 

– препозна основна својства наизменичне струје, 

израчуна потрошњу електричне енергије у 

домаћинству и да се придржава основних правила 

безбедности при коришћењу електричних уређаја у 

свакодневном животу; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке  

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

  – описује ефекте који се испољавају при протицању 

електричне струје; 

– описује узајамно деловање два паралелна 

проводника са струјом, деловање магнетног поља на 

струјни проводник и принцип рада електромагнета и 

електромотора; 

– објасни принцип рада компаса и природу 

Земљиног магнетног 

  поља; 

– користи компас и апликације за паметне телефона 

за оријентацију у природи; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке  

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

– објасни структуру атомског језгра и нуклеарне 

силе; 

– опише радиоактивност, врсте зрачења, 

радиоактивне изотопе, 

познаје њихово дејство, примену и мере заштите; 

– разликује фисију и фузију и наводи могућности 

њихове примене; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке  
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3.8.1.8. МАТЕМАТИКА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ: Циљ учења Математике је да ученик: развије систем основних математичких појмова, да се оспособи за примену стеченог знања, 

да се оспособи за решавање проблема у свакодневном животу, да се оспособи за наставак образовања,  да развије способности апстрактног 

и критичког мишљења, развије способности за сарадњу и тимски рад, развије одговоран однос према себи, другима и животној средини. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Текстуална средства, информационо-комуникационе технологије (Гугл учионица, презентације),  техничка 

средства (табла, фломастери , модели…) 

УЏБЕНИЦИ: Математика за осми разред основне школе, Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Герундијум, 2022. год.; Збирка задатака из 

математике, Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Тања Њаради, Герундијум, 2022. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. СЛИЧНОСТ  17 2         5 14 19 

2. ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН  13 1        6 8 14 

3. 
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ 

СА ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ 
  16        5 11 16 

4. ПРИЗМА   1 15       5 11 16 

5. ПИРАМИДА     6 11     6 11 17 

6. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА      3 13    5 11 16 

7. 
СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА СА 

ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 
      3 8   4 7 11 

8. ВАЉАК, КУПА И ЛОПТА        2 15 2 8 11 19 

9. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ  2  2   2  2   8 8 

Укупно 17 17 18 17 6 14 18 10 17 2 44 92 136 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

СЛИЧНОСТ 

 

 

По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

-обнови и систематизује градиво седмог разреда 

-испитује самерљивост и несамерљивост  дужи 

-врши конструктивну поделу дужи на произвољан број 

једнаких делова 

-формулише и примењује Талесову теорему 

-примењује особине сличних троуглова у решавању 

проблема 

-обнови и систематизује градиво седмог разреда 

-испитује самерљивост и несамерљивост  дужи 

-врши конструктивну поделу дужи на произвољан број 

једнаких делова 

-формулише и примењује Талесову теорему 

-примењује особине сличних троуглова у решавању 

проблема 

Kоришћење начина рада 

који доприносе бољем 

разумевању садржаја 

(презентације, читање 

популарне литературе са 

занимљивостима и 

достигнућима у науци. 

Мотивисање ученика за 

учење  предмета кроз 

занимљивости и везу са 

свакодневним животним 

активностима. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; групни облик 

рада; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здрављу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- дигитална 

компетенција. 

Провера 

остварености исхода 

на крају часа кроз 

резиме наставног 

садржаја, 

,повезивање са 

осталим природним 

наукама, као и 

проналажење везе са 

друштвеним 

наукама, прављење 

мапе појмова. 

-петоминутни тест 

-петнаестоминутни 

тест 

-контролна вежба 

-део писменог 

задатка 

-усмено одговарање 

 

ТАЧКА, 

ПРАВА И 

РАВАН 

 

По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

-обнови градиво везано за основне геометријске појмове 

-уочава различите односе тачке и праве,тачке и равни 

-уочава различите односе праве и равни 

-одређује ортогоналну пројекцију тачке,дужи и праве 

-дефинише полиедар и наводи 

ЛИНЕАРНЕ  

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ  

СА ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

одређује област дефинисаности израза,испитује 

еквивалентност двају израза,дефинише једначину и њено 

решење 

-примењује линеарну једначину у решавању различитих 

проблема у науци и окружењу 

-примењује линеарну неједначину у решавању 

различитих проблема у науци и окружењу 
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ПРИЗМА 

 

дефинише призму,елементе и врсте призми 

-конструише мрежу призме 

-одређује површину у различитим ситуацијама 

-одређује запремину у различитим ситуацијама 

ПИРАМИДА 

 

 

 

 

дефинише пирамиду,елементе и врсту 

-одређује површине неких пресека пирамиде 

-конструише мрежу пирамиде 

-одређује површину пирамиде у различитим ситуацијама 

- одређује запремину 

ЛИНЕАРНА  

ФУНКЦИЈА 

 

Дефинише линеарну функцију 

-трансформише из експлицитног у инплицитни облик и 

обрнуто 

-испитује паралелност графика линеарних функција 

-одређује нулу линеарнефункције и координате 

пресечних тачака графика са координатним осама 

-разликује растуће и опадајуће функције 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА 

СА ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

 

-одеђује скуп решења линеарне једначине са две 

непознате и дефинише систем линеарних једначина са 

две непознате 

-решава систем линеарних једначина методом замене 

-решава систем линеарних једначина методом супротних 

коефицијената 

-примењује систем линеарних једначина у решавању 

различитих проблема 

ВАЉАК, КУПА 

И ЛОПТА 

 

-дефинише ваљак његове основне елементе 

-одређује површину осног пресека ваљка 

-одређује мрежу и површину ваљка 

-одређује запремину ваљка 

-одређује површину осног пресека купе 

-одређује мрежу и површину купе 

-одређује запремину купе 

-дефинише лопту и сферу и њихове елементе 

-одређује површину пресека лопте и равни 

-одређује површину и запремину лопте 

-решава практичне проблеме везане за површину и 

запремину лопте 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин 

праћења и 

оцењивања 

Сличност  

троуглова 

- Влада појмом сличности геометријских фигура 

- Разуме појам пропорционалности 

- Влада ставовима сличности троуглова 

- Користи Талесову теорему на једноставним примерима 

Појашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

олакшава ученицима да кроз 

више једноставнијих 

примера савладају градиво 

основног и делимично 

средњег нивоа, подстицање 

да самостално истражују, 

прихватају чињенице, 

вежбају и надограђују своје 

знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

- компетенција 

за учење; 

- одговоран 

однос према 

околини; 

- одговоран 

однос према 

здрављу; 

- рад са 

подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција 

Појашњавање 

кључних 

појмова, 

вежбање кроз 

више примера, 

прављење мапе 

појмова. 

Евиденција 

присуства и 

посећености 

часова. 

Нема 

оцењивања на 

часовима 

допунске 

наставе. 

Тачка, права, 

раван 

 

 

- Влада појмовима тачка, права, раван 

- уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта 

- разликује паралелне и нормалне праве 

- одређује међусобни положај тачке, праве и равни 

- препознаје ортогоналну пројекцију 

- препознаје полиедар 

Линеарне 

једначине са 

једном 

непознатом 

- Препознаје једнакост 

- Уме да провери решење линеарнње једначине са једном 

непознатом 

- решава линеарне једначине у којима се непозната појављује самоу 

једном члану 

Пирамида - Влада појмом пирамиде 

- Уочава њене моделе у реалним ситуацијама 

- Зна њене основне елементе 

Линеарна 

функција 

- податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто  

-  одређује вредност функције дате таблицом или формулом 

Системи 

линеарних 

једначина са две 

непознате 

- препознаје једнакост  

- уме да провери решења система линеарних једначина са две 

непознате 

Ваљак,  купа, 

лопта 

 

- влада појмовима ваљка, купе, лопте 

- уочава њихове моделе у реалним ситуацијама  

- зна њихове основне елементе 

* Напомена: план допунске наставе заснива се на могућностима и потребама ученика, појашњењу и стицању базичних знања, како би се ученицима омогућила 

успешнија надградња 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи 

Ученик ће умети да: 

 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

СЛИЧНОСТ – одабрани 

задаци 

− Талес 

− Талес против Кеопсове 

пирамиде 

− Појам сличности 

− Подела дужи на једнаке 

делове 

− Пропорционалне дужи 

-   Примена сличности на 

правоугли троугао 

- схвати начин на који је Талес рачунао висину 

пирамида, удаљеност брода од обале... 

- објасни шта сличност заправо значи 

- прикаже како се дужи могу поделити на једнаке 

делове 

- примењује сличност при решавању задатака 

Проширивање садржаја како 

би ученици били 

оспособљени за разумевање 

и решавање напреднијих 

задатака, решавање 

такмичарских задатака. 

Давање могућности да 

самостално истраже 

садржаје који их занимају, 

да исте презентују, напишу 

пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како 

се не би изгубили у 

преобимним садржајима.  

Подстицање да самостално 

истражују, прихватају, 

повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција 

Израда задатака 

напредног нивоа, 

припрема ученика 

за такмичења, 

израда 

проблемских 

задатака и 

осамостаљивање 

ученика. Нема 

оцењивања на 

часовима додатне 

наставе. 

 

 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

И ПРИМЕНЕ – одабрани 

задаци 

- решава сложене задатке у вези са линеарним 

једначинама 

 

КОНГРУЕНЦИЈЕ И 

ПРИМЕНЕ 

- схвати појам конгруенције 

- примењује конгруенцију при решавању 

такмичарских задатака 

Диофантове једначине 

 
- примењује Диофантове једначине при решавању 

такмичарских задатака 

ОДАБРАНИ ЛОГИЧКО- 

КОМБИНАТОРНИ 

ЗАДАЦИ 

- развија креативност у решавању задатака на 

различите начине 

ОДАБРАНИ ЗАДАЦИ СА 

ТАКМИЧЕЊА 
- примењује стечено знање и развија креативност 

решавањем задатака са такмичења 

Конструкција при 

ограничењима 

само шестаром, само 

лењиром, недостижне 

тачке 

- врши конструкције: само шестаром, само 

лењиром и у задацима са недостижном тачком. 
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3.8.1.9. БИОЛОГИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: БИОЛОГИЈА 

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

развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Слике, цртежи, природни материјали, микроскоп, микроскопски препарати, техничка средства (табла, 

фломастери) ИКТ ( Г. Учионица, презентација) 

УЏБЕНИЦИ: Биологија за осми разред, ЗУНС 

 

  ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Јединство грађе и функције 9 9 8        14 12 26 

2. Човек и здравље    9 4      4 5 9 

3. Порекло и разноврсност живота     4 3     3 4 7 

4. Наслеђивање и еволуција      3 8    4 7 11 

5. Живот у екосистему       1 6 9 3 9 10 19 

Укупно 9 9 8 9 8 6 9 6 9 3 34 34 68 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

Јединство 

грађе и 

функције 

- повеже грађу ћелијских органела са њиховом улогом 

у метаболизму ћелије; 

- повеже однос површине и запремине ћелије и тела са 

начином обављања основних животних функција; 

- идентификује регулаторне механизме у одржавању 

хомеостазе; 

Фронтални, индивидуални, 

рад у пару. 

Комбинована, дијалошка, 

демонстрациона 

Мотивисање ученика за 

учење новог предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање 

Естетичка 

компетенција 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговоран однос 

према здрављу 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

наставни листићи, 

провера 

остварености 

исхода на крају 

сваког часа, 

тестови, решавање 

проблемских 

задатака, 

прављења мапа 

појмова 

  

Човек и 

здравље 

- oдговорно се односи према свом здрављу; 

- изрази критички став према медијским садржајима 

који се баве здравим стиловима живота;  

- повеже промене настале у пубертету са деловањем 

хормона;  

- идентификује поремећаје у раду органа и система 

органа изазваних нездравим начином живота; 

Порекло и 

разноврсност 

живота 

- доведе у везу промене животних услова са 

еволуцијом живота на планети;  

- истражи давно нестале екосистеме; 

Наслеђивање 

и еволуција 

- повеже промене које се догађају организму током 

животног циклуса са активностима гена;  

- повеже промене наследног материјала са настанком 

нових врста путем природне селекције; 

Живот у 

екосистему 

- установи узрочно-последичну везу између губитaка 

врста у екосистему и негативних последица у преносу 

супстанце и енергије у мрежама исхране; 

- критички процени последице људских делатности у 

односу на расположиве ресурсе на Земљи 

- повеже утицај еколошких чинилаца са распоредом 

карактеристичних врста које насељавају простор 

Србије; 

- истражи присуство инвазивних врста у својој 

околини и вероватне путеве насељавања; 

- истражи разлоге губитка биодиверзитета на локалном 

подручју.; 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

1.Јединство грађе 

2.Човеки здравље 

3. Порекло и 

разноврсност 

живог света 

4.Наслеђивање и 

еволуција 

5.Живот у 

екосистему 

- 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;  

мотивисање ученика за учење 

новог предмета, демонстрација 

слика са презентација и модела, 

Дигитална 

компетенција,Естетска 

компетенција, 

Одговоран однос 

према здрављу 

Разговор, тестови 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

1.Јединство грађе 

2.Човеки здравље 

3. Порекло и 

разноврсност 

живог света 

4.Наслеђивање и 

еволуција 

5.Живот у 

екосистему 

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. 

 

мотивисање ученика за учење 

новог предмета, демонстрација 

слика са презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

усмерава ученике који 

самостално истражују, 

структуришу чињенице и 

извлаче закључке; 

Дигитална 

компетенција, 

Естетичка 

компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, 

Сарадња, Решавање 

проблема, Одговоран 

однос према здрављу, 

Рад са подацима и 

информацијама 

Разговор,Ућешће на 

такмичењима 

Примена наученог 
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3.8.1.10. ХЕМИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ХЕМИЈА 

ЦИЉ: Циљ учења Хемије је да ученик: развије систем основних хемијских појмова, развије вештине за правилно руковање 

лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина, да се оспособи за решавање 

проблема у свакодневном животу, да се оспособи за наставак образовања, да развије способности апстрактног и критичког мишљења, 

развије способности за сарадњу и тимски рад, и развије одговоран однос према себи, другима и животној средини. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Текстуална средства, информационо-комуникационе технологије (Гугл учионица, презентације, кратке 

провере, квизови, снимци огледа), лабораторијски прибор и посуђе, хемикалије, помоћна техничка средства (табла, фломастери…) 

УЏБЕНИЦИ: Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе, Маја Шумар Ристовић, ВУЛКАН ЗНАЊЕ, 2022. год.; Хемија 8, збирка 

задатака са лабораторијским вежбама, Маја Шумар Ристовић, ВУЛКАН ЗНАЊЕ, 2022. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Метали, оксиди и хидроксиди метала 9 1         6 4 10 

2. Неметали, оксиди неметала и хидроксиди  8 4        7 5 12 

3. Соли-добијање, својства и примена   4 2       2 4 6 

4. Органска једињења и њихова општа својства    3       2 1 3 

5. Угљоводоници    3 2 6     5 6 11 

6. Органска једињења са кисеоником      2 8    5 5 10 

7. Биолошки важна органска једињења        6 4  6 4 10 

8. Заштита животне средине и зелена хемија         4 2 3 3 6 

Укупно 9 9 8 8 2 8 8 6 8 2 36 32 68 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. МЕТАЛИ. ОКСИДИ 

И ХИДРОКСИДИ 

– правилно рукује лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и показује одговоран 

однос према здрављу и животној средини; 

– изведе експеримент према датом упутству, 

табеларно и графички прикаже податке, 

формулише објашњења и изведе закључке; 

– наведе заступљеност метала и неметала, 

неорганских и органских једињења у живој и 

неживој природи; 

– испита и опише физичка својства метала и 

неметала, и повеже их с њиховом практичном 

применом; 

– испита и опише хемијска својства метала и 

неметала, и објасни их на основу структуре атома 

и положаја елемената у Периодном систему; 

– напише формуле и именује оксиде, киселине, 

базе и соли; 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању 

садржаја (презентације, читање 

популарне литературе са 

занимљивостима и 

достигнућима у науци, 

повезивање са историјским 

развојем хемије, примењена 

хемија, заштита животне 

средине…).  

Мотивисање ученика за учење 

новог предмета кроз 

занимљивости и везу са 

свакодневним животним 

активностима (лична хигијена, 

исхрана, лечење…).  

Демонстрација огледа који ће 

заинтересовати ученике за 

експериментални рад, вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

усмерава ученике који 

самостално истражују, 

прихватају чињенице и извлаче 

закључке. 

Излагање садржаја кроз 

презентације, демонстрација 

огледа који ће развити жељу за 

експерименталним радом, 

примена хемије у свакодневном 

животу. 

Методе рада:  

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здрављу; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- решавање проблема; 

- сарадња; 

- дигитална 

компетенција. 

Наставни листићи, 

провера 

остварености 

исхода на крају 

часа кроз резиме 

наставног садржаја, 

дискусија о значају 

и примени метала и 

неметала и 

њихових једињења 

у свакодневном 

животу, повезивање 

са претходно 

стеченим знањима, 

решавање 

проблемских 

задатака, прављење 

мапе појмова. 2. НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 

 

– испита, опише и објасни својства оксида, 

неорганских киселина, база и соли, препозна на 

основу формуле или назива представнике ових 

једињења у свакодневном животу и повеже 

њихова својства са практичном применом; 

– напише и тумачи једначине хемијских реакција 

метала и неметала. 

3. СОЛИ – напише формуле и именује оксиде, киселине, 

базе и соли; – испита, опише и објасни својства 

оксида, неорганских киселина, база и соли, 

препозна на основу формуле или назива 

представнике ових једињења у свакодневном 

животу и повеже њихова својства са практичном 

применом; 

– напише и тумачи једначине хемијских реакција 

метала и неметала. 
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4. ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

– разликује својства неорганских и органских 

супстанци и објашњава разлику на основу 

њихових структура; 

– препозна физичке и хемијске промене 

неорганских и органских супстанци у окружењу, 

и представи хемијске промене хемијским 

једначинама; – напише формуле и именује 

представнике класа органских једињења имајући 

у виду структурну изомерију; – разликује 

органске супстанце са аспекта чиста супстанца и 

смеша, величина молекула, структура, порекло и 

то повезује са њиховом улогом и применом. 

метода усменог излагања; 

метода разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације; метода 

практичних и лабораторијских 

радова. 

Oд мeтoдa лoгичкoг 

зaкључивaњa нajприступaчниjи 

je индуктивни мeтoд (oд 

пojeдинaчнoг кa oпштeм) при 

прoнaлaжeњу и фoрмулисaњу 

oснoвних зaкoнитости у 

природи. 

Излагање садржаја теме уз 

одговарајуће демонстрационе 

огледе (показивање узорака 

супстанци, демонстрац. 

огледа…). 

Облици рада:  

фронтални, индивидуални 

облик рада; рад на тексту; 

групни облик рада; рад у пару. 

5. УГЉОВОДОНИЦИ – напише формуле и именује представнике класа 

органских једињења имајући у виду структурну 

изомерију; 

– разликује органске супстанце са аспекта чиста 

супстанца и смеша, величина молекула, 

структура, порекло и то повезује са њиховом 

улогом и применом; 

– испита, опише и објасни физичка и хемијска 

својства представника класа органских једињења 

и повеже својства једињења са њиховом 

практичном применом; 

.– објасни и хемијским једначинама представи 

хемијске промене карактеристичне за поједине 

класе органских једињења. 

6. ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

– испита, опише и објасни физичка и хемијска 

својства представника класа органских једињења 

и повеже својства једињења са њиховом 

практичном применом; 

.– објасни и хемијским једначинама представи 

хемијске промене карактеристичне за поједине 

класе органских једињења. 

7. БИОЛОШКИ 

ВАЖНА ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

– опише физичка својства: агрегатно стање и 

растворљивост масти и уља, угљених хидрата, 

протеина и растворљивост витамина; 
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– опише основу структуре молекула који чине 

масти и уља, угљене хидрате и протеине; 

– објасни сапонификацију триацилглицерола и 

хидрогенизацију незасићених 

триацилглицерола, наведе производе хидролизе 

дисахарида и полисахарида и опише услове под 

којима долази до денатурације протеина; 

– наведе заступљеност у природи и улогe масти и 

уља, угљених хидрата, протеина и витамина у 

живим организмима и доведе их у везу са 

здрављем и правилном исхраном људи; 

– изведе стехиометријска израчунавања и 

израчуна масену процентну заступљеност 

супстанци. 

 

8. ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

И ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА 

– рукује супстанцама и комерцијалним 

производима у складу с ознакама опасности, 

упозорења и обавештења на амбалажи, 

придржава се правила о начину чувања производа 

и одлагању отпада; 

– наведе загађујуће супстанце ваздуха, воде и 

земљишта и опише њихов утицај на животну 

средину; 

– критички процени последице људских 

активности које доводе до загађивања воде, 

земљишта и ваздуха; 

– објасни значај планирања и решавања проблема 

заштите 

животне средине. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

МЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ  

– правилно рукује лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и показује одговоран 

однос према здрављу и животној средини; 

– изведе експеримент према датом упутству, 

табеларно и графички прикаже податке, 

формулише објашњења и изведе закључке; 

– наведе заступљеност метала и неметала, 

неорганских и органских једињења у живој и 

неживој природи; 

– испита и опише физичка својства метала и 

неметала, и повеже их с њиховом практичном 

применом; 

– испита и опише хемијска својства метала и 

неметала, и објасни их на основу структуре 

атома и положаја елемената у Периодном 

систему; 

– напише формуле и именује оксиде, киселине, 

базе и соли. 

Појашњење садржаја који 

ученицима представљају 

потешкоће. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

олакшава ученицима да кроз 

више једноставнијих примера 

савладају градиво основног и 

делимично средњег нивоа, 

подстицање да самостално 

истражују, прихватају 

чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; рад 

на тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима 

и информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Појашњавање 

кључних појмова, 

вежбање кроз 

више примера, 

прављење мапе 

појмова. 

Евиденција 

присуства и 

посећености 

часова. 

Нема оцењивања 

на часовима 

допунске наставе. 

НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 

– испита, опише и објасни својства оксида, 

неорганских киселина, база и соли, препозна на 

основу формуле или назива представнике ових 

једињења у свакодневном животу и повеже 

њихова својства са практичном применом; 

– напише и тумачи једначине хемијских 

реакција метала и неметала. 

СОЛИ – напише формуле и именује оксиде, киселине, 

базе и соли; – испита, опише и објасни својства 

оксида, неорганских киселина, база и соли, 

препозна на основу формуле или назива 

представнике ових једињења у свакодневном 

животу и повеже њихова својства са 

практичном применом; 
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– напише и тумачи једначине хемијских 

реакција метала и неметала. 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

– разликује својства неорганских и органских 

супстанци и објашњава разлику на основу 

њихових структура; 

– препозна физичке и хемијске промене 

неорганских и органских супстанци у 

окружењу, и представи хемијске промене 

хемијским једначинама; – напише формуле и 

именује представнике класа органских 

једињења имајући у виду структурну изомерију; 

– разликује органске супстанце са аспекта чиста 

супстанца и смеша, величина молекула, 

структура, порекло и то повезује са њиховом 

улогом и применом. 

УГЉОВОДОНИЦИ – напише формуле и именује представнике 

класа органских једињења имајући у виду 

структурну изомерију; 

– разликује органске супстанце са аспекта чиста 

супстанца и смеша, величина молекула, 

структура, порекло и то повезује са њиховом 

улогом и применом; 

– испита, опише и објасни физичка и хемијска 

својства представника класа органских 

једињења и повеже својства једињења са 

њиховом практичном применом; 

.– објасни и хемијским једначинама представи 

хемијске промене карактеристичне за поједине 

класе органских једињења. 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

– испита, опише и објасни физичка и хемијска 

својства представника класа органских 

једињења и повеже својства једињења са 

њиховом практичном применом; 

.– објасни и хемијским једначинама представи 

хемијске промене карактеристичне за поједине 

класе органских једињења. 
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БИОЛОШКИ 

ВАЖНА 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

– опише физичка својства: агрегатно стање и 

растворљивост масти и уља, угљених хидрата, 

протеина и растворљивост витамина; 

– опише основу структуре молекула који чине 

масти и уља, угљене хидрате и протеине; 

– објасни сапонификацију триацилглицерола и 

хидрогенизацију незасићених 

триацилглицерола, наведе производе хидролизе 

дисахарида и полисахарида и опише услове под 

којима долази до денатурације протеина; 

– наведе заступљеност у природи и улогe масти 

и уља, угљених хидрата, протеина и витамина у 

живим организмима и доведе их у везу са 

здрављем и правилном исхраном људи; 

– изведе стехиометријска израчунавања и 

израчуна масену процентну заступљеност 

супстанци. 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И 

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА 

– рукује супстанцама и комерцијалним 

производима у складу с ознакама опасности, 

упозорења и обавештења на амбалажи, 

придржава се правила о начину чувања 

производа и одлагању отпада; 

– наведе загађујуће супстанце ваздуха, воде и 

земљишта и опише њихов утицај на животну 

средину; 

– критички процени последице људских 

активности које доводе до загађивања воде, 

земљишта и ваздуха; 

– објасни значај планирања и решавања 

проблема заштите 

животне средине. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења 

и оцењивања 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ 

– правилно рукује лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и показује одговоран 

однос према здрављу и животној средини; 

– изведе експеримент према датом упутству, 

табеларно и графички прикаже податке, 

формулише објашњења и изведе закључке; 

– наведе заступљеност метала и неметала, 

неорганских и органских једињења у живој и 

неживој природи; 

– испита и опише физичка својства метала и 

неметала, и повеже их с њиховом практичном 

применом; 

– испита и опише хемијска својства метала и 

неметала, и објасни их на основу структуре 

атома и положаја елемената у Периодном 

систему; 

– напише формуле и именује оксиде, киселине, 

базе и соли. 

Проширивање садржаја како 

би ученици били 

оспособљени за разумевање 

и решавање напреднијих 

задатака, решавање 

такмичарских задатака. 

Давање могућности да 

самостално истраже 

садржаје који их занимају, 

да исте презентују, напишу 

пројекат. Вођење и 

усмеравање тока часа, 

каналисање чињеница како 

се не би изгубили у 

преобимним садржајима.  

Подстицање да самостално 

истражују, прихватају, 

повезују и разумеју 

чињенице, вежбају и 

надограђују своје знање. 

Методе рада: метода 

усменог излагања; метода 

разговора; метода 

илустрације; метода 

демонстрације; метода 

практичних и 

лабораторијских радова. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик рада; 

рад на тексту; рад у пару. 

- компетенција за 

учење; 

- одговоран однос 

према околини; 

- одговоран однос 

према здравњу; 

- рад са подацима 

и информацијама; 

- комуникација; 

- решавање 

проблема; 

- дигитална 

компетенција. 

Израда задатака 

напредног 

нивоа, припрема 

ученика за 

такмичења, 

израда 

проблемских 

задатака и 

осамостаљивање 

ученика за 

извођење огледа 

реакције 

изразитих 

метала и 

грађење 

хидроксида, 

провера рН 

раствора. Нема 

оцењивања на 

часовима 

додатне наставе. 

 

 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 

И КИСЕЛИНЕ 

– испита, опише и објасни својства оксида, 

неорганских киселина, база и соли, препозна 

на основу формуле или назива представнике 

ових једињења у свакодневном животу и 

повеже њихова својства са практичном 

применом; 

– напише и тумачи једначине хемијских 

реакција метала и неметала. 

СОЛИ – напише формуле и именује оксиде, киселине, 

базе и соли; – испита, опише и објасни својства 

оксида, неорганских киселина, база и соли, 

препозна на основу формуле или назива 

представнике ових једињења у свакодневном 

животу и повеже њихова својства са 

практичном применом; 
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– напише и тумачи једначине хемијских 

реакција метала и неметала. 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

– разликује својства неорганских и органских 

супстанци и објашњава разлику на основу 

њихових структура; 

– препозна физичке и хемијске промене 

неорганских и органских супстанци у 

окружењу, и представи хемијске промене 

хемијским једначинама; – напише формуле и 

именује представнике класа органских 

једињења имајући у виду структурну 

изомерију; – разликује органске супстанце са 

аспекта чиста супстанца и смеша, величина 

молекула, структура, порекло и то повезује са 

њиховом улогом и применом. 

УГЉОВОДОНИЦИ – напише формуле и именује представнике 

класа органских једињења имајући у виду 

структурну изомерију; 

– разликује органске супстанце са аспекта 

чиста супстанца и смеша, величина молекула, 

структура, порекло и то повезује са њиховом 

улогом и применом; 

– испита, опише и објасни физичка и хемијска 

својства представника класа органских 

једињења и повеже својства једињења са 

њиховом практичном применом; 

.– објасни и хемијским једначинама представи 

хемијске промене карактеристичне за поједине 

класе органских једињења. 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

– испита, опише и објасни физичка и хемијска 

својства представника класа органских 

једињења и повеже својства једињења са 

њиховом практичном применом; 

.– објасни и хемијским једначинама представи 

хемијске промене карактеристичне за поједине 

класе органских једињења. 
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БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

– опише физичка својства: агрегатно стање и 

растворљивост масти и уља, угљених хидрата, 

протеина и растворљивост витамина; 

– опише основу структуре молекула који чине 

масти и уља, угљене хидрате и протеине; 

– објасни сапонификацију триацилглицерола и 

хидрогенизацију незасићених 

триацилглицерола, наведе производе 

хидролизе дисахарида и полисахарида и опише 

услове под којима долази до денатурације 

протеина; 

– наведе заступљеност у природи и улогe 

масти и уља, угљених хидрата, протеина и 

витамина у живим организмима и доведе их у 

везу са здрављем и правилном исхраном људи; 

– изведе стехиометријска израчунавања и 

израчуна масену процентну заступљеност 

супстанци. 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЗЕЛЕНА 

ХЕМИЈА 

– рукује супстанцама и комерцијалним 

производима у складу с ознакама опасности, 

упозорења и обавештења на амбалажи, 

придржава се правила о начину чувања 

производа и одлагању отпада; 

– наведе загађујуће супстанце ваздуха, воде и 

земљишта и опише њихов утицај на животну 

средину; 

– критички процени последице људских 

активности које доводе до загађивања воде, 

земљишта и ваздуха; 

– објасни значај планирања и решавања 

проблема заштите 

животне средине. 
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3.8.1.11. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

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

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

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Материјал за конструкторко обликовање 

УЏБЕНИЦИ: Зоран Д. Лапчевић, Техника и технологија за осми разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и материјал за 

конструкторско обликовање), ЕДУКА 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Животно и радно окружење   +          4 2 6 

2. Саобраћај + + +        4 2 6 

3. Техничка и дигитална писменост    + + +      6 12 18 

4. Ресурси и производња     + + + +   12 8 20 

5. Конструкторско моделовање         + + + 2 16 18 

Укупно           28 40 68 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА   

Наставна тема Исходи* 

( Навести образовни минимум у 

области –теми) 

Начин остваривања  

( којим активностима 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

 компетенције  

Начин праћења и 

оцењивања 

Животно и 

радно окружење 

- процењује 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. 

Редовним наставним 

активностима 

Ваннаставним активностима  

Допунским часовима 

Додатним часовима  

Методе рада: 

Демонстативна метода 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Облици рада: 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

  

Компетенција за учење  

Одговорно учешће у 

демократском  друштву 

Одговоран однос према раду 

Одговоран однос према 

здрављу  

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

- израда и представљање 

презентација/ есеја или паноа 

на одређену тему   

- задатци /материјал/ за 

вежбање 

-усмена провера знања  из 

области 

 

 

Саобраћај - разуме значај електричних и 

електронских уређаја у 

саобраћајним средствима; 

 користи доступне 

телекомуникационе уређаје и 

сервисе;  

- упоређује карактеристике 

електричних и хибридних 

саобраћајних средстава са 

конвенционалним; 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском  друштву 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

-усмена провера знања  из 

области 

-кратке провере знања не 

дуже од 15 минута 

Техничка и 

дигитална 

писменост 

- класификује компоненте ИКТ 

уређаја према намени; 

- процени значај управљања 

процесима и уређајима помоћу 

ИКТ; 

- црта електричне шеме  правилно 

користећи симболе;  

Компетенција за учење  

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка компетенција 

 

- демонстрација компонената 

на рачунару  

- усмена провера знања 

- 15-минутни тест - провера 

симбола  и основних појмова 

из области 

- вежбе на рачунару или 

практичне вежбе 
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- користи софтвере за симулацију 

рада електричних кола 

 састави електромеханички модел  и 

управља њиме помоћу интерфејса. 

- израђен модел  или 

демонстрација симулације. 

Ресурси и 

производња 

- аргументује значај рециклаже 

електронских компоненти. 

 класификује електронске 

компоненте на основу намене 

- повеже електрично и/или 

електронско коло према задатој 

шеми;  

- објасни систем производње, 

трансформације и преноса 

електричне енергије; 

- анализира значај коришћења 

обновљивих извора електричне 

енергије; 

- разликује елементе кућне 

електричне инсталације;  

- анализира карактеристике 

електричних машина и повезује их 

са њиховом употребом; 

Компетенција за учење 

Одговоран однос према 

околини 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка компетенција 

- презентација/ есеј/пано на  

теме из области - групни или 

индивидуални  истраживачки 

рад  

- израда модела једноставних 

струјних кола са 

демонстрацијом 

електроинсталационих  

материјала  

- Електричне машине- вежбе  

- Вежбе: мерење и провера 

теоретског знања из 

електричних величина 

(јединице, ознаке формуле) 

15 минутни тест 

-Усмена  провера знања из 

области 

- вежбе из електронике 

Конструкторско 

моделовање 

- 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;  

 

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Естетичка  компетенција 

Одговоран однос према 

околини 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Решавање проблема 

Сарадња 

-Извођење огледа   

- документација 

- практичан рад 

-презентација производа 

- евалуациони лист 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 
Начин праћења и оцењивања 

Животно и 

радно  окружење  

- процењује 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; 

Ваннаставним активностима  

Методе рада: 

Демонстативна метода 

(коришћење  материјала, 

макета   и симулација 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

Метода цртања и 

илустративних радова  

Облици рада: 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални 

  

  

Компетенција за 

учење  

Одговорно учешће 

у демократском  

друштву 

Одговоран однос 

према раду 

Одговоран однос 

према здрављу  

Дигитална 

компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву 

Решавање проблема 

 

 

- израда и представљање 

презентација/ есеја или паноа на 

одређену тему   

- задаци /материјал/ за вежбање 

Саобраћај  - разуме значај електричних и електронских 

уређаја у саобраћајним средствима; 

- користи доступне телекомуникационе 

уређаје и сервисе;  

 

Анализа кључних појмова из области 

Утврђивања  саобраћајних правила 

кроз вежбе и  симулације - радни 

листови и задатци 

Израда макете раскрснице и 

саобраћајних знакова 

Презентација занимања у подружју 

саобраћаја  

Техничка и 

дигитална 

писменост  

- класификује компоненте ИКТ уређаја 

према намени; 

- процени значај управљања процесима и 

уређајима помоћу ИКТ; 

- црта електричне шеме  правилно 

користећи симболе; 

Вежбе на рачунару 

Израда практичног рада из области 

графичких комуникација  

- графички радови- скице  и 

технички цртежи 

Ресурси и 

производња 

- користи софтвере за симулацију рада 

електричних кола 

- састави електромеханички модел  и 

управља њиме помоћу интерфејса. 

 

Израда једноставног  практичног 

рада уз примену материјала алата и 

радних операција  

Израда паноа, мапа ума или 

презентација 

Конструкторско 

моделовање 

- самостално/тимски истражује и 

осмишљава  пројекат; 

Практичан рад уз примену алгоритма 

од идеје до реализације 

Представљање и усмена анализа рада  
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И  ТЕХНОЛОГИЈА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 
Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Животно и радно 

окружење 

- образложи важност енергетске ефикасности 

електричних уређаја у домаћинству 

- повеже професије (занимања) у области 

електротехнике и мехатронике 

Ваннаставним активностима  

Методе рада: 

Демонстативна метода 

(коришћење  материјала, 

макета   и симулација) 

Монолошка и дијалошка 

метода  

Метода практичних радова 

Метода цртања и 

илустративних радова 

Метода учења путем 

истраживања (МУПИ) 

Облици рада: 

Фронтални 

Групни 

Индивидуални  

  

  

  

  

Компетенција за учење  

Одговорно учешће у 

демократском  друштву 

Одговоран однос према 

раду 

Одговоран однос према 

здрављу  

Дигитална компетенција 

Комуникација  

Рад са подацима и 

информацијама 

Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву 

Решавање проблема 

 

Практичан рад 

Вежбе 

Израда презентација (есеја, 

паноа  или мапе ума) 

Симулације 

Израда практичног рада из 

области саобраћај 

- разноврсни задаци за 

демонстрацију ситуација у 

саобраћају 

Вежбе на рачунару 

Израда практичног рада из 

области графичких 

комуникација - графички 

радови- скице  и технички 

цртежи 

- разноврсни задаци за 

демонстрацију  правила 

техничког цртања или 

програма за графичку 

комуникацију  

Демонстрација и анализа 

функционалности рада  

Израда техничке 

документације 

Презентација производа, 

израда  рекламе за 

производ и прорачун 

трошкова  

Саобраћај - упоређује карактеристике електричних и 

хибридних саобраћајних средстава са 

конвенционалним; 

 

Техничка и 

дигитална 

писменост 

- користи софтвере за симулацију рада 

електричних кола 

- састави електромеханички модел  и 

управља њиме помоћу интерфејса. 

 

Ресурси и 

производња 

- објасни систем производње, 

трансформације и преноса електричне 

енергије; 

- анализира значај коришћења обновљивих 

извора електричне енергије; 

- разликује елементе кућне електричне 

инсталације;  

- анализира карактеристике електричних 

машина и повезује их са њиховом 

употребом; 

Конструкторско 

моделовање 

- креира документацију, развије и представи 

бизнис план производа; 

- састави производ према осмишљеном 

решењу; 

- састави и управља једноставним школским 

роботом или мехатроничким моделом; 
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3.8.1.12. 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: рачунари, пројектор, паметна табла 

УЏБЕНИЦИ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО за 8. разред основне школе - М. Тодоровић, В. Чоја, Г. Станојевић 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ИКТ 4 5 4        5 8 13 

2. Дигитална писменост    4       2 2 4 

3. Пројектна настава (ИКТ+ДП)    1        1 1 

4. Рачунарство     1 4 4 2 4 1 5 11 16 

Укупно 4 5 4 5 1 4 4 2 4 1 13 21 34 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења 

и оцењивања 

ИКТ - 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 oдговарајући начин; 

- примени основне функције форматирања табеле, сачува 

је у пдф формату и одштампа;  

- приступи дељеном документу, коментарише и врши 

измене унутар дељеног документа.  

Обавезни организациони 

облик рада: 

- часови информатике и 

рачунарства 

Остали облици рада: 

- Школска и ваншколска 

такмичења 

- Стручне посете установама 

и ИТ компанијама 

Методе: 

Вербална, Демонстративна 

Облици рада: 

Индивидуални, групни 

Компетенција за 

целоживотно учење  

Рад с подацима и 

информацијама  

Дигитална компетенција  

Решавање проблема  

Сарадња 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и 

предузетничка 

компетенција  

 

Посматрање 

Испитивање 

Тестирање 

Ученички радови 

Активност и 

ангажовање 

ученика 

Дигитална 

писменост 

- разуме на које све начине делимо личне податке 

приликом коришћења интернета; 

- разуме потенцијалне ризике дељења личних података 

путем интернета, поготово 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. 

Пројектна 

настава 

(ИКТ+ДП) 

- учествује у решавању пројектног задатка; 

Рачунарство - унoси серију (низ) података; 

- изврши једноставне анализе низа података (израчуна 

збир, просек, проценте...);  

- графички представи низове података (у облику 

линијског, стубичастог или секторског дијаграма); 

- 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...); 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Рачунарство - изврши једноставне анализе низа 

података (израчуна збир, просек, 

проценте...);  

Индивидуални рад, рашчлањивање 

проблема 

Решавање 

проблема  

 

Посматрање 

Ученички радови 

Дигитална 

писменост 

- примени основне функције форматирања 

табеле 

Индивидуални рад Решавање 

проблема  

 

Посматрање 

Ученички радови 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Рачунарство 
Ученик решава такмичарске задатке из 

програмирања 

Индивидуални рад, групни рад Решавање 

проблема  

 

Посматрање 

Ученички радови 
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3.8.1.13. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ: Циљ 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Кошаркашке лопте, рукометне лопте, одбојкашке лопте, фудбалске лопте, CD плејер, струњаче, вијаче, 

вортекс. 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Физичке способности Реализују се кроз све наставне теме    

2. Тестирање и мерење 5        5   10 10 

3. Атлетика 6 4     3 2   7 8 15 

4. Спортске игре: Футсал      11     5 6 11 

5. Спортске игре: Рукомет  5      6 3 1 5 10 15 

6. Спортске игре: Кошарка       11   1 6 6 12 

7. Спортске игре: Одбојка    5 1     1 3 4 7 

8. Спортска гимнастика  1 11 4       8 8 16 

9. Плес и Ритмика    3       1 2 3 

10. Полигони  1   1    2  2 2 4 

11. Уводни час 1           1 1 

12. Активност по избору ученика 1 1 1  1  1 1 2   8 8 

13. Физичко вежбање и спорт Реализују се кроз наставе области и теме уз практичан 

рад 

   

14. Здравствено васпитање    

Укупно 13 12 15 13 3 10 14 9 11 8 37 55 102 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

Физичке 

способности 

 

- Примени комплексе простих и општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и интензитета у вежбању; 

- Користи научене вежбе у спорту, рекреацији и различитим 

сиутуацијама; 

- Упоређује и анализира сопствене резултате са тестирања 

узпомоћ наставника са вредностима за свој узраст; 

- Достигнути ниво  усвојене технике кретања у игри, спорту 

и свакодневном животу 

Обавезни организациони 

облик рада:  

Часови физичког и 

здравственог васпитања 

Остали облици рада: 

- Недеља школског спорта 

- Активности у природи 

(кросеви, зимовање, 

летовање - камповање) 

- Школска и ваншколска 

такмичења 

- Корективно-педагошки рад 

Методе: 

Вербална метода, 

Демонстрације,  

Вежбања 

Облици рада: 

Индививидуални, групни 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за учење 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран однос 

према здрављу 

Сарадња 

Комуникација 

Решавање проблема 

Дигитална 

компетенција 

 

 

Лични картон 

ученика, праћење и 

процена постигнућа 

кроз исходе; 

 Активност и однос 

ученика према 

предмету (опрема, 

редовност, 

активност); 

 Вежбе обликовања;  

Достигнут ниво 

постигнућа 

моторичких знања, 

умења и навика;  

Напредак у 

усавршавању 

технике  елемената 

спортске 

гимнастике;  

Индивидуални 

напредак 

моторичких 

способности. 

 

 

Атлетика 

- Примени атлетске дисциплине у различитим ситуацијама; 

- Развија своје моторичке способности применом вежбања 

из атлетике 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

- Изведе елементе усвојених тимских и спортских игара.  

- Примени основна правила тимских и спортских игара. 

- Користи усвојене елементе технике у спортским играма. 

- Примениосновнетактичкеелементе. 

- Учествујенаунутародељењскимтакмичењима. 

Спортска 

гимнастика 

- Одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи 

ротације тела. 

- Примени вежбања из гимнастике за развој физичких 

способности 

Плес и 

ритмика 

- Изведе кретања у различитом ритму; 

- Игра народно коло; 

- Изведе основне кораке из плеса народне традиције. 

Тестирање и 

мерење 

- Упоређује  резултате тестирања са вредностима за свој 

узраст. 

Полигони 

- Вреднује утицај примењених вежби на организам. 

- Одреди ниво сопствене дневне физичке активности. 

- Користи вежбе ради побољшања својих физиких 

способности 

Уводни час - Разуме важност предемта и његове специфичности 
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Активост по 

слободном 

избору 

ученика 

- Правилно користи облике кретања и поштује правила 

безбедности 

Физичко 

вежбање  и 

спорт 

- Предвиди и елиминише 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 игре у складу са етичким 

нормама. 

- Примерено се понаша као учесник или посматрач на 

спортским такмичењима. 

- Решава конфликте на друшвено прихватљив начин. 

- Користи различите изворе информација за упознавање  са 

разноврсним облицима физичких и спортско-рекреатих 

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. 

Здравствено 

васпитање 

 

- Планира дневни ритам рада, исхране и одмора у складу са 

својим потребама.. 

- Разликује здраве од нездравих облика исхране и даје 

предност здравим. 

- Правилно користи додатке исхрани. 

- Примењује здравствено-хигјенске мере у вежбању. 

- Правилно реагује и пружи основну прву помоћ приликом 

повреда. 

- Чува животну средину током вежбања. 

- Критички анализира штетне последице конзумирања 

дувана, алкохола, штетних енергетских напитака и 

психоактивних супстанци. 

 

  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

537 

3.8.2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ОСМОМ РАЗРЕДУ 

 

3.8.2.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ ИЗБОРНОГ 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. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: текстуална, аудитивна, аудио-визуелна, визуелна, мултимедијална 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. ЉУДСКА ПРАВА 4 3           7 

2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО  1 4 4         9 

3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ     1 4 3      8 

4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ       1 3 4 2   10 

Укупно 4 4 4 4 1 4 4 3 4 2   34 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

ЉУДСКА ПРАВА – изрази осећај љубави и поноса према својој 

домовини на начин који никога не угрожава; 

 – образложи зашто су понашања која се могу 

описати као ксенофобија, расизам, 

антисемитизам, антициганизам облици 

дискриминације и кршења људских права;  

– наведе примере повезаности различитих 

култура у једној заједници и образложи 

потребу интеркултуралног дијалога за 

квалитетан живот свих чланова те заједнице; 

 – покаже интересовање за упознавање 

различитих култура;  

– наведе права која националне мањине у 

Србији по Уставу имају;  

Програм је организован по 

моделу спирале и оријентисан 

је на остваривање исхода.  

Користе се различити 

интерактивни облици рада као 

и одабир и коришћење 

одговарајућих метода и 

техника рада са ученицима. 

Наставници су у прилици да 

бирају: радионице, 

симулације, играње улога, 

студије случаја, дебате, 

дискусије, пројекте, 

истраживања, промоције, 

покретање акција као и да 

сами осмисле неке друге 

активности.  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални облик 

рада; рад на тексту; 

групни облик рада; рад у 

пару. 

 

 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

 

Посматрање 

Разговор; 

усмено излагање ученика 

на задате теме; 

ученико објашњавање 

појава, 

процеса,појмова; јавно 

презентовање 

самосталног или групног 

рада; дискусија;  

продукти ученичких 

активности: 

цртежи,постери,панои, 

квиз 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– разликује појмове пол и род и препознаје 

родне стереотипе;  

– уочава у рекламама, филмовима, књигама, 

изрекама, стриповима и другим продуктима 

културе на који начин се преносе родни 

обрасци;  

– указује на примере родне равноправности и 

неравноправностиу ситуацијама из 

свакодневног живота; 

 – дискутује о значају уважавања родне 

перспективе приликом доношења одлука 

значајних за једну заједницу;  

– наведе неколико привремених позитивних 

мера за постизање родне равноправности и 

аргументе за њихову примену;  

– препозна у понашању особе карактеристике 

насилника и жртве; 

 – наведе могуће начине реаговања у ситуацији 

сусрета са насилником;  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

539 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

– наведе основне функције медија и образложи 

зашто је важно да постоје кодекс новинара и 

кодекс деца и медији; 

 – образложи значај слободе медија за развој 

демократије;  

– у медијима проналази примере предрасуда, 

стереотипа, дискриминације, нетолеранције по 

различитим основама и критички их анализира; 

 – препозна механизме манипулације медија и 

утицај медија на сопствено мишљење и 

деловање; 

 – проналази и користи информације из 

различитих извора, критички их разматра и 

вреднује;  

– препозна пример злоупотребе деце у 

медијима;  

ГРААЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

– у дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на конструктиван 

начин;  

– учествује у припреми, реализацији и 

евалуацији краткогфилма,  

– учествује у избору садржаја и начина рада 
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3.8.2.2. ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

 

НАЗИВ ОБАВЕЗНОГ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

ЦИЉ: Упознавање са учењем и искуством Цркве; прихватање и усвајање учења и искуства Цркве од стране ученика 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Свето Писмо, Светоотачки списи, разни текстови 

УЏБЕНИЦИ: Нема 

 

 

                                                         ГЛОБАЛНИ ПЛАН ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Увод 1          1  1 

2. Човек је икона Божија  4 4 3        5 5 10 

3. Подвижничко евхаристијски етос   1 4 2      5 3 8 

4. Царство Божије      4 4 3 4 2 8 9 17 

Укупно 5 4 4 4 2 4 4 3 4 2 19 17 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи* 

(Навести и образовни минимум у области-

теми) 

Начин остваривања 

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1. Увод 
-упознавање са садржајем и планом 

програма за 8. разред 

Kоришћење начина рада који 

доприносе бољем разумевању 

садржаја (презентације, читање 

популарне литературе са 

занимљивостима . Мотивисање 

ученика за учење новог 

предмета кроз занимљивости и 

везу са свакодневним животним 

активностима.Наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, прихватају 

чињенице и извлаче закључке. 

Методе рада: метода усменог 

излагања; метода разговора; 

метода илустрације; метода 

демонстрације. 

Oд мeтoдa лoгичкoг 

зaкључивaњa нajприступaчниjи 

je индуктивни мeтoд (oд 

пojeдинaчнoг кa oпштeм) . 

Облици рада : индивидуални, 

фронтални, рад у групи, рад у 

пару. 

 

- компетенција за учење; 

- одговоран однос према 

околини; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- решавање проблема 

- комуникација; 

- сарадња 

-одговорно учешће у 

демократском друштву 

Провера остварености 

исхода на крају часа 

кроз резиме наставног 

садржаја, дискусија о 

примени веронауке  у 

свакодневном животу, 

повезивање са 

осталим наукама, као 

и проналажење везе са 

друштвеним наукама, 

прављење мапе 

појмова. 

 

2. Човек је икона 

Божија 

 

- разумевање појма „ иконе Божије „ 

-разумевање стварности која човека чини 

човеком 

-разумевање да је човек створен по „ икони „ 

или „обличју Божијем 

-изналажење и разумевање те иконе у човеку 

-разумевање појма греха 

-разумевање појма слободе и стварности да 

је човек слободно биће 

-разумевање у чему се састоји та слобод а 

човекова 

3. Подвижничко 

евхаристијски етос 

- упознавање и разумевање поста 

-разумевање подвига  

-разумевање врлина 

-разумевање труда и подвига светитеља 

-навођење примера светитеља и њихових 

подвига 

-примена подвига у свакодневном животу 

-разумевање смисла Евхаристије 

4. Царство Божије 

-упознавање са учењем о Царству Божијем 

-разумевање Царства Божијег 

-разумевање стварности да се Царство 

Божије може искусити овде још на земљи 

-разумевање појма иконе 

-разумевање појма вечности 
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3.8.2.3. РУСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: РУСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање 

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

и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног 

образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној 

комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима 

језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:   текстуална, аудитивна, визуелна 

УЏБЕНИЦИ: „Наш класс“ Руски језик за 8. разред основне школе, четврта година учења; „Наш класс“ Радна свеска за 8 разред основне 

школе, четврта година учења 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ РУСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. Таинственный подарок» 9          3 6 9 

2. „Знакомство со Львом“  9 1        4 8 12 

3. «Любовь не знает границ»   8        3 4 7 

 ПерваяПисьменная работа    3        3 3 

4. «Собираемся в дорогу»    6 3      3 5 8 

5. «Москва»     2 6     2 6 8 

 «Крайний север»       9 2   5 6 11 

 Вторая письменная работа        3    3 3 

6. «Возвращение домой»         7 1 3 4 7 

Укупно 9 9 8 9 5 6 9 5 7 1 23 45 68 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: РУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

Урок 1 

Таинственный 

подарок» 

 

 

 

 

 

 

На крају теме ученик ће бити у стању да:  

- примени усмене исказе за представљање и упознавање, да 

представи чланове породице 

- изрази наклоност и заинтересованост 

- користи различите форме исказивања времена 

- примењује глаголе у безличном облику 

- користи кратке облике придева 

- описује изглед места, описује положај места на мапи 

  

На крају теме ученик ће бити у стању да:  

- примењује комуникативну функцију исказивање времена 

(датума) 

- разуме правила за исказивање могуће радње 

- зна неке историјске чињенице 

- примењује деклинације именица 

- искаже степен особине примењујући облике компаратива 

- опише неки руски / српски филм 

 

На крају теме ученик ће моћи да: 

- попуни образац (пријаву за конкурс) 

- употреби присвојне заменице за исказивање својине 

- користи безличну форму глагола 

- користи редне бројеве преко десет 

- разуме и примењује преношење говора других – неуправни 

говор 

- зна и говори о руским и ср 

- утврди и прошири знања о глаголима кретња 

- усвоји нове глаголе кретања (лететь – летать; плыть – 

плавать) 

Свака тема се остварује 

Аудитивном  дијалошком, 

лексичком  и    

методом граматичких 

вежбања 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Сарадња 

Дигитална 

компетенција 

Решавање проблема 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Начин праћења и 

оцењивања  сваке 

теме врши се 

На основу 

активности 

ученика и његових 

резултата рада,  

израде домаћих 

задатака, учешћа у 

различитим 

облицима групног 

рада,  

резултата 

писмених провера 

 

 Урок 2:  

„Знакомство 

со Львом“ 

 

 

 

 

 

Урок 3 

«Любовь не 

знает границ» 
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Урок 4 

«Собираемся в 

дорогу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

На крају теме ученик ћемоћи да: 

- примењује комуникативну функцију писања писма или 

поруке 

- усвоји и користи бројеве 2,3,4 

- усвоји податке о полагању матурског испита у Русији 

- примењује правила за исказивање разних врста кретања 

помоћу глагола кретања 

- користи повратне глаголе у прошлом и садашњем времену 

 

На крају теме ученик ће моћи да: 

- усвоји и  презентује нова културолошка знања о Москви / 

Русији 

- примењује све падежне облике придева за исказивање 

особине / описивање појмова и особа 

- примени нове заменице 

- пева песму „Натали“ 

- зна и користи личне заменице за треће лице једнине и 

множине 

 

На крају теме ученик ће моћи да: 

- усвоји и презентује нова знања о градовима у Русији 

(Архангелск) 

- користи глагол стать за исказивање будуће радње 

(професије) 

- користи заменицу себя са глаголом (чувствовать себя) 

- зна и примењује облике броја 1 

- користи глаголе у простом и сложеном будућем времену 

- исказује количину речима много, мало… 

- зна и користи бројеве од 5 – 20, као и број (именицу) 

хиљаду 

- примењује функцију позива на заједничку радњу (и облике 

императива) 

Урок 5 

«Москва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. тема 

«Крайний 

север» 
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Урок 7. 

«Возвращение 

домой» 

 

 

 

 

 

 

На  крају теме ученик ће моћи да: 

- усвоји и примењује начине исказивања места и правца 

- зна и користи бројеве / именице милион и милијарда 

- примењује облике именица женског рода на меки знак 

- зна и користи облике простог и сложеног компаратива 

- усваја нове глаголе у садашњем времену 

- зна и пева песму Владимира Висоцког 

- говори о плановима за матурско вече 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: РУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне компетенције 
Начин праћења 

и оцењивања 

По потреби у 

складу са 

наставним 

планом и 

програмом за  

осми разред 

Чита , пише, слуша, говори на 

одређену тему 

Аудитивна, дијалошка, 

монолошка, метода граматичких 

вежбања 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према околини 

Одговоран однос према здрављу 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

На редовним 

часовима, 

усменим и 

писаним 

проверама 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: РУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, методама, 

облицима рада) 

Међупредметне компетенције 
Начин праћења и 

оцењивања 

1.Природа и опстанак 

2.Руске реалије 

3.Руска Федерација: 

4.Руска традиција 

5.Граматичке целине 

Припреме за такмичења 

Слуша, чита, пише 

говори на задату 

тему, истражује, 

увежбава 

Аудитивна, дијалошка, монолошка, 

метода истаживања 

Компетенција за учење 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према околини 

Одговоран однос према здрављу 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

На редовним 

часовима, усменим 

и писаним 

проверама 
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3.8.2.4. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ: Развијање ученичких компетенција, говорне културе, развој свести о значају страног језика и комуникације на истом. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник, радна свеска, CD 

УЏБЕНИЦИ: Le monde de Lea et de Lucas 4 (уџбеник и радна свеска за осми разред основне школе), Данијела Милошевић, Милана 

Милановић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2021. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V  VI 

1. 1. Unité 1 : On fait connaissance 8          4 4 8 

2. 2. Unité 2 : On fait la fête  4 6        4 6 10 

3.  3. Unité 3 : On parle d’histoire   4 7       4 7 11 

4. Први писмени задатак    3       / / 3 

5. 4. Unité 4: On lutte contre les incivilites     4 6     4 6 10 

6. 5. Unité 5: On lutte contre le gaspillage      4 4    4 4 8 

7. 6. Unité 6: On parle de nos lectures       4 7   4 7 11 

8. Други писмени задатак        3   / 3 3 

9. 7. Unité 7: On fait une sortie         2 2 2 2 4 

Укупно 8 4 10 10 4 10 8 10 2 2 26 42 68 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни 

минимум у области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Начин праћења и 

оцењивања 

1.On fait connaissance 

 

2.On fait la fete 

 

3.On parle d’histoire 

 

4.Le premier devoir 

ecrit 

 

5. On lute contre les 

incivilites 

 

6.On lute contre le 

gaspillages 

 

7.On parle de nos 

lectures 

 

8. Le deuxieme devoir 

ecrit 

 

9. On fait une sortie 

1.Ученик ће бити у стању да се 

представи и да представи 

неког другог 

2.Моћи ће да да наређења, 

савете, да представи неки 

празник у својој земљи 

3. Моћи ће да прича о 

прошлости и о историјским 

доживљајима 

5.Моћи ће да опише неко 

место 

6.Моћи ће да изрази критику, 

разочарење, да да савет, да 

изрази количину 

7. Моћи ће да прави планове, 

да позива, да прича о забави у 

слободно време,да прича о 

књижевним жанровима, 

типовима романа, новина и 

часописа. 

9.Моћи ће да прича о изласку. 

Обавезни организациони 

облик рада: 

часови француског језика 

Методе: 

Аудитивна, дијалошка 

метода 

Облици рада: 

индивидуални, групни 

Рад са подацима и информацијама 

Компетенција за целоживотно учење 

Естетичка компетенција 

Одговоран однос према себи и 

другима 

Сарадња 

Комуникација 

Решавање примера 

Дигитална компетенција 

Праћење рада сваког 

ученика кроз педагошку 

свеску и процена 

постигнућа, унос података 

у е дневник 

Активност и однос ученика 

према предмету 

Процена знања и 

оцењивање ученика путем 

усменог одговарања, 

контролних вежби и 

писменог задатка 

Индивидуални напредак, 

помоћ у раду ученика 

путем допунске наставе или 

додатне наставе. 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Исходи*  

(Навести и образовни минимум у 

области-  теми) 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Глаголска времена 

Придеви 

Заменице 

Именице 

Детерминанте 

Пасив 

Директан и 

индиректан говор 

Вокабулар 

Ученик ће бити у стању да правилно 

користи  глаголска времена, да  изрази 

своје мишљење, осећања и да разуме 

упутства и налоге. 

Ученик ће бити у стању да користи 

научени вокабулар , да прошири већ 

постојећи, да савлада оно што је неопходно 

да би могао да комуницира на француском 

језику. 

Часови допунске наставе Одговоран однос 

према себи и другима 

Сарадња 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Естетичка 

компетенција 

Наставник води и уписује и 

у едневник и у своју 

педагошку свеску долазак 

на часове сваког ученика 

појединачно, мотивише их 

и подсећа тако што им 

задаје примере које треба да 

ураде код куће, после 

додатног појашњења. 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ Исходи 

Начин остваривања  

(Којим активностима, 

методама, облицима рада) 

Међупредметне 

компетенције 

Начин праћења и 

оцењивања 

Глаголска времена 

Именице 

Заменице 

Придеви 

Бројеви 

Детерминанте 

Пасив 

Директан и 

индиректан говор 

Вокабулар 

Ученик ће моћи да проширује и надограђује 

већ постојеће знање , кроз примере, слушање 

аудио материјала и додатног материјала за 

рад, у зависности од времена које се 

обрађује. Ученик ће бити у стању да и сам да 

обрађује идеје које га интересују у вези са 

неком граматичком темом.  

Ученик ће бити у стању да користи нове речи 

и изразе а који су надоградња већ постојећих. 

Моћи ће да изрази своје мисли, жеље и 

уверења на француском језику. 

Часови додатне наставе Одговоран однос 

према себи и другима 

Сарадња 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Естетичка 

компетенција 

Наставник одређује 

ученике који долазе на 

додатну наставу, бележи и 

едневник њихове 

активности, мотивише их 

да буду што бољи. 
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                                    4. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Редни број Програмски садржаји Време реализације Задужени 

1. Свечани пријем ученика 1. разреда септембар 

ученици, наставници драмско 

рецитаторске секције, музичке 

културе, ритмичко плесне секције 

2. 
Обележавање Дана писмености 8. 

септембар 
септембар 

ученици, наставници српског језика, 

учитељи, библиотекар 

3. Обележавање Дечје недеље септембар- октобар ученици, одељењске старешине 

4. 
Обележавање дана Организације 

уједињених нација – 24.10. 
октобар 

ученици, наставници српског језика, 

историје, учитељи 

5. Посета сајму књига октобар 
ученици, наставници српског језика, 

библиотекар, одељењске старешине 

6. Обележавање дана школе 20.10. октобар 

ученици, наставници српског језика, 

музичке културе, ликовне културе, 

информатике, историје учитељи 

7. 
Обележавање дана Крагујевачке 

трагедије 21. октобра 1941. године 
октобар 

Ученици, наставници српског језика, 

историје, учитељи 

8. 
Постављање изложбе ликовних и 

литерарних радова 

октобар, децембар, 

јануар,  март, април, јун 

ученици, наставници који воде 

ликовне и литерарне секције,учитељи, 

9. 
Обележавање државног празника – Дан 

примирја у Првом светском рату 11.11. 
новембар 

наставници грађанског васпитања, 

библиотекар, ученици 
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10. Фестивал науке децембар 
ученици, наставници природних 

наука 

11. 
Музичко такмичење „ Музичке 

заврзламе“ 
децембар, април, јун 

ученици, наставници музичке 

културе, учитељи, наставници српског 

језика, ликовне културе, 

Информатике, ТИТа 

 

12. 
Обележавање Дана Светог Саве 27.01. јануар 

ученици, наставници драмско 

рецитаторске секције, ликовне 

секције, музичке културе ( хор), 

ритмичко плесне секције 

13 
Обележавање Дана државности – 

Сретења 15.2. 
фебруар 

наставници литерарне и ликовне 

секције, наставник историје, ученици 

14. 
Обележавање међународног дана жена и 

девојака у науци – 11.2. 
фебруар 

ученици, наставници математике, 

физике, хемије 

15. 

„Пролеће у „ Ослободиоцима“- 

презентација школских секција будућим 

првацима и њиховим родитељима 

март, април, мај ученици, наставници секције 

16. 

Такмичење у рецитовању, малим 

драмским формама, приповедању, 

беседништву 

март, април 
ученици, наставници драмско-

рецитаторске секције 

17. 
Обележавање Дана планете Земље, 22. 

априла- сарадња са локалном заједницом 
април 

ученици, наставници биологије, 

географије, Света око нас, Природе и 

друштва 
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18. 

Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату – 22. априла 

април 
Ученици, наставници српског језика, 

историје, ликовног, учитељи 

19. 

Обележавање Светског дана књиге и 

ауторских права, 23. април- помоћ 

ученицима у писању радова, израда 

паноа 

април 

ученици, библиотекар, наставници 

српског језика, чланови 

библиотекачке и литерарне секције 

20. 

Обележавање „Дана Београда“ – посвета 

првом спомену Београда 878. године и 

симболичном предавању кључева 

османске власти кнезу Михаилу 1867. 

године 

април 
ученици, наставници српског језика, 

ликовне културе, историје, учитељи 

21. 
Обележавање дана победе у Другом 

светском рату, 09.05. 
мај 

ученици, наставници српског језика, 

историје, учитељи 

22. 

Свечаност у част најбољих ученика, 

добитници диплома, освајача првих 

места на такмичењима 

јун 

директор, библиотекар, наставник 

музичке културе, одељењске 

старешине, ученици 

23. 
Завршне приредбе ( поводом краја 

школске године) 
јун ученици, учитељи 

24. 

Израда текстова за интернет 

презентацију школе, инстаграм, 

промоција рада школе и школске 

библиотеке 

континуирано током 

наставне године 
наставници, библиотекар, ученици 
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25. 

Припремање материјала за сајт 

школе,инстаграм, постављање 

материјала, промоција рада школе 

континуирано током 

наставне године 
наставници, библиотекар, ученици 

26. 

Сарадња са Дечјим културним центром: 

организовање позоришних представа, 

посета писаца, учествовање у ликовним 

и литерарним конкурсима 

током наставне године 
наставници српског језика, ликовне 

културе, учитељи, ученици 

27. Организовање књижевник сусрета током наставне године библиотекар 

28. 
Посета музејима, ботаничкој башти „ 

Јевремовац“ 
током наставне године 

ученици, предметни наставници, 

одељењске старешине 

29. 
Програм концерата Музичке омладине и 

ученика музичких школа 
током наставне године 

ученици, наставник музичке културе, 

одељењске старешине нижих разреда 

30. 
Посета позоришним и биоскопским 

представама 
током наставне године 

ученици, одељењске старешине, 

наставници српског језика 

31. 

„ Наших руку дело“ продајне изложбе     

( хуманитарна, набавка наставних 

средстава и реквизита) 

током наставне године 
ученици, одељењске старешине, 

наставници ликовне културе и ТИТа 
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32. „Пролећни концерт“ март - мај 

Ученици, наставник 

музичке културе, 

наставници српског 

језика, наставнициразредне наставе 

33. 
Сарадња са „ Пријатељи деце општине 

Палилула“ 
током наставне године 

ученици,тим за културну 

и јавну делатност школе, наставници 

српског језика, ликовне културе, 

драмско рецитаторске, литерарне и 

ликовне секције 

34. 

Сарадња са Градском општином 

Палилула и Спортским савезом 

Палилуле. 

током наставне године 
ученици, Тим за културну и јавну 

делатност школе 
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5. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 
Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, потреби неговања и 

развоја физичких способности, као и превенције насиља, нарокоманије и малолетничке деликвенције, школа у оквиру Годишњег плана 

и Школског програма реализује Програм школског спорта којим су обухваћени сви ученици. У оквиру програма, школа организује 

недељу спорта и активности  које су  прилагођене узрасту и могућностима ученика. У програму учествују сви ученици од првог до 

осмог разреда, а спроводе га наставници разредне наставе и наставници Физичког и здравственог васпитања у сарадњи са локалном 

заједницом. 
   
 

Редни 

број 
Садржај рада Време Сарадници 

Евалуација 

Запажања о реализацији 

1. 

Учешће на такмичењима у 

организацији Општинског и 

Градског Савеза за школски спорт 

(атлетика, кошарка, футсал, одбојка, 

пливање) 

Окотобар-Мај 

Наставници Физичког 

и здравственог 

васпитања 

Извештаји о 

постигнућима на 

такмичењима, остварени 

резултати 

2. 
Крос трка „Трка за срећније 

детињство“ 
Октобар 

Наставници физичког 

и здравственог 

васпитања, 

Наставници разредне 

наставе, Општинска 

организација Црвеног 

крста - Палилула 

Извештај о успешности и 

масовности учешћа у 

хуманитарној спортској 

активности 

3. 
Крос поводом општинске славе 

Марковдан 
Мај 

Градска општина 

Палилула, Спортски 

Савез Палилула и 

ОАК Београд 

Број ученика учесника 

кроса, остварени 

резултати 

4. 
Београдски маратон – Трка 

задовољства 
Април-мај 

Наставници физичког 

и здравственог 

васпитања, родитељи 

ученика 

Број ученика учесника 

трке задовољства, анализа 

успешности активности 
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6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Садржаји програма  Активности ученика  Активности наставника  Начин и 

поступак   

остваривања  

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Израда програма за 

заштиту  ученика од 

насиља, злостављања  и 

занемаривања  

Активно учешће деце 

у  изради програма 

Активно учешће у 

изради  програма 

На састанку ШТ Едукација свих актера школе у 

циљу  сензибилизације на појаву 

и 

препознавање  насиља,злоставља

ња и занемаривања; - помоћ 

ученицима у стицању увида 

у  персоналне проблеме и 

указивање на могуће  начине 

њиховог решавања;  

- перманентно разрађивање 

начина и техника  за праћење и 

процену предузетих мера 

и  остваривање ефикасности;  

- кроз сарадњу са Тимом за 

инклузивно  образовање и Тимом 

за социјалну заштиту,  пружање 

помоћи ученицима 

са  поремећајима у понашању и 

опсервација и  идентификација 

ученика с одређеним  социјалним 

проблемима. 

Континуирано 

усклађивање  подзаконски

х аката школе са  свим 

законским изменама  

Информисање ученика 

о  законским изменама 

Размена информација 

у  сарадњи са 

секретаром  школе 

На састанку ШТ 

Дефинисање улога 

и  одговорности у 

примени  процедура и 

поступака свих  актера 

школе 

Учествовање у 

доношењу  правила 

понашања у школи 

Учествовање у   

извршавању процедура 

и  поступака 

На седници 

Наставничког  ве

ћа 

Формирање и 

едукација  Вршњачког 

тима  

Учешће у 

радионицама,  постављање 

плаката с   

правилима понашања 

и  саветима за ненасилну  

комуникацију  

Реализација 

едукативних  радионица  

На часовима ОС 
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Индивидуално-

саветодавни рад  са 

ученицима који су актери 

у  ситуацијама насиља 

Разговори, размена   

информација  

Подршка деци која 

трпе  насиље и рад са 

децом која  врше насиље 

На одмору, пре и 

после  наставе 

 

 

Обавештавање родитеља и  разговор о 

ситуацијама насиља 

Разговори, размена   

информација  

Разговори ОС, 

предметних  наставника и чланова 

ШТ  са родитељима 

На одмору, пре и 

после  наставе 

Сарадња Тима са Тимом за  социјалну 

заштиту и Тимом за  инклузивно 

образовање 

Активно учешће деце у 

свим  тимовима 

Размена информација са  члановима 

Тимова  

На састанцима тимова 

Евалуација програма и  евентуалне 

измене на основу  документације 

Исказивање мишљења 

о  активностима програма  

Школски Тим за заштиту  деце 

/ученика од   

насиља,злостављања 

и  занњмаривања 

На састанцима   

ШТ,седници 

Наставничког  већа и 

састанцима ВТ 
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ПРЕВЕНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Садржаји програма  Активности 

ученика  

Активности   

наставника 

Начин и   

поступак   

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја  програма 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Израда програма за   

заштиту ученика од   

дискриминације 

Активно учешће 

ученика  у изради 

програма 

Активно учешће у   

изради програма 

На састанку ШТ - Едукација свих актера   

школе на појаву и   

препознавање   

дикриминаторног 

понашања,  вређања угледа, 

части или  достојанства 

личности  

- Помоћ ученицима у 

стицању  увида у персоналне 

проблеме  и указивање на 

могуће начине  њиховог 

решавања  

- Перманентно 

разрађивање  начина и техника 

за праћење  и процену 

предузетих мера и   

остваривања ефикасности - 

Кроз сарадњу са Тимом 

за  инклузивно образовање 

и  Тимом за социјалну 

заштиту  пружање помоћи 

ученицима  са поремећајима у 

понашању  и опсервација и   

Континуирано   

усклађивање   

подзаконских аката   

школе са свим изменама 

Информисање 

ученика 

о  законским 

изменама 

Размена информација 

у  сарадњи са 

секретаром  школе 

На састанку ШТ 

Упознавање свих актера  у 

образовању са   

Правилником о   

поступању установе у  случају 

сумње или   

утврђеног   

дискриминаторног   

понашања и вређања  угледа, 

части или   

достојанства личности 

Информисање 

ученика  на ЧОС-у 

Информисање   

наставника  

На седници   

Наставничког већа 

Дефинисање улога 

и  одговорности у 

примени  процедура и 

поступака  свих актера школе 

Учествовање у   

доношењу правила   

понашања у школи 

Учествовање у   

извршавању 

процедура  и поступака 

На седници   

Наставничког већа 
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Стручно 

усавршавање  запослених ради   

унапређивања   

компетенција за   

превенцију и  интервентне 

активности  

/  Учешће на обукама  Акредитовани   

програми којима  се унаређују   

компетенције за  превенцију   

дискриминаторног  понашања 

идентификација ученика 

са  социјалним проблемима 

Подршка деци и   

родитељима из   

мањинских и осетљивих  група 

Разговор, размена   

информација 

Разговор ОС, 

предметни  наставници, 

  

информисање,   

родитељски састанци 

Индивидуални   

разговори,   

родитељски   

састанак, акције 

 

Предавања и радионице  за 

превазилажење   

стереотипа и 

предрасуда,  развијања свести о   

штетности   

дискриминације,   

унапређење 

толеранције,  уважавања и 

поштовања  различитости и др. 

Активно учешће 

на   

радионицама и 

дискусији 

Вођење радионица 

и  предавања од стране 

ОС  и стручних 

сарадника 

Часови   

одељенског   

старешине и   

радионице  

 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Проверавање 

добијене  информације о   

дискриминаторном   

понашању. 

Разговор, 

размена   

информација 

Разговор са ученицима  Прикупљање   

информација од  учесника и   

сведока 
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Заустављање   

дискриминаторног   

понашања и смиривање  учесника 

 Заустављање   

дискриминаторног   

понашања одмах након  добијене 

информације о  истом, сви запослени 

Прекид   

дискриминаторног  понашања,   

одвајање   

учесника,   

разговор,   

смиривање   

ситуације 

Обавештавање, позивање  родитеља  Позивање, разговор ОС,  стручни 

сарадник 

Телефоном,   

разговор у школи 

Прикупљање   

релевантних   

информација и   

консултације 

Размена 

информација  

Учешће у анализи и   

прикупљању   

информација 

Разговор са   

учесницима,   

сведоцима,   

анализа ситуације,  састанак ШТ 

Предузимање мера и  активности Изношење 

предлога  

Активно учшће ОС, ШТ  у доношењу 

мера и   

праћењу ефеката 

Појачан васпитни  рад, по потреби  васпитно -  

дисцилински   

поступак, план заштите од   

дискриминације,  друштвено  

користан рад 

Вођење евиденције  /  Стручни сарадник, ОС  Вођење и чување  документације о  свим 

ситуацијама  дискриминације 

и  дискриминаторног  понашања 

Индивидуални рад са  ученицима 

који трпе  чине или сведоче   

дискриминаторно   

понашање 

Разговор, 

размена   

информација, по 

потреби  обављањ

е 

друштвено  корис

ног рада 

Индивидуални рад са  ученицима, ОС, 

стручни  сарадник 

Појачан васпитни  рад, разговор,   

друштвено  

користан рад 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

Садржаји програма  Активности   

ученика  

Активности   

наставника  

Начин и 

поступак  остваривања  

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Израда 

програма  превенцију 

болести  зависности, 

васпитно  запуштног и 

свих  облика 

деликвеног  понашања 

Учешће деце у   

изради програма 

Учешће наставника 

у  изради програма 

На састанку ШТ Унапређење квалитета живота 

ученика:  

-развијањем негативног става 

код ученика, 

према  коришћењу ПАС, 

развијање социјално 

пожељних 

облика  комуникације и 

стварање безбедне средине за 

живот и рад  ученика  

-укључивање свих носилаца 

превентивних и 

интервентних  активности 

Континуирано   

усклађивање   

подзаконских аката  школе 

са свим  законским 

изменама 

Информисање   

ученика о   

законским   

изменама 

Континуирано   

информисање у   

сарадњи са   

секретаром школе 

На састанку  

Дефинисање улога 

и  одговорности 

у  примени процедура 

и  поступака свих 

актера  школе 

Учествовање у   

доношењу 

правила  понашања у 

школи 

Учествовање у   

доношењу 

правила  понашања у 

школи 

На седници   

Наставничког већа 

Реализација радионица  о 

штетности и  опасности 

употреба  ПАС, као и о 

ризицима  деликвентог 

понашања 

Учестововање 

у  радионицама  

Реализација   

радионица 

На часовима ОС 

Обавештавање   

родитеља и разговор 

о  ситуацијама 

употребе  ПАС 

и/или  испољавања 

ризичних  облика 

понашања 

Разговори, 

размена  информација  

Разговори ОС и   

предметних   

наставника  

На одмору, пре и  после 

наставе 
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Евалуација програма и  евентуалне измене на  основу 

документације 

Исказивање   

мишљења о   

активностима  програма 

Исказивање мишљења  о 

активностима   

Програма 

На састанцима,   

седници   

Наставничког већа  
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7. ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

    7.1. МЛАЂИ РАЗРЕДИ – ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 

РАЗРЕД: Први  

 

ЦИЉ: Мотивисање ученика за креативан, стваралачки и практичан рад, а у циљу прихватања нових сазнања, умења и вештина. 

Развијање љубави према ликовној уметности. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори...  

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: пријављени ученици за секцију , учитељ, представници локалне самоуправе, учитељ 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

Јесен у Београду 

(Цртање,Ритам боја, Израз/ Колажирање -боје јесени...) 

(Воштаним бојама  сликају преко водених боја или темпера) 

(Колажирањем различатих материјала покривају бојене 

површине) 

 

 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

колаж папир 

воштане боје 

плодови јесени 

бели кишобрани 

темпере 

фарбе.. 

Новогодишње чаролије 

(Вајање,Простор и украшавање...) 

Свети Сава 

(Графика) 

Пролећно буђење 

Децембар 

Јануар 

Март 

Април 

Мај 

маске, 

циркони,шљокице,честитке,па

пири у боји, маркери, хамери... 
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(Цртање различитим цртачким материјалима и средствима,на 

одабраној цртачкој подлози) 

(На основу скице коју су нацртали праве плакат; цртежи се 

изводе гребањем црне површине различитим дрвцима,трском 

,чачкалицама...) 

 

 

 

 

 

 

 

штапићо, 

глина,пластелин,креде у боји, 

фломастери,темпере,папири у 

боји, лепак, маказе... 

 

 

 

Сликам и уживам 

(Ученици по групама обликују сунцокрет/кактус од 

различитих материјала који се употребљавају у 

свакодневном животу) 

(Обликовање школског дворишта правећи различите 

просторне облике-зграду,клупе,ограду, дрвеће,траву...) 

 

 

Јун 

папири у боји, маказе, 

самолепљиви 

колаж,бојице,фломастери.. 

 

НАЗИВ  ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

РАЗРЕД: ПРВИ  

 

ЦИЉ: Циљ рада секције је да се код ученика побуди интересовање за рецитовањем, учењем рецитала и игроказа. Секција подстиче 

развијање ученичке маште, креативности и оригиналности. Оспособљава ученике за лепо и изражајно рецитовање, развија љубав према 

књизи, а самим тим проширује знање о књижевном стваралаштву. Ученици ће се на секцији упознати са дикцијом, акцентом, 

интонацијом, темпом, откриће лепоте поезије и бити подстакнути на читање и самостални истраживачки рад.   

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: учитељ, пријављени ученици, представници локалне самоуправе  
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АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

АУДИЦИЈА 

СЕПТЕМБАР 

Маске 

Костими 

Глумачки реквизити 

 
ВЕЖБЕ У ПРОСТОРУ И ПОКРЕТУ ОКТОБАР 

НОВЕМБАР 

ВЕЖБЕ ЗАПАЖАЊА И КОНЦЕНТРАЦИЈЕ НОВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 

ГОВОРНЕ ИГРЕ-ДОПУЊАЛКЕ И САСТАВЉАЊЕ ПРИЧЕ ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

ДРАМСКЕ  ИГРЕ 
МАРТ 

ВЕЖБЕ ИЗРАЖАЈНОГ ЧИТАЊА ДРАМСКОГ ТЕКСТА МАРТ 

АПРИЛ 

ДРАМАТИЗАЦИЈА МАЈ 

ЈУН 

НОСИОЦИ  АКТИВНОСТИ:  Учитељ, пријављени ученици, представници локалне самоуправе 

 

 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ОРИГАМИ СЕКЦИЈА 

 

РАЗРЕД: Први 

 

ЦИЉ: Циљеви ваннаставне активности Оригами секције су: Развијање и стимулисање тактилних, моторних, визуелних и менталних 

функција ученика у најранијем узрасту; развијање координације око ‒ рука приликом демонстрације и рада; неговање фине моторике 

увежбавањем технике; развијање опажања, меморије и сналажења у просторним односима приликом демонстрације и рада; подстицање 

маште и креативности увежбавањем технике; подстицање стрпљења и концентрације приликом рада; развијање смисла за естетику 

увежбавањем и савладавањем технике; подстицање лепих осећања и пријатног расположења током и по завршетку рада; рад на 

самопоуздању и позитивној слици о себи увежбавањем и савладавањем технике. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

 Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 
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Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: пријављени ученици за секцију , учитељ, представници локалне самоуправе 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

1. Упознавање са основама технике 

СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР 

папири у боји  

дрвене боје 

фломастери 

лепак 

воштане боје 

маказе 

2. Приказивање документарних филмова и прилога о 

оригамију 

 
СЕПТЕМБАР, МАЈ 

 

3. Израда првих модела и увежбавање технике  

- Тема: Животињско царство (зец, врана, лисица, жирафа, 

пас, мачка, риба, бубамара) 

 

НОВЕМБАР, ДЕЦЕМБАР, ЈАНУАР, 

ФЕБРУАР 

папири у боји  

дрвене боје 

фломастери 

лепак 

воштане боје 

маказе 

4. Игре папиром ‒ папир као играчка 

- Тема: Пролеће (птичице, лале, цветови, ускршњи зека) 

МАРТ, АПРИЛ, МАЈ 

папири у боји  

дрвене боје 

фломастери 

лепак 

воштане боје 

маказе 

5. Уређивање и оплемењивање простора готовим 

моделима ОКТОБАР, МАРТ, ЈУН 
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НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: РИТМИЧКО – ПЛЕСНА СЕКЦИЈА 

 

РАЗРЕД: Први 

 

ЦИЉ: Мотивисање ученика за креативано и  стваралачко изражавање кроз плес, а у циљу развоја моторичких способности усклађених 

уз музику. Развијање љубави према музици и плесу. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: фотографије, цртежи, карте, костими... 

Мануелна: Разноврсни покрети 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, пројектори... 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: ученици пријављени на секцију, учитељи и представници локалне самоуправе 

 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

Упознавање са радом секције 

Упознавање ученика са планираним програмом 

Представљање чланова путем самосталног наступа 

Подсећање на кореографије које су неки од чланова играли 

СЕПТЕМБАР 

презентације, музика, звукови, 

ТВ емисије, пројектори 

Корак по корак, учимо кораке за игру 

Увежбавање кореографије 

Припрема за школску приредбу 

Генерална проба ОКТОБАР 

презентације, музика, звукови, 

ТВ емисије, пројектори 

Корак по корак, учимо кораке за игру 

Постављање кореографије 

Увежбавање кореографије 

Договор о костимима 

НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР 

презентације, музика, звукови, 

ТВ емисије, пројектори 
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Израда костима и увежбавање кореографије 

Приредба на крају првог полугодишта 

Слушање музике 

Одабир музике за кореографију 

Кореографска импровизација за одабрану музику 

Корак по корак, учимо кораке за игру 

Постављање кореографије 

Постављање кореографије 

Увежбавање кореографије 

Договор о костимима 

Израда костима и увежбавање кореографије 

ЈАНУАР, ФЕБРУАР , МАРТ И АПРИЛ 

презентације, музика, звукови, 

ТВ емисије, пројектори 

Слушање музике 

Одабир музике за кореографију 

Кореографска импровизација за одабрану музику 

Корак по корак, учимо кораке за игру 

Постављање кореографије 

Постављање кореографије 

Увежбавање кореографије 

Договор о костимима 

Израда костима и увежбавање кореографије 

Припрема за приредбу поводом пријема првака 

МАЈ И ЈУН  

презентације, музика, звукови, 

ТВ емисије, пројектори 

 

 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

РАЗРЕД: Први 

 

ЦИЉ: Циљ ваннаставне активности Еколошка секција је ангажовање расположивих ресурса школе ради развијања еколошке свести, 

одговорности и осетљивости ученика и запослених  кроз адекватне активности и акције. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 
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Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: пријављени ученици за секцију , учитељ, представници локалне самоуправе 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

Конституисање секције 

СЕПТЕМБАР 

хамери, дрвене боје, 

фломастери, лепак, маказе, 

колаж папир, шпер-плоча, 

стиропор, картони за јаја, 

пластиче флаше, чаше, земља, 

саднице, картонске кутије 

Упознавање ученика са еколошким проблемима 
СЕПТЕМБАР 

ОКТОБАР 

Израда еколошких играчака и предмета, рециклажа НОВЕМБАР  

ДЕЦЕМБАР 

Учење песама  и  драмских текстова са еколошком тематиком ОКТОБАР 

ДЕЦЕМБАР 

ЈУН 

АПРИЛ 

 

Еколошки квизови МАРТ 

АПРИЛ 

МАЈ 

Израда заједничких плаката  МАРТ 

АПРИЛ 

МАЈ 

Обележавање важних датума у еколошком календару 
АПРИЛ 

МАЈ 
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Уређење и чишћење школског дворишта ОКТОБАР 

ЈАНУАР 

АПРИЛ 

МАЈ 

ЈУН 

Припреме за школске приредбе ОКТОБАР 

ДЕЦЕМБАР 

ЈАНУАР 

ЈУН 

АПРИЛ 

 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: Ликовна секција 

 

РАЗРЕД: Други разред 

 

ЦИЉ: Мотивисање ученика за креативан, стваралачки и практичан рад, а у циљу прихватања нових сазнања, умења и вештина. 

Развијање љубави према ликовној уметности. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори...  

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: пријављени ученици за секцију , учитељ, представници локалне самоуправе 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

Јесен у Београду 

(Цртање,Ритам боја, Израз/ Колажирање -боје јесени...) 

(Воштаним бојама  сликају преко водених боја или темпера) 

(Колажирањем различатих материјала покривају бојене 

површине) 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

колаж папир 

воштане боје 

плодови јесени 

бели кишобрани 

темпере 
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 фарбе.. 

Новогодишње чаролије 

(Вајање,Простор и украшавање...) 

 

Свети Сава 

(Графика) 

 

Пролећно буђење 

(Цртање различитим цртачким материјалима и средствима,на 

одабраној цртачкој подлози) 

(На основу скице коју су нацртали праве плакат; цртежи се 

изводе гребањем црне површине различитим дрвцима,трском 

,чачкалицама...) 

 

Децембар 

 

Јануар 

 

Март 

Април 

Мај 

 

 

 

 

 

маске, 

циркони,шљокице,честитке,па

пири у боји, маркери, хамери... 

 

штапићо, 

глина,пластелин,креде у боји, 

фломастери,темпере,папири у 

боји, лепак, маказе... 

 

 

 

 

Сликам и уживам 

(Ученици по групама обликују сунцокрет/кактус од 

различитих материјала који се употребљавају у 

свакодневном животу) 

(Обликовање школског дворишта правећи различите 

просторне облике-зграду,клупе,ограду, дрвеће,траву...) 

 

Јун 

папири у боји, маказе, 

самолепљиви 

колаж,бојице,фломастери.. 

 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: Оригами  секција 

 

РАЗРЕД: Други разред 

 

ЦИЉ: 

- Развијање и стимулисање тактилних, моторних, визуелних и менталних функција  ученика у најранијем  узрасту . 

- Развијање координације око ‒ рука приликом демонстрације и рада. 

- Неговање фине моторике увежбавањем технике. 

- Развијање опажања, меморије и сналажења у просторним односима приликом демонстрације и рада. 
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- Подстицање маште и креативности увежбавањем технике. 

- Подстицање стрпљења и концентрације приликом рада. 

- Развијање смисла за естетику увежбавањем и савладавањем технике. 

- Подстицање лепих осећања и пријатног расположења током и по завршетку рада. 

- Рад на самопоуздању и позитивној слици о себи увежбавањем и савладавањем технике. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: пријављени ученици за секцију , учитељ, представници локалне самоуправе 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

1. Упознавање са основама технике 

 

Септембар 

Октобар 

 

папир у боји 

колаж папир 

воштане боје 

фломастери 

дрвене боје 

2. Приказивање документарних филмова и прилога о 

оригамију септембар 

мај 

 

 

 

3. Израда првих модела и увежбавање технике 
новембар 

 децембар  

јануар 

фебруар 

папир у боји 

колаж папир 

воштане боје 

фломастери 

дрвене боје 

4. Игре папиром ‒ папир као играчка 

март 

Април 

мај 

папир у боји 

колаж папир 

воштане боје 

фломастери 

дрвене боје 
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5. Уређивање и оплемењивање простора готовим моделима октобар 

март 

јун 

 

 

 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: Драмско-рецитаторска секција 

 

РАЗРЕД: Други  

 

ЦИЉ: Развијање говорних, глумачких и креативних потенцијала ученика кроз одабране активности и стваралаштво у области драме и 

покрета 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: аудио-визуелна средства ( филмови, представе, скечеви), одабрани текстови, музика 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

АУДИЦИЈА 
СЕПТЕМБАР 

МАСКЕ 

КОСТИМИ 

ГЛУМАЧКИ РЕКВИЗИТИ ВЕЖБЕ У ПРОСТОРУ И ПОКРЕТУ ОКТОБАР 

НОВЕМБАР 

ВЕЖБЕ ЗАПАЖАЊА И КОНЦЕНТРАЦИЈЕ НОВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 

ГОВОРНЕ ИГРЕ-ДОПУЊАЛКЕ И САСТАВЉАЊЕ 

ПРИЧЕ 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

ДРАМСКЕ ИГРЕ 
МАРТ 

ВЕЖБЕ ИЗРАЖАЈНОГ ЧИТАЊА ДРАМСКОГ ТЕКСТА МАРТ  

АПРИЛ 

ДРАМАТИЗАЦИЈА МАЈ 

ЈУН 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: УЧИТЕЉ, ПРИЈАВЉЕНИ УЧЕНИЦИ, ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
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НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

РАЗРЕД: ДРУГИ  

ЦИЉ: ангажовање расположивих ресурса школе ради развијања еколошке свести, одговорности и осетљивости ученика и запослених  

кроз адекватне активности и акције. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

Конституисање секције 

СЕПТЕМБАР 

хамери, дрвене боје, 

фломастери, лепак, маказе, 

колаж папир, шпер-плоча, 

стиропор, картони за јаја, 

пластиче флаше, чаше, земља, 

саднице, картонске кутије 

Упознавање ученика са еколошким проблемима 
СЕПТЕМБАР 

ОКТОБАР 

Израда еколошких играчака и предмета, рециклажа НОВЕМБАР  

ДЕЦЕМБАР 

Учење песама  и  драмских текстова са еколошком тематиком ОКТОБАР 

ДЕЦЕМБАР 

ЈУН 

АПРИЛ 

 

Еколошки квизови МАРТ 

АПРИЛ 

МАЈ 

Израда заједничких плаката  МАРТ 

АПРИЛ 

МАЈ 
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Обележавање важних датума у еколошком календару 
АПРИЛ 

МАЈ 

Уређење и чишћење школског дворишта ОКТОБАР 

ЈАНУАР 

АПРИЛ 

МАЈ 

ЈУН 

Припреме за школске приредбе ОКТОБАР 

ДЕЦЕМБАР 

ЈАНУАР 

ЈУН 

АПРИЛ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: УЧИТЕЉ, ПРИЈАВЉЕНИ УЧЕНИЦИ, ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 

РАЗРЕД:ТРЕЋИ  

 

ЦИЉ: Циљ ваннаставне активности: Неговање говорне и сценске културе ученика, развијање талената, природности израза и сценског 

наступа, креативности и сарадње, ослобађање од стида и треме због јавног наступа. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: 

Визуелна: предмети, фотографије, цртежи, карте,шеме, симболи... 

Аудитивна: шумови у природи, музички и звучни ефекти... 

Текстуална:штампани и писани текстови 

Мануелна: Разноврсни алати,предмети, материјали... 

Аудио- визуелна: филмови, презентације, музика, звукови, ТВ емисије, е учионице, пројектори... 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: Ученици који похађају секцију, учитељ и представници локалне самоуправе 
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АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

 

Говорна култура (ортоепија) 

(Акцентске вежбе, упознавање говорне уметности, 

увежбавање интонације, темпа, паузе, дикције) 

 

Током године 

– пројектор 

– звучник 

– књиге 

– дидактичи материјал 

– костими 

 

Увежбавање програма 

(комада, сцене, музике, костима) 

 

Током године 

 

Јавни наступ 

(Приредбе поводом Дана школе, Нове године, Светог Саве, 

Дана заљубљених, Ускрса и других термина по потреби) 

октобар 

децембар 

јануар 

фебруар 

април/мај 

 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: НТЦ СЕКЦИЈА 

РАЗРЕД: ТРЕЋИ  

 

ЦИЉ: Циљ ваннаставне активности: Развијање концентрације, асоцијативно учење и развијање и унапређивање моторичких 

способности 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Припремљени материјал 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: Ученици који похађају секцију, учитељ и представници локалне самоуправе 

 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

Сакривена реч у реченици (нижи ниво) 

СЕПТЕМБАР - ЈУН 

Припремљени материјал 
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Сакривена реч у реченици (виши ниво) 

 
СЕПТЕМБАР - ЈУН 

Припремљени материјал 

Загонетна питања СЕПТЕМБАР - ЈУН Припремљени материјал 

Игре памћења 
СЕПТЕМБАР - ЈУН 

Припремљени материјал 

Нелогична прича 

 СЕПТЕМБАР - ЈУН 

Припремљени материјал 

 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: СПОРТСКА СЕКЦИЈА 

 

РАЗРЕД: ТРЕЋИ (III)  

 

ЦИЉ: Стицање физичких, моторичких , менталних, здравствених и друштвених способности. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Лопте 

 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: Ученици који похађају секцију, учитељ и представници локалне самоуправе 

 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

ГИМНАСТИКА 
СЕПТЕМБАР -  ЈУН 

ВИЈАЧА 

ОБРУЧ 

 

МАЛИ ФУДБАЛ СЕПТЕМБАР - ЈУН 

ФУДБАЛСКА ЛОПТА 

СПОРТСКА ИГРА 

КОШАРКА, РУКОМЕТ, ОДБОЈКА СЕПТЕМБАР -  ЈУН 
КОШАРКАШКА  И 

ОДБОЈКАШКА  ЛОПТА 
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РАЗРЕД: Четврти 

 

ЦИЉ: Развијање еколошке културе ученика у најранијем узрасту кроз васпитавање за одговорно понашање и активно учешће у 

очувању природне равнотеже како своје непосредне околине тако и читаве планете.  

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Енциклопедије, часописи, снимци документарних емисија, едукативне емисије  

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: ученици, наставници 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА 
IX, XI, IV, V 

 

ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА ОД ЗАГАЂЕЊА X, XI, V, VI  

ЗАШТИТА ВОДЕ ОД ЗАГАЂЕЊА 
XII, I, II, III 

 

БИОДИВЕРЗИТЕТ IV, V  

РЕЦИКЛАЖА 

XI, XII 

Картонске кутије, флаше, 

тканина, лименке, чепови, 

лепак, папир, маказе 

 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

 

РАЗРЕД: Четврти 

 

ЦИЉ: Мотивисање ученика за креативан, стваралачки и практичан рад, а у циљу прихватања нових сазнања, умења и вештина. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: предмети, фотографије,  цртежи, материјали 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: ученици, наставници 
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НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 

РАЗРЕД: ПРВИ 

 

ЦИЉ: Популаризација математике и мотивисање за њено учење. Кроз практичне и примењене задатке и 

математички оријентисане игре и мозгалице обогаћују знања, вештине и способности, развије 

креативност, машту, логичко размишљање, стрпљење, стваралачки дух да их укључи у практичан рад и да 

им приближи математику. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: припремљени задаци, израђена наставна средства ( карте, , коцкице, бинго 

листићи...),наставни листићи, квизови знања 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: ученици, наставници 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И ОБЛИК 

ПРЕДМЕТА IX,  

Папир за штампање 

материјала,  конац различитих 

боја, шпенадле, хамер, маказе 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

ЦРТАЊЕ  

IX, XI, IV, V 

Оловка, папир, дрвене бојице, 

фломастери, воштане боје, 

угље, туш и перо, креде у боји, 

хамер, лепак 

СЛИКАЊЕ 

X, XI, V, VI 

Темпере, акрилне боје, водене 

боје, фарба, колаж папир, 

папир у боји 

ВАЈАЊЕ 

 XII, I, II, III 
Глина, пластелин, глинамол, 

тесто 
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ГЕОМЕТРИЈА 

X, XI, V, VI 

Папир за штампање 

материјала 

ЛИНИЈА 

XII, I, II, III 

Папир за штампање 

материјала 

БРОЈЕВИ 

XI, IV, V 

Папир за штампање 

материјала, хамер, оловке 

убоји  

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

IV 

Папир за штампање 

материјала, хамер, оловке у 

боји, конац различитих боја, 

шпенадле, 

 

 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

РАЗРЕД: Четврти 

 

ЦИЉ: Развијање комуникацијских способности, развој креативности, љубав према позоришту, драми и осталим облицима уметности 

изражавања. Изражајно читање и рецитовање. Развијање критичког мишљења и мотивисање ученика на креативно стваралаштво. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: збирке песама, драмски текстови, аудио-визуелна средства, реквизити... 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: ученици, наставници 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

ВЕЖБЕ ПРАВИЛНОГ ГОВОРА И ДИСАЊА 

ПОЈЕДИНАЧНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ВЕЖБЕ ГЛАСОМ И 

ПОКРЕТОМ 

 

IX 

Примери вежби правилног 

дисања и говора,збирка вежби 

говора и пантомиме 
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ПОЗОРИШТЕ- ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

 XI, IV, V 

Речник позоришних термина 

ГОВОР- ПОКРЕТИ И МИМИКА 

X, XI, V,  

 

ДРАМСКЕ ИГРЕ 

XII, I, II, III 

Реквизити, шминка, материјал 

за сценографију 

ИГРА СЕНКИ 

III 

Платно, материјал за израду 

позорнице, картон, темпере 

ДРАМСКИ ТЕКСТ 

X, I, VI  

Реквизити, шминка, материјал 

за сценографију 
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7.2. СТАРИЈИ РАЗРЕДИ 

7.2.1. ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА 

НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: Вежбањем до здравља 

РАЗРЕД: V и VI 

ЦИЉ: Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира 

ставове и вредности од значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим животним навикама. 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: наставник физичког и здравственог васпитања 

 ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ: ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА У  V И VI РАЗРЕДУ 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ ОБРАД

А 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 

1. Вежбање, здравље и животна средина 4 4         4 4 8 

2. Исхрана и вежбање   4 4 1 3     6 6 12 

3. Вежбање и физички изглед       4 4   4 4 8 

4. У вежбању једнаки         4 4 4 4 8 

Укупно: 36           18 18 36 

              



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

583 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА У V И VI РАЗРЕДУ 

ТЕМЕ и  кључни појмови садржаја 

програма 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Вежбање, здравље и животна средина: 

Појам и врсте здравља, начини његовог 

праћења и чувања. 

Утицај вежбања на здравље, раст и развој. 

Људско тело и вежбање – кости, зглобови, 

мишићи. 

Специфичности вежбања у и ван спорта. 

Правилно и неправилно вежбање. 

Мотивација за вежбање и фактори који 

утичу на одустајање. 

Када не треба вежбати. 

Вежбање и имунитет. 

Значај вежбања на чистом ваздуху. 

Вежбање и очување животне средине. 

Повреде при вежбању и прва помоћ. 

– дефинише појам здравља, разликује физичко, 

ментално и социјално здравље и образлаже 

утицај вежбања на здравље; 

– упореди специфичности вежбања у спорту и 

ван спорта; 

– разликује правилно од неправилног вежбања и 

планира сопствене физичке активности у складу 

са потребама, могућностима и интересовањима; 

– има увид у сопствене разлоге вежбања и 

истрајава у вежбању; 

– препозна ситуације у којима не сме да вежба; 

– препозна утицај различитих вежбања на 

физички изглед и здравље; 

– повеже позитиван и негативан утицај вежбања 

на имунитет; 

– поштује еколошка правила у средини где 

вежба; 

– правилно поступа у пружању прве помоћи при 

повредама у вежбању; 

– критички вреднује идеале физичког изгледа 

који се намећу као и начине за њихово 

достизање; 

– користи поуздане изворе информација о 

утицају исхране и вежбања на здравље и 

физички изглед; 

– разликује добро од лошег држања тела и 

коригује сопствено држање тела; 

– препозна ризике гојазности и мршавости; 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 
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– наведе принципе правилне исхране и 

примењује их у свом свакодневном животу; 

– критички се односи према рекламираним 

производима животних намирница; 

– аргументовано дискутује о физичким 

активностима и начину исхране и ризицима 

неодговарајућих дијета; 

– доведе у везу вежбање са правима детета; 

– аргументује значај вежбања после болести и 

неких повреда; 

– поштује потребе и могућности различитих 

учесника у вежбању и наведе примере 

равноправности и неравноправности у спорту; 

– преферира физичке активности на свежем 

ваздуху са другом децом у односу на седење 

код куће за компјутером. 

 

Исхрана и вежбање: 

Исхрана као извор енергије. 

Карактеристике основних животних 

намирница важних за вежбање. 

Гојазност и мршавост – ризици и 

компликације. 

Како и где се информишемо о здравом 

начину исхране. Производи који се 

рекламирају, а треба их избегавати. 

Различите врсте дијета и њихови 

позитивни и негативни ефекти. 

Правилна исхрана пре и после вежбања. 
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Вежбање и физички изглед: Идеал 

физичког изгледа некад и сад. 

Правилно држање тела и физички изглед. 

Претерана употреба дигиталних 

технологија и последице на здравље и 

физички изглед. 

Утицај вежбања и здравих начина живота 

на физички изглед. 
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7.2.2. МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

РАЗРЕД: V И VI 

ЦИЉ: Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик развија стваралачко и креативно мишљење кроз 

практичан рад, мотивацију, интeлeктуaлни, сoциjaлни, eмoциoнaлни и мoрaлни рaзвoj, свест о сопственом здрављу, опажање, 

осетљивост за естетику, радозналост и самопоуздање како би био оспособљен за креативно решавање проблема и имао одговоран однос 

према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: наставник музичке културе    

                                      

      ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ У  V И VI РАЗРЕДУ                                                                                                 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА  МЕСЕЦ 
ОБРАДА

  
УТВРЂ 

СВЕГ

А 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Извођење музике 4 4 4        6 6 12 

2.  Тело као музички инструмент    4 1 3 4    6 6 12 

3. Критичко мишљење кроз музику        4 4 4 6 6 12 

4.               

Укупно: 36           18 18 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ У  V И VI РАЗРЕДУ 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја програма 

 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Извођење музике 

Проширивање знања о музичким елементима. 

Изражајна својства динамике. 

Врста, карактер и примена темпа. 

Тон: боја и текстура 

Ритам: дводелни, троделни, четвороделни и мешовити. 

Повезивање звука и ритма. 

Примена динамике, темпа и ритма у свакодневном 

животу 

Проширивање искуства ученика у коришћењу 

различитих музичких средстава за рад у процесу 

музичког изражавања и обликовања; 

Индивидуално и групно певање. Двоглас. Троглас. 

Индивидуално и групно свирање. 

 

– примењује динамичко нијансирање при 

извођењу музичких дела; 

– препознаје елементе динамике у 

свакодневном животу; 

– анализира врсте такта и ритам у уметничким 

делима; 

– препознаје боју тона у складу са садржајем 

композиције; 

– изводи композиције домаћих и страних 

аутора самостално и у групи, користећи глас, 

покрет и инструменте; 

– изводи двогласне и трогласне композиције 

домаћих и страних аутора; 

– искаже своја осећања у току извођења 

музике; 

– примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

– учествује у манифестацијама; 

– користи различите технике телесних 

перкусија самостално и у групи; 

– примењује технике правилног дисања у 

свакодневном животу; 

– препознаје говор тела, свој и своје околине; 

– контролише покрете користећи 

концентрацију; 

– сарађује са члановима групе којој припада, 

поштујући различитости; 

– процени сопствене могућности у примени 

телесних перкусија; 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 

- Решавање проблема 

- Комуникација 

- Сарадња 

- Рад са подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

- Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

- Одговоран однос према здрављу 

- Одговоран однос према околини 
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– самостално осмишљава и импровизује 

покрете за ритмичке аранжмане; 

– контролише сопствене покрете у циљу боље 

координације; 

– својим речима објасни значај телесних 

перкусија на у сваком смислу; 

– критички анализира своје и туђе извођење; 

– истражи и објасни шта је музичка критика и 

која је њена улога; 

– објасни и примени различите технике 

критичког мишљења; 

– самостално поставља питања везана за дату 

тему; 

– аргументовано искаже утисак о слушаним 

делима; 

– вербализује свој доживљај музике; 

– искаже свој доживљај музике кроз друге 

уметности. 

– критички просуђује утицај музике на 

здравље ; 

– разуме и користи интеркултурални дијалог 

– примењује различите врсте писмености 

(језичке, медијске, културне, научне...); 

– разуме концепт инклузије и осeтљив је према 

различитостима; 

– самостално анализира музичка дела, 

користећи научене технике критичког 

мишљења; 

 

Тело као музички инструмент 

Синхронизација различитих менталних и физичких 

капацитета. 

Koординација различитих менталних и физичких 

капацитета 

Правилно дисање. 

Концентрација. 

Говор тела. 
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Јачање одређених делова тела. Рефлекс. Пажња. 

Брзина реаговања на различите захтеве из окружења. 

Развој свесности о нашем телу, контроли покрета и 

јачању мишића, као и бољој координацији и балансу. 

Стимулација и активација организма на 

психомоторном и когнитивном нивоу. 

Истраживање унутрашњег ритма и звука свога тела. 

Body percussion. 

 
Критичко мишљење кроз музику 

Технике критичког мишљења. Дрво проблема. Дебата. 

Шест шешира. Мозгалица. Трибине. 

Вештине критичког мишљења: комуникација, 

сарадња, препознавање проблема, решавање проблема. 

Вештина постављања питања: меморијска, 

транслацијска, интерпретацијска, аналитичка, 

синтетичка, евалуацијска. 

Обликовање оригиналног мишљења. 

Музичка критика. Анализа композиције 

Развијање способности и интересовања за 

целоживотно образовање. 
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7.2.3. ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 

 

НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 

РАЗРЕД: V  

ЦИЉ: Циљ учења слободне наставне активности Животне вештине је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове 

који ће му омогућити да боље разуме различите животне ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, 

другима и околини и понаша се у складу са културом безбедности. 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: наставник биологије, наставник физичког и здравственог васпитања, наставник српског језика и 

књижевности, педагог, психолог 

 

                 ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ   ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У  V  РАЗРЕДУ 

ОБЛАСТ/ТЕМА  МЕСЕЦ ОБРАДА УТВРЂ СВЕГ

А 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 
Вештине значајне за учење, рад и друштвени 

живот 
4 4 4 4 1 3     10 10 20 

2.  
Вештине значајне за изградњу културе 

безбедности 
      4 4 4 4 8 8 16 

3.               

4.               

Укупно: 36           18 18 36 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ   ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У  V РАЗРЕДУ 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

програма 

 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Вештине значајне за учење, рад и 

друштвени живот: 

- вештине критичког мишљења, решавање 

проблема, доношење одлука 

- организационе вештине и вештине 

управљања временом 

социо-емоционалне вештине; сарадња, 

комуникација, асертивност, решавање сукоба, 

препознавање сопствених и туђих емоција, 

превазилажење стреса 

- на одговоран начин брине о себи и околини и 

помаже другима у невољи 

- проналази релевантне и поуздане изворе 

информација од значаја за сналажење у 

свакодневним и ванредним животним 

ситуацијама 

критички промишља и доноси одлуке 

уважавајући контекст ситуације, процену 

последица и најбољи интерес за себе, друге и 

околину 

- јасно изрази сопствене мисли и осећања, са 

пажњом слуша саговорника и комуницира са 

другима на конструктиван начин 

- организује своје свакодневне активности на 

продуктиван начин 

 - препозна опасности и адекватно реагује 

- разликује ризично од превентивног и 

бебзедног пре, током и након елементарне 

непогоде 

 - тумачи знакове опасности, посебно ЕОР и 

поступа у складу са упутствима надлежних 

служби 

- процени сопствене могућности и ограничења 

у решавању проблема и потражи одговарајућу 

помоћ кад процени да ситуација превазилази 

његове могућности 

- повезује информације од релевантних 

институција са потенцијалним ризицима и 

правилним реаговањем у кризним ситуацијама 

- Одговоран однос према здрављу 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Сарадња 

- Решавање проблема 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

- Рад са подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 

- Комуникација 

- Одговоран однос према околини 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

592 

 

  

  

- образложи значај солидарности са људима у 

невољи 

- аргументује значај културе безбедности и 

пружању прве помоћи 

Вештине значајне за изградњу културе 

безбедност: 

- култура безбедности и надлежности за 

смањење ризика од катастрофа 

- климатске промене и заштита животне 

средине у контексту културе безбедности 

- општа безбедност: безбедност у саобраћају; 

знаци опасности и упозорење (зрачење, 

биолошка опасност, ЕОС – експлозивни 

остаци рата, запаљиво, хемијски производи) 

- план комункација и евакуације у случају 

несреће 

- елементарне непогоде: пожари, земљотреси, 

поплаве, екстремни метеоролошки услови 

- безбедност на води 

- прва помоц 

- искаже афирмативни став о људима који су 

активисти Црвеног крста 

- наведе ко је надлежан за одређене ванредне 

ситуације и симулира позив хитним службама 

- доведе у везу заштиту животне средине са 

климатским променама и културом 

безбедности 

- разликује безбедно, небезбедно и ризично 

понашање у саобраћају и примењује мере 

заштите приликом вожње различитим 

превозним средствима 

- наброји правила којих се треба придржавати 

у комункацији током несреће, наведе садржај 

торбе за случај несреће, поступа према плану 

евакуације и комуникације 

- наброји и објасни мере за ублажавање и 

смањење ризика од земљотреса, пожара, 

поплава и екстремних метеоролошких услова 

- разликује безбедна и небезбедна купалишта, 

објасни улогу спасиоца, поступа у складу са 

правилима понашања на купалиштима и 

демонстрира поступак самопомоћи у случају 

грча мишића у води 

- наведе принципе и демонстрира      

- пружање прве помоћи на изабраном      

- примеру 
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7.2.4. ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ И СЛИКАЊЕ 

 

НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ И СЛИКАЊЕ 

РАЗРЕД: V и VI 

ЦИЉ: Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз ликовни рад развија стваралачко 

мишљење и унапређује визуелно опажање, естетичке критеријуме и способност ликовног изражавања. 

ИЗВРШИОЦИ ПРОГРАМА: наставник ликовне културе 

                  ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ И СЛИКАЊЕ  

                                                                                    У  V и  VI РАЗРЕДУ 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

 

УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Цртање 4 4 4        6 6 12 

2.  Вајање    4 1 3 4    6 6 12 

3. Сликање        4 4 4 6 6 12 

4.               

5.               

6.               

Укупно: 36           18 18 36 
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  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ И СЛИКАЊЕ У  V И  VI РАЗРЕДУ  

 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

програма 

 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ЦРТАЊЕ 

Својства линија. 

Врсте цртежа. 

Цртачке технике. 

 

 – црта креирајући линије различитих 

вредности комбиновањем материјала, угла и 

притиска прибора/материјала; 

– црта према задатом моделу приказујући 

односе величина које опажа; 

– илуструје причу, бајку или песму одабраном 

цртачком техником; 

– обликује, према моделу, фигуре од меког 

материјала стилизујући сложени облик; 

– обликује, у самосталном и тимском раду, 

скулптуре или употребне предмете од 

материјала за рециклажу; 

– наслика ликовни рад према задатом или 

одабраном моделу приказујући тонове које 

опажа; 

– обликује стварне и имагинарне текстуре и 

облике одабраном цртачком, сликарском или 

вајарском техником; 

– изрази цртежом, сликом и скулптуром 

машту, сећање, емоције, интересовања или 

утисак о уметничком делу; 

– обликује употребне предмете примењујући 

најмање једну хоби технику; 

– разликује цртачке, сликарске и вајарске 

технике, материјал и прибор; 

– чисти радну површину, простор и прибор по 

завршетку сваког рада; 

– учествује у активностима које доприносе 

добробити школе и локалне заједнице. 

 

Компетенција за учење 

Естетичка компетенција 

Комуникација 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Предузимљивост и оријентација према 

предузетништву 

Одговорно учешће у демократском друштву 
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7.2.5. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: Чувари природе 

РАЗРЕД: V и VI 

ЦИЉ: Циљ учења слободне наставне активности је да ученици стекну знања, понашање, ставове и вредности који су потребни за 

очување и унапређење животне средине, биодивeрзитета, природе и одрживог развоја. 

 

ИЗВРШИОЦИ ПРОГРАМА: наставник биологије, наставник хемије, наставник географије 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ У  V И VI РАЗРЕДУ 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Упознај живи свет своје околине 4 4         4 4 8 

2. Значај живог света за човека   4 4       4 4 8 

3. Помозимо да преживе     1 3 4 4   6 6 12 

4. Ја чувам природу         4 4 4 4 8 

Укупно: 36           18 18 36 

ВАЈАЊЕ 

Својства облика. 

Стилизовање облика. Вајарске технике. 
 

 

СЛИКАЊЕ 

Примарне, секундарне и терцијарне боје. 

Локални тон. 

Сликарске технике 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ У  V И VI РАЗРЕДУ 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

програма 

 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

УПОЗНАЈ ЖИВИ СВЕТ СВОЈЕ 

ОКОЛИНЕ 

Биодиверзитет и његов значај. 

Истраживање биодиверзитета непосредне 

околине. 

Мапирање врста. 

 – препознаје проблем, планира стратегију 

решавања и решава проблем примењујући 

знања и вештине стечене у оквиру различитих 

предмета и ваншколског искуства. 

– прикаже и образложи резултате истраживања 

са аспеката очувања животне средине, 

биодиверзитета и здравља, усмено, писано, 

графички или одабраном уметничком 

техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање 

и обраду података и представљање резултата 

истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у заштити 

животне средине и биодиверзитета; 

– активно учествује у акцијама које су 

усмерене ка заштити, обнови и унапређењу 

животне средине и биодиверзитета; 

– повеже значај очувања животне средине и 

биодиверзитета са бригом о сопственом и 

колективном здрављу; 

– одговорно се односи према себи, 

сарадницима, животној средини и културном 

наслеђу; 

– аргументује своје ставове према еко-култури 

и култури свакодневног живљења; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, дајући лични 

допринос постизању задатог циља; 

Компетенција за учење 

Естетичка компетенција 

Комуникација 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Предузимљивост и оријентација према 

предузетништву 

Одговорно учешће у демократском друштву 
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– критички процени сопствени рад и рад 

сарадника у групи; 

– критички се односи према употреби и 

злоупотреби природе. 

 

ЗНАЧАЈ ЖИВОГ СВЕТА ЗА ЧОВЕКА 

Лековите биљке. 

Самоникле јестиве биљке. 

Зачинске биљке 

Аутохтоне расе и сорте. 

Значај биљног покривача. 

Утицај климатских промена на живи свет. 

 

 

 

ПОМОЗИМО ДА ПРЕЖИВЕ 

Угроженост врста. 

Значај опрашивача. 

Утицај пестицида на живи свет. 

 

 

 

 

ЈА ЧУВАМ ПРИРОДУ 

Природни ресурси. 

Рационална употреба енергије. 

Рационална употреба воде. 

Понашање у природи. 

Заштићене природне вредности. 

Позитиван и негативан утицај човека на 

животну средину. 
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7.2.6. САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 

 

НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 

РАЗРЕД: V и VI 

ЦИЉ: Циљ учења слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету јесте развијање функционалне писмености из области 

заштите животне средине, разумевање односа човек – природа са циљем бољег схватања света који га окружује, лакше сналажење у 

природном и социјалном окружењу и формирање одговорног и активног појединца у циљу разумевања и примене концепта одрживог 

развоја. 

 

ИЗВРШИОЦИ ПРОГРАМА: наставник биологије, наставник хемије, наставник географије 

 

                    ГОДИШЊИ ПЛАН СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 

 

  

ОБЛАСТ/ТЕМА 

  

МЕСЕЦ ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГ

А 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Одрживост, животна средина и утицај човека 4 4         4 4 8 

2. Одговоран однос према одрживости животне 

средине 

  4 4       4 4 8 

3. Одговоран однос према разноврсности неживе 

природе 

    1 3 4 4   6 6 12 

4. Одговоран однос према разноврсности живог 

света 

        4 4 4 4 8 

Укупно: 36           18 18 36 
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                  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

програма 

 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

УТИЦАЈ ЧОВЕКА 

Дефиниције географског омотача, животне 

средине и природне средине. 

Узајамна повезаност у оквиру географског 

омотача. 

Утицај човека на одрживост животне средине. 

Спровођење акција – заштита и одрживост 

животне средине. 

 

– дефинише појмове и разуме разлике између 

појмова географски омотач, животна средина и 

природна средина; 

– наведе примере повезаности и условљености 

литосфере, атмосфере, хидросфере и биосфере 

у оквиру географског омотача; 

– наведе принципе одрживог развоја; 

– уочи активности човека које доприносе 

одрживости животне средине; 

– уочи узрочно последичне везе између 

активности човека и промена у животној 

средини; 

– уочи повезаност природних, социјалних и 

економских фактора у очувању животне 

средине; 

– процени и упореди различите утицаје човека 

на потрошњу ресурса и одлагање отпада; 

– истражи изворе загађења у локалној средини; 

– анализира узроке и последице загађења у 

локалној средини 

– разврстава глобалне промене, упореди их и 

процени њихов утицај на животну средину 

– кроз решење пројектних задатака 

идентификује разлоге, узроке и последице 

емисије штетних гасова; 

– класификује изворе буке у локалном 

окружењу; 

– наведе и аргументује могућа решења за 

заштиту од буке; 

– класификује објекте геонаслеђа; 

Компетенција за целоживотно учење 

Естетичка компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 
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– издвоји критеријуме за издвајање објеката 

геонаслеђа као репрезентативних примера 

геодиверзитета; 

– учествује у дебати о одрживом понашању у 

заштићеном подручја; 

– графички прикаже промену броја 

заштићених биљних и животињских врста 

Србије у одређеном временском периоду; 

– препозна на карти заштићена подручја из 

наше земље која имају међународни значај; 

 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

ОДРЖИВОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Глобалне промене у животној средини и 

њихове последице. 

Смањење емисија штетних гасова. 

Заштита од буке. 

Комунална хигијена (акција). 

Рециклажа (акција). 

Спровођење акција – одговоран однос према 

одрживости животне средине. 

 

– образлаже разлоге заштите појединих 

биљних и животињских врста у Србији; 

– развија ставове и вредности о очувању 

животне средине кроз решавање проблема на 

локалитету; 

– формулише истраживачки задатак кроз рад у 

групама; 

– прикупи информације релевантне за 

истраживање; 

– користи ИКТ приликом прикупљања 

информација и представљања резултата 

истраживања; 

– учествује у акцијама које су усмерене ка 

заштити и очувању животне средине. 

 

 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ 

Одговоран однос према геолошкој, 

геоморфолошкој, хидролошкој разноврсности 

и разноврсности климе и земљишта. 

Геонаслеђе. 

Заштићена подручја. 

Заштићена подручја од међународног значаја. 
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7.2.7. МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

 

 НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ   РАЗРЕД: VI 

ЦИЉ: Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој медијске културе ученика и допринесе 

јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, 

емоционални и социјални развој у савременом медијацентричном окружењу. 

 

ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ: наставник српског језика и књижевности, наставник ликовног, наставник информатике и 

рачунарства, наставник страног језика 

 

 

 

 

 

 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА 

Заштићене биљке Србије. 

Заштићене животиње Србије. 

Теренска вежба: посета резервату природе. 

Спровођење акција – обележавање Дана 

планете Земље, Светског дана заштите 

животне средине, Светског дана вода. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ VI РАЗРЕДУ 

                                         

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Појам и функције медија 4 4         4 4 8 

2.  
Деконструкција и конструкција медијске 

поруке 
  4 4 1 3     6 6 12 

3. Оглашавање       4 4   4 4 8 

4. 
Медијски садржаји на мобилним дигиталним 

платформама и претраживање на интернету 
        4 4 4 4 8 

Укупно: 36           18 18 36 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ У VI РАЗРЕДУ 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

програма 

 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА И 

Медији и публика (корисници). 

Традиционални медији (штампа, радио, 

телевизија, филм) и нови медији (интернет). 

– идентификује/процени комуникацијски 

процес у односу медији – публика 

(корисници); 

– разликује традиционалне и нове медије 

поредећи начине пласирања порука; 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад са подацима 

- Дигитална компетенција 

- Решавање проблема 
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Улога и место медија у 

савременом друштву. 

Медијске навике (Мој медијски дан). 

 

– упореди основне особености различитих 

медија и изводи закључке о функцијама 

медија; 

– опише и анализира своје медијске навике; 

– разликује медијске садржаје од стварности, 

идентификујући их као конструкте стварности; 

– деконструише једноставније примере 

медијских порука; 

– одговорно креира једноставније медијске 

садржаје. 

– критички вреднује оглашавање у различитим 

медијским садржајима и препознаје профит 

као основни циљ; 

– наводи примере манипулације у медијским 

садржајима којима се подстичу куповина и 

потрошња, одређена осећања, вредности и 

ставови потрошача. 

– разликује функције и могућности мобилних 

дигиталних платформи; 

– идентификује недостатке и предности 

мобилног телефона као уређаја за 

комуницирање, информисање и забаву; 

– препознаје сврху и начин функционисања 

претраживача „на мрежи” и агрегатора 

садржаја; 

– вреднује и разврстава једноставније примере 

информација са интернета према изворима из 

којег потичу, делећи их на поуздане и 

непоуздане; 

– препознаје ризично понашање на 

друштвеним мрежама. 

 

- Сарадња 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

- Одговоран однос према здрављу 

- Одговоран однос према околини 

- Естетичка компетенција 

- Предузимљивост и оријентација ка   

    предузетништву 
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ДЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА 

МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ 

Медијски садржаји као 

конструкти стварности. 

Деконструкција и конструкција медијских 

порука. 

 

 

 

ОГЛАШАВАЊЕ 

Комерцијални медијски 

садржаји у различитим медијима (рекламе, 

скривене поруке намењене пласирању 

одређених идеја, садржаја и животних 

стилова). 

Профит као циљ оглашавања. 

тицај медијских садржаја на осећања, 

вредности и понашање публике – куповину и 

потрошњу. 
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7.2.8. МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

РАЗРЕД: VII  

ЦИЉ: Циљ учења слободне наставне активности Моја животна средина је да допринесе развоју компетенција потребних за одговорну 

улогу у друштву у погледу очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја. 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: наставник биологије, наставник географије, наставник хемије, наставник технике и технологије, 

наставник физике 

 

       ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА У VII РАЗРЕДУ 

ОБЛАСТ/ТЕМА  МЕСЕЦ 
ОБРАДА  УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Еколошки отисак и останак 4 4         4 4 8 

2.  Управљање отпадом   4 4 1 3     6 6 12 

3. 
Рециклажа, ремедијација и понобна употреба 

добара и сировина 
      4 4   4 4 8 

4. Обновљиви извори енергије         4 4 4 4 8 

5.               

6.               

Укупно: 36           18 18 36 
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      ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА У VII РАЗРЕДУ 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

програма 

 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК 

Еколошки отисак. Биокапацитет. 

Еколошки дуг. Одрживи развој 

Еколошко право. 

 

– образложи избор теме/истраживања из 

области одрживог развоја, циљ и план рада 

користећи вештину јавног говора; 

– формулише истраживачки задатак; 

– планира ресурсе и управља њима, усмерен на 

достизање реалног циља; 

– прикупи, одабере и обради информације 

релевантне за истраживање, користећи 

поуздане изворе информација, наводећи извор 

и аутора; 

– прикаже и образложи резултате истраживања 

са аспеката очувања животне средине, 

биодиверзитета и здравља, усмено, писано, 

графички или одабраном уметничком 

техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање 

и обраду података и представљање резултата 

истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у потрошњи 

ресурса и одлагању отпада; 

– учествује у акцијама које су усмерене ка 

заштити, обнови и унапређењу животне 

средине и одрживом развоју; 

– повеже значај очувања животне средине са 

бригом о сопственом и колективном здрављу; 

– одговорно се односи према себи, 

сарадницима, животној средини и културном 

наслеђу; 

– користи језик и стил комуникације који су 

специфични за поједине научне и техничке 

дисциплине и чува језички идентитет; 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад са подацима 

- Дигитална компетенција 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

- Одговоран однос према здрављу 

- Одговоран однос према околини 

- Естетичка компетенција 

- Предузимљивост и оријентација ка   

   предузетништву 
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– сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, дајући лични 

допринос постизању договора и афирмишући 

толеранцију и равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад 

сарадника у групи. 

 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Врсте отпада. Управљање отпадом. Комунални 

отпад. 

Депонија. 

 

 

РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И 

ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА И 

СИРОВИНА 

Секундарне сировине: папир, уља у исхрани, 

текстил, пластика. 

Предности и недостаци поновне употребе 

добара и сировина. 

3Р правила. 

 

 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Извори енергије. 

Енергетска ефикасност. Обновљиви извори 

енергије. 

Предности и недостаци обновљивих извора 

енергије. 
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7.2.9. ДОМАЋИНСТВО 

 

НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ДОМАЋИНСТВО 

РАЗРЕД: VII 

ЦИЉ: Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици интегришу и функционализују знања стечена у оквиру 

различитих предмета у контексту свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним активностима у 

свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: наставник биологије, наставник хемије, наставник техинке и технологијe 

 

 

                 ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ДОМАЋИНСТВО  У  VII РАЗРЕДУ 

 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Савремено домаћинство, породица и култура 

становања 

4 4         4 4 8 

2. Култура одевања и култура понашања   4 4 1 3     6 6 12 

3. Средства за одржавање личне хигијене и 

хигијене домаћинства 

      4 4   4 4 8 

4. Исхрана у домаћинству         4 4 4 4 8 

Укупно: 36           18 18 36 
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              ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ДОМАЋИНСТВО  У  VII РАЗРЕДУ 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

програма 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И 

ПОРОДИЦА 

Домаћинство. 

Организација домаћинства. 

Породица, односи и потребе у породици и 

њихово усклађивање. 

Формирање здраве породице. 

Фазе породичног живота. 

Култура као начин живота и културно наслеђе. 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

Породично домаћинство на селу и у граду. 

Породица и домаћинство. 

Функционалне целине домаћинства и њихове 

улоге. 

Технички апарати у домаћинству. 

Безбедност у домаћинству. 

Уређење домаћинства и околине у градској и 

сеоској средини. 

Економично коришћење и потрошња воде у 

градском и сеоском домаћинству. 

Уштеда енергије у домаћинству. 

Хемијска и микробиолошка исправност воде. 

Отпадне воде у домаћинству. 

Основни хигијенски захтеви домаћинства. 

Прикупљање, сортирање и одлагање отпада у 

домаћинству. 

– одговорно испуњава обавезе потребне за 

живот у заједници / домаћинству; 

– преиспита сопствене и навике других 

чланова заједнице/домаћинства и утиче на 

њихову промену ка рационалном планирању, 

економичној потрошњи и развијању 

одговорних еколошких навика; 

– користи рачунарске апликације, 3D приказ 

грађевинског објекта и унутрашњег уређења 

домаћинства, уважавајући потребе савремене 

културе становања; 

– учествује у активностима уређења и заштите 

домаћинства и окружења у коме се оно налази; 

– анализира карактеристике савремене културе 

становања и повеже развој и значај урбанизма 

за побољшање услова живљења домаћинства; 

– правилно разврастава и одлаже отпад из 

домаћинства, припрема га и предаје на 

рециклажу; 

– образлаже на примеру у домаћинству 

употребу обновљивих извора енергије и значај 

топлотне изолације са уштедом енергије у 

домаћинству; 

– правилно и безбедно користи уређаје за 

загревање и климатизацију простора; 

– разликује природне од вештачких тканина, 

правилно их употребљава и одржава; 

– планира буџет домаћинства и управља њиме; 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад са подацима 

- Дигитална компетенција 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

- Одговоран однос према здрављу 

- Одговоран однос према околини 

- Естетичка компетенција 

- Предузимљивост и оријентација ка  

  предузетништву 
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– планира радну недељу, укључује и усклађује 

обавезе које има као појединац и у заједници/ 

домаћинству; 

– припрема и уређује простор за ручавање и 

формира културне навике приликом узимања 

хране; 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 

Улога одеће и обуће у животу човека. 

Природни и вештачки материјали, њихова 

својства и употреба у домаћинству. 

Одржавање одеће, кућног текстила, и 

декоративног плана у домаћинству. 

Одржавање и чишћење природних и 

вештачких материјала. 

Организација складиштења кућног текстила, 

обуће и одеће. 

Рециклажа кућног текстила и одеће. 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

Планирање и расподела буџета. 

План набавке и избор артикала. 

План и припреме за путовање. 

Правила понашања у превозним средствима, у 

граду и на путовању. 

Савремена средства комуникације и 

претраживање различитих информација. 

 

 

 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ 

ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ 

ДОМАЋИНСТВА 

Значај воде за одржавање хигијене. 

Средства за личну хигијену. 

Козметичка средства. 

Кућна апотека. 

Материјали за опремање домаћинства 

Одржавање домаћинства 

Отпадни материјали у домаћинству. 
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ИСХРАНА У ДОМАЋИНСТВУ 

Хранљиви састојци и животне намирнице. 

Класификација животних намирница према 

пореклу (биљне и животињске), улози у 

организму (енергетска, градивна, заштитна и 

регулаторна) и саставу. 

Енергетска вредност намирница. 

Потребе за састојцима хране зависно од 

узраста, занимања, пола, спољашње средине, 

здравственог и физиолошког стања организма. 

Рационална исхрана човека. 

Принципи рационалне исхране. 

Законски прописи, правилници о намирницама 

и квалитету хране. 

Последице неправилне исхране. 

Припремање хране, начини обраде намирница. 

Хигијенски услови приликом припремања 

хране. 

Одлагање, чување и конзервисање намирница. 

Апарати и машине за припремање, чување и 

обраду хране и намирница 

Загађујуће супстанце хране и мере заштите 

Адитиви 

Органска и ГМО храна 

Култура исхране и понашање за трпезом: 

послуживање и узимање хране, стоно посуђе и 

прибор. 

Национална кухиња и кухиње у свету. 

 

 

 

САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И 

ПОРОДИЦА 

Домаћинство. 

Организација домаћинства. 

Породица, односи и потребе у породици и 

њихово усклађивање. 

Формирање здраве породице. 

Фазе породичног живота. 

– одговорно испуњава обавезе потребне за 

живот у заједници / домаћинству; 

– преиспита сопствене и навике других 

чланова заједнице/домаћинства и утиче на 

њихову промену ка рационалном планирању, 

економичној потрошњи и развијању 

одговорних еколошких навика; 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 
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Култура као начин живота и културно наслеђе. 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

Породично домаћинство на селу и у граду. 

Породица и домаћинство. 

Функционалне целине домаћинства и њихове 

улоге. 

Технички апарати у домаћинству. 

Безбедност у домаћинству. 

Уређење домаћинства и околине у градској и 

сеоској средини.Економично коришћење и 

потрошња воде у градском и сеоском 

домаћинству. 

Уштеда енергије у домаћинству. 

Хемијска и микробиолошка исправност воде. 

Отпадне воде у домаћинству. 

Основни хигијенски захтеви домаћинства. 

Прикупљање, сортирање и одлагање отпада у 

домаћинству. 

 

– користи рачунарске апликације, 3D приказ 

грађевинског објекта и унутрашњег уређења 

домаћинства, уважавајући потребе савремене 

културе становања; 

– учествује у активностима уређења и заштите 

домаћинства и окружења у коме се оно налази; 

– анализира карактеристике савремене културе 

становања и повеже развој и значај урбанизма 

за побољшање услова живљења домаћинства; 

– правилно разврастава и одлаже отпад из 

домаћинства, припрема га и предаје на 

рециклажу; 

– образлаже на примеру у домаћинству 

употребу обновљивих извора енергије и значај 

топлотне изолације са уштедом енергије у 

домаћинству; 

– правилно и безбедно користи уређаје за 

загревање и климатизацију простора; 

– разликује природне од вештачких тканина, 

правилно их употребљава и одржава; 

– планира буџет домаћинства и управља њиме; 

– планира радну недељу, укључује и усклађује 

обавезе које има као појединац и у заједници/ 

домаћинству; 

– припрема и уређује простор за ручавање и 

формира културне навике приликом узимања 

хране 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 

Улога одеће и обуће у животу човека. 

Природни и вештачки материјали, њихова 

својства и употреба у домаћинству. 

Одржавање одеће, кућног текстила, и 

декоративног плана у домаћинству. 

Одржавање и чишћење природних и 

вештачких материјала. 

Организација складиштења кућног текстила, 

обуће и одеће. 
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Рециклажа кућног текстила и одеће. 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

Планирање и расподела буџета. 

План набавке и избор артикала. 

План и припреме за путовање. 

Правила понашања у превозним средствима, у 

граду и на путовању. 

Савремена средства комуникације и 

претраживање различитих информација. 
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7.2.10. УМЕТНОСТ 

 

НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: УМЕТНОСТ 

РАЗРЕД: VII и VIII 

ЦИЉ: Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, критичко и 

стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим медијима као и 

одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: наставник ликовне културе, наставник музичке културе 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: УМЕТНОСТ  У  VII И VIII РАЗРЕДУ 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

  

МЕСЕЦ ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Традиционална визуелна уметност широм 

света 

4 4 4        6 6 12 

2. Традиционална музичка уметност Балкана и 

Србије 

   4 1 3 4    6 6 12 

3. Модерно доба и музика        4 4 4 6 6 12 

Укупно: 36           18 18 36 
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                  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: УМЕТНОСТ  У  VII И VIII РАЗРЕДУ 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

програма 

 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА 

УМЕТНОСТ 

ШИРОМ СВЕТА 

Визуелна уметност народа Аустралије и Новог 

Зеланда (сликарство аустралијских 

Абориџина, традиционална тетоважа Маора) 

Уметност америчких народа (тотеми, 

керамика, ћилими, корпе) 

Култура древне Индије, Кине и Јапана 

(градови, храмови, одећа, писмо) 

Уметност народа Африке (маске и штитови) 

Словенска традиција (митологија, симболика и 

орнаментика) 

 

ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА 

УМЕТНОСТ БАЛКАНА И СРБИЈЕ 

Културно наслеђе (значај и улога) 

Традиционална музичка уметност Балкана 

(основне карактеристике у односу на ентитет и 

међусобни утицаји, сличности и разлике) 

Традиционална музика Србије (певање, 

свирање, обичаји, обреди, ношња, кола...) 

Начини очувања културног наслеђа 

 

 

МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА 

Савремене технологије и музика. 

Маркетинг у музици. Примењена музичка 

уметност. 

Музичка критика и интервју. 

 

 – образложи значај традиционалне визуелне 

уметности за идентитет народа и појединца; 

– повеже карактеристичан артефакт са 

континентом и културом којој припада; 

– обликује ликовне радове са препознатљивим 

елементима одабране културе; 

– опише одабрани продукт визуелних 

уметности и процес његове израде; 

– пореди основне одлике традиционалне 

визуелне уметности два или више народа; 

– објасни значај и улогу културног наслеђа; 

– објасни главне карактеристике 

традиционалне музике на простору Балкана и 

Србије и њихов међусобни утицај; 

– прикаже елементе прожимања 

традиционалне музике различитих народа на 

простору Балкана на музичким примерима; 

– презентује традиционалну музику 

карактеристичну за различите крајеве Балкана 

и Србије; 

– прикаже начине очувања музичког културног 

наслеђа; 

– објасни како савремене технологије утичу на 

развој музике; 

– презентује начине промоције музичких дела 

и догађаја; 

– прикаже примену музике у другим 

уметностима; 

– истражи и објасни шта је музичка критика и 

која је њена улога; 

Компетенција за учење 

Естетичка компетенција 

Комуникација 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Предузимљивост и оријентација према 

предузетништву 

Одговорно учешће у демократском друштву 
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7.2.11. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

РАЗРЕД: VIII 

ЦИЉ: Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да допринесе развоју иновативности и предузимљивости код 

ученика, способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања ради бољег 

разумевања друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом друштву. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  

ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ: наставни информатике и рачунарства, наставник технике и технологије, наставник математике 

          ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО У  VIII РАЗРЕДУ 

 – аргументовано искаже утисак о слушаним 

делима. 

– комуницира учтиво, јасно и аргументовано 

уз уважавање различитих мишљења, идеја и 

естетских доживљаја; 

– проналази, самостално и у сарадњи са 

другима, релевантне податке и информације 

користећи савремену технологију; 

– учествује активно, према сопственим 

способностима и интересовањима, у 

истраживачком и радионичком раду. 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДA УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Заштита права потрошача 4 4         4 4 8 

2. Свет рада   4 4 1 3     6 6 12 

3. Покрени себе и друге       4 4   4 4 8 

4. Ученичка предузећа         4 4 4 4 8 

Укупно: 36           18 18 36 

 

              ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО У VIII РАЗРЕДУ 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

програма 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА 

Однос цене и квалитета производа/услуге. 

Декларација производа. 

Уговорна обавеза за услугу. 

Остваривање права потрошача. 

 

– наведе основна права потрошача и начине њихове 

заштите; 

– на декларацији пронађе најважније информације о 

производу и одреди однос цене и квалитета; 

– посматра занимања из перспективе некад и сад и 

предвиди могућности њиховог развоја у 

будућности; 

– повезује одређена занимања и врсту и нивое 

образовања; 

– препозна проблеме у свом непосредном окружењу 

и дискутује о могућностима њиховог решавања; 

– се укључи у иницијативе које се покрећу у школи; 

– разликује особине лидера и менаџера; 

– одговорно преузима задужења у тиму, сарађује са 

другим члановима тима и учествује у доношењу 

одлука; 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 
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– планира, распоређује и управља ресурсима (знања 

и вештине, време, новац, технологије); 

– учествује у осмишљавању пословне идеје; 

– информише се о постојању сличних производа на 

тржишту; 

– комуницира са окружењем о креативним идејама 

свога тима; 

– примењује правила пословне комуникације; 

– поштује етичке принципе у пословању; 

– израчуна трошкове израде производа према датим 

инструкцијама; 

– прикупи информације о ценама сличних 

производа на тржишту и на основу њих одреди цену 

свог производа; 

– учествује у промоцији и продаји производа; 

– презентује рад свог тима. 

сарадника у групи. 

СВЕТ РАДА 

Свет занимања некад, сад и у будућности. 

Професионална оријентација. 

Професионални развој. 

Форма и функција CV и мотивационог писма. 

Концепт целоживотног учења. 

 

 

ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ 

Покретање иницијативе. 

Менаџмент и лидерство. 
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7.2.12. ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 

 

НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 

РАЗРЕД: VIII 

ЦИЉ: Циљ учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира 

ставове који ће подстаћи и убрзати његов интелектуални развој и унапредити вештине размишљања, закључивања, самосталног, 

критичког и креативног мишљења. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: наставник српског језика и књижевности, наставник историје,  

 

                     ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ VIII РАЗРЕДУ 

ОБЛАСТ/ТЕМА  МЕСЕЦ 
ОБРАДА  УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Појам добра/зла 

Појам уметности 

Појам правде 

Појам слободе 

Појам среће 

4 4         4 4 8 

2. Појам толеранције 

Појам вршњачког насиља 

Појам истине/лажи 

Појам живота 

Појам времена и простора 

  4 4 1 3     6 6 12 
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3. Појам пријатељства 

Појам храбрости 

Појам бога 

Појам човека 

Појам мудрости и знања 

      4 4   4 4 8 

4. Појам света 

Појам природе 

Појам једнакости и различитости 

Појам љубави 

        4 4 4 4 8 

Укупно           18 18 36 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

програма 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Појам добра/зла 

Појам уметности 

Појам правде 

Појам слободе 

Појам среће 

– критички промишља и анализира питања и 

проблеме свог окружења 

– са пажњом слуша саговорника и комуницира 

са другима на конструктиван начин 

– јасно изрази сопствене мисли и осећања 

– практикује интелектуалну отвореност и 

радозналост 

– уважава релевантне аргументе 

– практикује толеранцију и разлике у мишљењу 

– искаже објективност и непристрасност у 

процени властитих и туђих становишта, 

поступака и постигнућа 

– сарађује са члановима групе којој припада и 

одупре се притиску групе на асертиван начин 

– препозна проблеме у свом непосредном 

окружењу и дискутује о могућностима њиховог 

решавања 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Сарадња 

- Решавање проблема 

- Одговорно учешће у демократском друштву 

- Рад са подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 

- Комуникација 

- Одговоран однос према околини 

- Естетичка компетенција 
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– развије осетљивост за социјални и културни 

контекст 

– учествује у расправи која доприноси 

атмосфери отворености и узајамног уважавања 

– преузме одговорност за сопствене поступке, 

однос према природном и друштвеном 

окружењу, 

– усвоји интелектуалне врлине 

истинољубивости 

сарадника у групи. 

 

Појам толеранције 

Појам вршњачког насиља 

Појам истине/лажи 

Појам живота 

Појам времена и простора 

 

 

Појам пријатељства 

Појам храбрости 

Појам бога 

Појам човека 

Појам мудрости и знања 

 

 

Појам света 

Појам природе 

Појам једнакости и различитости 

Појам љубави 
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7.2.13. ХОР И ОРКЕСТАР 

 

НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ХОР И ОРКЕСТАР 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

ЦИЉ: Циљ учења Слободне наставне активности  Хора и оркестра је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, 

стваралачко и критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког 

наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Мултимедијални ПДФ уџбеници/рачунар- лап-топ, бим-пројектор, звучници, платно, клавир, Орфов 

инструментаријум. 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: наставник музичке културе 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ХОР И ОРКЕСТАР  У VII РАЗРЕДУ 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ ОБРАДА УТВРЂ. СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI    

1. Човек и музика 1  1    1  1  1 3 4 

2. Музички инструменти      1  1   0 2 2 

3. Слушање музике 1 2  2   1    4 2 6 

4. Извођење музике 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 12 

5. Музичко стваралаштво 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 6 6 12 

Укупно           17 19 36 
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                ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ХОР И ОРКЕСТАР У VII РАЗРЕДУ 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

програма 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Човек и музика 

Барок 

Класицизам 

Жанрови класичне музике - опера, 

црквени жанрови,  симфонијска, 

концертна, камерна, солистичка музика. 

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; 

објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија 

записивања, штампања нота; извођачке и 

техничке могућности инструмената. 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Рад са подацима и информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Дигитална компетенција 

Музички инструменти 

Жичани: трзалачки и гудачки. 

Градитељске школе. 

Појам симфонијског оркестра 

Српски народни музички инструменти. 

препозна врсту жичаних инструмента по 

изгледу и звуку;  

опише начин добијања тона код жичаних 

инструмената;  

препозна инструмент или групу према 

врсти композиције у оквиру датог музичког 

стила. 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према здрављу 

- Рад са подацима и информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

Слушање музике 

Елементи музичке изражајности: 

тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и 

инструмeната; 

Слушање световне и духовне 

музике барока и класицизма   

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-

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; 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према здрављу 

- Рад са подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 
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НАЗИВ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: ХОР И ОРКЕСТАР 

РАЗРЕД: ОСМИ 

ЦИЉ: Циљ учења Слободне наставне активности  Хора и оркестра је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, 

стваралачко и критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког 

наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa 

иструмeнтaлних и 

инструмeнтaлних кoмпoзициja, 

дoмaћих и стрaних кoмпoзитoрa; 

Слушање дела традиционалне народне 

музике 

понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама; 

критички просуђује утицај музике на 

здравље. 

Извођење музике 

Пeвaње пeсама пo слуху и из 

нотног текста (солмизацијом) 

самостално и у групи.  

Певање песама у комбинацији са 

покретом;  

Певање и свирaњe из нотног 

текстa нaрoдних и умeтничких 

композиција нa инструмeнтимa 

Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или 

на другим инструментима. 

Извођење једноставнијих 

музичких примера у вези са 

обрађеном темом  

  Извођење (певање или свирање) 

једноставних       ритмичких и 

мелодијских репрезентативних примера 

(oдломака/тема) у стилу музике барока, 

класицизма 

изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и инструменте, сaмoстaлнo и у 

групи; 

учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према здрављу 

- Рад са подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 
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НАСТАВНА СРЕДСТВА: Мултимедијални ПДФ уџбеници/рачунар- лап-топ, бим-пројектор, звучници, платно, клавир, Орфов 

инструментаријум. 

ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ: наставник музичке културе 

 

 ГЛОБАЛНИ ПЛАН СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ: ХОР И ОРКЕСТАР У  VIII РАЗРЕДУ 

ОБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ  

ОБРАДА 

  

УТВРЂ. СВЕГА 
IX X XI XI

I 

I II III IV V VI 

1. Човек и музика 1  1    1  1  1 3 4 

2. Музички инструменти      1  1   0 2 2 

3. Слушање музике 1 2  2   1    4 2 6 

4. Извођење музике 1 1 1 1 1 1 1 2 1  6 4 10 

5. Музичко стваралаштво 1 1 2 2 1 1 1 1 2  6 6 12 

Укупно           17 17 34 
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    ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ: ХОР И ОРКЕСТАР У  VIII РАЗРЕДУ 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

програма 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Човек и музика 

Романтизам 

Импресионизам  

Савремено доба 

- повеже различите видове музичког 

изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали;  

- наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за период 

романтизма, импресионизма  и савременог 

доба;  

- разликује музичке форме романтизма, 

импресионизма  и савременог доба; 

објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија записивања, 

штампања нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената). 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Рад са подацима и информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Дигитална компетенција 

Музички инструменти 

Дувачки инструменти 

 

- препозна врсту дувачких инструмента по 

изгледу и звуку;  

 - опише начин добијања тона код дувачких 

инструмената;   

- препозна инструмент или групу према врсти 

композиције у оквиру датог музичког стила; 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према здрављу 

- Рад са подацима и информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

Слушање музике 

Елементи музичке изражајности: 

тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и инструмeната. 

Слушање световне и духовне музике 

романтизма, импресионизма  и 

савременог доба. 

- уочи основне карактеристике музичког 

стваралаштва у роматизму, импресионизму и 

савременом добу; 

- препознаје националне игре у делима 

уметничке музике; 

- идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према здрављу 

- Рад са подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

627 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-

иструмeнтaлних и инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних 

кoмпoзитoрa. 

Слушање дела традиционалне народне 

музике. 

романтизма, импресионизма  и савременог 

доба; 

- идентификује елементе музике  ранијих епоха 

као инспирацију у музици савременог доба; 

- се понаша у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама; 

- критички просуђује утицај музике на здравље. 

-  

  Извођење музике 

Пeвaње пeсама пo слуху и из нотног 

текста (солмизацијом) самостално и 

у групи.  

Пeвaње пeсама у мешовитим 

тактовима (7/8, 5/8 ) пo слуху.  

Певање песама у комбинацији са 

плесним покретом.  

Певање и свирaњe из нотног текстa 

нaрoдних и умeтничких композиција 

нa инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и/или на другим 

инструментима. 

Извођење једноставнијих музичких 

примера у вези са обрађеном темом.  

  Извођење (певање или свирање) 

једноставних     ритмичких и мелодијских 

репрезентативних примера (oдломака/тема) у 

стилу музике романтизма, импресионизма  и 

савременог доба. 

изводи музичке примере користећи глас, покрет 

и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

- примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у комуникацији и заједничком 

музицирању. 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према здрављу 

- Рад са подацима и информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

Музичко стваралаштво 

Импровизација 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу 

учeници изводе.  

Крeирaњe ритмичке прaтњe.  

Реконструкција музичких догађаја у 

стилу романтизма, импресионизма  и 

савремене музике. 

Израда дувачких инструмената од доступних 

материјала. 

- користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт;  

- комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

- учествује у креирању и реализацији 

шкoлских прирeдби, догађаја и пројеката; 

- изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или говорна 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Естетичка компетенција 

- Вештина комуникације  

- Одговоран однос према здрављу 

- Рад са подацима и информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Дигитална компетенција 
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7.2.14. МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

РАЗРЕД: V, VI, VII, VIII 

ЦИЉ: Проширивање знања о математици (без обзира на успех и способности ученика) кроз разне теме из историје математике, са 

кратким биографским скицама и анегдотама из живота славних математичара; социјализација кроз игре и такмичења, те примена 

математике на друге наставне предмете и подручја активности; кроз пројекат „Математички врт“, ангажовање око узгајања лековитог 

биља у дворишту школе, развијање вештине предузетништва. 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: рачунар, пројектор, алат за рад у врту 

ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ: наставници математике: Андријана Томов, Кристина Дувњак, Ивана Кнежевић; Институт за 

лековито биље „др Јосиф Панчић“ 

 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ 

Формирање секције септембар „Математички лист“, 

Чланци преузети са интернета 

Хамер- папир, фломастери, 

лепак, маказе, 

Бројеви кроз векове октобар 

Нека значајна открића у математици (Ератостеново мерење 

меридијана Земље, Талесово мерење висине пирамиде) 
новембар 

реч, ликовна уметност); 

- користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво 
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Израда паноа ( решавање неког проблема, слике 

геометријских тела, дијаграми успеха ученика школе из 

математике, резултати са такмичења  

децембар 

Алат за рад у врту, канап у 

боји за обележавање, дашчице 

за ограду 

Издавање математичких зидних новина које могу 

садржавати: математичке ребусе, магичне квадрате, чланке, 

лепе слике геометрсиских тела, занимљиве задатке које треба 

решити, дијаграме успеха ученика школе из математике,  

јануар 

„ Забавна страна“: велики и мали бројеви, ‒ погађање 

замишљеног броја, ‒ рационални поступци у рачунању, ‒ 

неке геометријске занимљивости, ‒ сабирање непарних и 

узастопних бројева уз илустрацију сликама, 

фебруар 

Математички квиз оштроумности; полигон знања 
март 

Математичке вечери на којима се одржавају  занимљива 

предавања из историје математике-како је постала нека 

теорија, или се даје биографија неког великог математичра, 

физичара итд. 

април 

Мај- месец математике (активности у школи, посете 

изложбама у граду) мај 

Рад у „Математичком врту“ 
трајна активност 
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7.2.15. РОБОТИЧКА СЕКЦИЈА 

 

НАЗИВ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:  

РОБОТИЧКА СЕКЦИЈА 

РАЗРЕД: 7. и 8. разред 

ЦИЉ: Промоција вештачке интелигенције кроз креативне радионице. Професионална орјентација ученика усмерена на области 

из  технике и технологије у складу са савременим потребама човека и окружења. 

Исходи :  

-Полазник радионице ће стећи нова знања и дигиталне  компетенцијеиз области роботике на основном нивоу 

- Полазник радионице ће стећи нова знања и дигиталне компетенције из вештачке интелигенције за децу на основном нивоу 

-Полазник радионице ће стећи нова знања и дигиталне компетенције из дигиталне писмености на основном нивоу. 

-Биће у могућности да процени значај електротехнике, рачунарства и мехатронике у животном и радном окружењу 

- Умеће да повеже професије ( занимања ) у области електротехнике и мехатронике са сопственим интересовањима 

- Користиће софтвере за за симулацију рад рада електричних кола 

 

-Умеће да састави електромеханички модел и управља њиме помоћу интерфејса  

-Биће у стању да објасни систем производње, трансформације и преноса електричне енергије 

- Умеће да повеже електрично и /или електронско коло према задатој шеми  

-користи мултиметар 

-Умеће да класификује електронске компоненте на основу намене 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: рачунар, одговарајући софтвери, пројектор, интерфејс, електо механички модели, роботска рука, роботи,  

М бот, микро бит, материјал за презентације  

ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ: Институт за вештачку интелигенцију, наставник информатике, наставници технике и технологије  
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                                           8. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ 

Садржаји 

програма  

Активности ученика  Активности наставника  Начин и 

поступак  остваривања  

Циљеви и задаци садржаја програма 

Самоспознаја Ученицислушају,   

посматрају, 

причају,  описују, 

упоређују,  цртају, 

одговарају 

на  питања, 

дискутују,  предлажу, 

користе  рачунаре, 

праве  паное, сарађују 

у  групи или пару. 

Наставник 

припрема  материјал за 

радионице,  организује, 

реализује радионице, 

информише,  пише, 

црта, мотивише,  прати 

активности 

ученика,  подстиче на 

рад,  објашњава, 

демонстрира 

радионице Ученици треба да кроз радионице, тестове, 

интроспекцију и  саветовање препознају своје 

таленте, интересовања, вредности,  склоности и 

могућности;  

Општициљ ове области је 

освешћивањеличнихафинитетаи  капацитетаученик

а у оквирустицања реалне сликеосеби. 

Информисање 

о  занимањима 

Ученицислушају,   

посматрају, 

причају,  описују, 

упоређују,  цртају, 

одговарају 

на  питања, 

дискутују,  предлажу, 

користе  рачунаре, 

праве  паное, сарађују 

у  групи или пару. 

Наставник 

припрема  материјал за 

радионице,  организује, 

реализује радионице, 

информише,  пише, 

црта, мотивише,  прати 

активности 

ученика,  подстиче на 

рад,  објашњава, 

демонстрира 

радионице Ученици треба да истражују свет занимања и 

професија, која су  знања, вештине и особине 

потребне за успешно бављење  занимањем, какве 

могућности постоје на тржишту рада; Општи циљ 

ове области је стицање знања о 

различитим  информационим понудама о школи и 

занимању, као и  оспособљавање ученика да 

активно и самостално користе  расположиве 

информације. 

Могућности 

школовања 

Ученицислушају,   

посматрају, 

причају,  описују, 

упоређују,  цртају, 

одговарају 

на  питања, 

дискутују,  предлажу, 

користе  рачунаре, 

Наставник 

припрема  материјал за 

радионице,  организује, 

реализује радионице, 

информише,  пише, 

црта, мотивише,  прати 

активности 

ученика,  подстиче на 

радионице Ученици треба да се упознају са могућностима за 

школовање - школама, факултетима и другим 

образовним установама и сазнају  како изгледа 

школовање за њихово жељено занимање; Општи 

циљ је упознавање ученика са начинима 

информисања о  могућностима школовања. 
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праве  паное, сарађују 

у  групи или пару. 

рад,  објашњава, 

демонстрира 

 

Реални сусрети Ученици одлазе на  реалне 

сусрете ако су  ван 

школе,  присуствују 

излагању  експерата,   

постављају 

питања,  учествују у 

неким  практичним   

активностима. 

Наставник организује  долазак 

експерата,  организује одлазак 

деце у  друге школе или 

установе  (организације), 

води  ученике на реалне 

сусрета,  охрабрује ученике 

да  поставлјају питања. 

Сусрети са   

експерима у   

школи и/или   

одласци у 

друге  школе 

или   

организације 

Ученици треба да се упознају са 

представницима жељених  занимања 

и радним окружењем, испробавају 

поједине радне  задатке и распитују 

се о занимањима и потребном 

школовању; Општи циљ ове области 

је упознавање са светом рада 

и  опробавање ученика у 

аутентичним систуацијама у свету 

рада 

Одлука о 

избору  занимања 

Ученицислушају,   

посматрају, причају,  описују, 

упоређују,  цртају, одговарају 

на  питања, 

дискутују,  предлажу, 

користе  рачунаре, 

праве  паное, сарађују 

у  групи или пару. 

Наставник припрема  материјал за 

радионице,  организује, реализује 

радионице, информише,  пише, 

црта, мотивише,  прати 

активности ученика,  подстиче на 

рад,  објашњава, демонстрира 

радионице Ученици треба да боље познају себе, 

имају потребне информације  и да су 

сигурнији у доношењу одлука.  

Општи циљ је оснажити ученике да 

самостално донесу одлуку о  даљем 

школовању и занимању. 
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                                                 9. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Садржаји програма  Начин и поступак  остваривања  Циљеви и задаци садржаја програма 

Систематски прегледи ученика 

и вакцинација 

Редовни   

систематски   

прегледи, прегледи  пред одлазак у  школу у 

природи,  на екскурзије,  летовања,   

зимовања 

Здравствена заштита, Развијање свести о важности 

превенциј и заштите  здравља  

Стоматоошки систематски 

прегледи и санација 

Редовни прегледи  код школског  стоматолога,  Развијање свести о важности превенциј и заштите 

здравља уста и зуба 

Континуирана сарадња са ЗЗЗЗ, 

Црвеним крстом,  

Предавања,   

трибине,   

радионице 

Развијање свести о здравим стиловима живота 

важности превенције, здраве  исхране,  
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                                               10. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ   

Садржаји 

програма  

Активности ученика  Активности наставника  Начин и поступак   

остваривања  

Циљеви и задаци садржаја програма 

Упознавање 

запослених 

о  плану и 

програму 

рада  Тима 

-Ученици као 

главни  учесници 

у  образовању 

и  васпитању 

обавезни  су да уважавају 

и  поштују 

личности  других-

ученика,   

запослених,   

родитеља.   

-Да поштују 

правила  установе и сва 

она  акта којима 

се  уређују 

њихова  права,обавезе 

и  одговорностии 

Наставник има 

кључну  улогу у тиму;  

-Помаже 

прилагођавању  деце, 

охрабрује их за  сарадњу 

са вршњацима,  помаже 

родитељима у  раду са 

децом код куће  

-Непрестано приступа 

и  мења свој приступ 

деци  уколико има потребе 

за  тим у складу 

са  способностима, 

знањем  интресовањима 

и  потребама ученика 

-Установа може 

да  укључи у тим 

за  социјалну заштиту 

и  представнике 

родитеља  и по 

потреби  одговарајуђе 

стручњаке  (лекар, 

представник  полиције)  

-Упућивање и стручно усавршавање 

запослених ради  унапређивања 

компетенција ради благовременог 

уочавања и  реаговање на насиље, 

постојање различитих видова насиља 

као  и како их препознати.  

-Упознавање осталих запослених у 

ком домену је потребна  социјална 

заштита и шта ће све радити Тим 

током једне  наставне године.  

-Врло је битно истакнути да је 

заштита детета јадинствен  процес у 

коме учествују раѕличити системи а 

кључна реч је  сарадња. 

Мера превенције за 

стварање 

безбедне  средине 

за живот и 

рад  ученика 

- Активно учествују 

у  раду 

одељенске  заједнице, 

као  чланови 

ученичког  парламента 

посебно  доприносе 

и  учествују 

у  превентивним   

активностима 

-Укључује родитеље 

у  наставу, 

консултује  стручњаке кад 

год је то  могуће у 

планирању,  праћењу и 

постављању  циљева  

-Пропагира 

образовну  политику којом 

се  уважавају различитости 

-Одвија се у школи 

где  стручни сарадници 

уз  сарадњу учитеља   

учествују у обукама 

које  мере превенције 

треба  користити као и   

препоѕнавање   

социјалног 

проблема  независно од 

тога да ли  га дете поседује 

или  његова породица 

-Израда прогарама за заштиту 

ученика   

-Организовање разговора, 

трибина,обука о безбедности 

и  заштити ученика  

-Дефиинисање правила понашања и 

последица кршења правила  -

Развијање вештина ефикасног 

реаговања у ситуацијама насиља  -

Умрежавање свих кључних носилаца 

превенције 

насиља(савет  родитеља,школски 
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одбор,ученички 

парламент,наставничко  веће)  

Мера интервенције 

у  ситуацијама када 

се јавља  насиље, 

злостављање 

и  занемаривање у 

школи 

-Ученици 

похађају  школу да би 

учили,  развијали и 

неговали  културу 

понашања   

-уколико се процени  да 

постоји потреба да  се 

прилагоди  обр.вас.рад 

ученик  наставља рад 

по  ИОП-у 

-Прилагођава 

наставно  градиво 

могућностима 

и  способностима 

сваког  детета као и 

у  инклузивном процесу  

- Осoбa коja 

минимизира  ефekат 

eтикетирања у рaзреду и 

један од оних  кoји су 

зaслужни за  

друштвено 

прихватање  индивидуалн

их разлика 

-Стручни сарадници  тада 

уколико је  потребно 

извештавају  ЦСР који на 

основу  темељних 

извештаја  одлазе у 

обилазак  породице  

-Могућ је и 

долаѕак  сарадника ЦСР у 

школу  где ће такође 

обавити  разговор са 

родитељима  и учеником и 

покушати  да реше 

проблем 

-Дефинисање процедура и 

поступаказа социјалну заштиту 

и  реаговање у датим ситуацијама   

-Сарадња са релевантним службама и 

континуирано  евидентирање   

-Саветодавни рад са родитељима  

-Пружање помоћи ученицима са 

поремећајем у 

понашању,тј.са  ученицима са 

казненим делима, ѕапуштеним 

ученицима, оних  који долазе из 

проблематичних породица 
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                                          11. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Садржаји програма  Активности ученика  Активности наставника  Начин и поступак   

остваривања  

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Дан заштите животиња  

Национални дан 

без  дуванског дима  

Светски дан воде  

Светски дан 

заштите  биодиверзитета. 

  

Природни ресурси 

Прикупљање   

материјала, израда  постера 

на задату  тему, 

презентација,  истраживање, 

обрада  података, 

решавање  проблема 

извођење  закључака, 

дискусија,  изложба радова 

Менторска 

улога  наставника, 

омогућити  подстицајну 

средину за рад  и учење, 

сарадња, 

праћење,  усмеравање, 

развијање  потреба и 

могућности  личног 

ангажовања у  заштити 

животне средине 

Изложба радова  ученика 

на задате  теме, 

постављање  едукативно 

–  

информативних   

постера у кабинету 

за  биологију и у 

холу  школе, 

презентација 

Разумеју улогу и значај 

личног ангажовања у заштити 

животне  средине, стекну 

знања у вези са изворима и 

последицама  угрожавања 

животне средине, схвате 

значај озонског 

омотача,  изграде ставове, 

развијају знања и умења 

неопходна за 

заштиту  животне средине, 

развијају еколошку, 

здравствену и 

културу  живљења, 

постицање на тимски рад, 

схвате значај 

очувања  биодиверзитета, 

упознају природне ресурсе и 

значај  рационалног 

коришћења 

Светски дан чистог   

ваздуха – Присуство   

прашине у ваздуху 

Извођење вежбе Упознати ученике 

са  поступком вежбе и 

начином  извођења 

Плочице 

премазане  вазелином   

распоредити 

на  различита места 

у  школи и 

школском  дворишту 

након 4  часа 

покупити  плочице, 

изграде ставове, развијају 

знања и умења неопходна за 

заштиту  животне средине, 

схвате значај оувања ваздуха 

и основне  изворе загађења, 

развијање еколошке свести 
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посматрати  под лупом и 

извести закључке 

Дан борбе против 

заразних болести 

Израда паноа о заразним 

болетима 

Упознавање, 

едукација  ученика кроз 

презентације,  кратке 

филмове , сарадња  са 

Црвеним крстом 

Приказ филмова 

и  презентација, 

израда  црвених трака 

Познаје основне механизме 

деловања превентивних мера 

у  очувању здравља 

Дан енергетске   

ефикасности 

Израда и анализа  анкете Менторска 

улога  наставника, израда 

анкете,  упознавање са 

начином  реализације 

вежбе, анализа  резултата 

Израда и анализа  анкете изграде ставове, развијају 

знања и умења неопходна за 

заштиту  животне средине, 

развијају еколошку, 

здравствену и 

културу  живљења, развој 

еколошке свести, схватају 

значај и потребу 

за  енергетском ефикасношћу, 

очување природних ресурса 

и  упознавање са 

коришћењем и рационалном 

употребом тих  ресурса у 

области енергетике 
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Дан планете Земље Активно учествовање  у 

трибини, израда  предмета 

од  рециклираног   

материјала,   

учествовање у  локалним 

еколошким  акцијама 

Трибина – Заштита 

животне  средине  

Радионица – Отпад 

и  рециклажа 

припрема  материјала, 

сарадња са  локалном 

заједницом,  организовањ

е локалних  

еколошких акција 

Трибина – 

Заштита  животне 

средине  

Радионица – Отпад 

и  рециклажа  

Учешће у 

локалним  еколошким 

акцијама 

изграде ставове, развијају 

знања и умења неопходна за 

заштиту  животне средине, 

развијају еколошку, 

здравствену и 

културу  живљења, развој 

еколошке свести, схватају 

значај и потребу  очувања 

природних ресурса, Разумеју 

улогу и значај 

личног  ангажовања у 

заштити животне средине, 

стекну знања у вези 

са  изворима и последицама 

угрожавања животне средине 

Дан заштите 

животне  средине 

Извођење закључака  и осврт 

на еколошке  акције током 

године 

Праћење, 

опажање,  закључивање  

Израда паноа 

и  презентација 

Разумеју улогу и значај 

личног ангажовања у заштити 

животне  средине, развој 

еколошке свести 
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                                    12. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

Садржаји програма  Начин и поступак   

остваривања  

Циљеви и задаци садржаја програма 

Сарадња са 

друштвеним 

делатностима 

Консултативни разговори у  вези израде 

финансијског  плана, Помоћ при  спровођењу 

јавних  набавки,  

Успешна израда финансијског плана уз сагледавање реалних 

могућности  локалне самоуправе, Поштовање прописа у 

области финансијског пословања 

Сарадња са МУП-ом Организација трибина,  предавања, контролни  прегледи 

возила приликом  одласка на екскурзије,  излете и 

школе у природи 

Утицати на повећање свести о безбедности у саобраћају,  

Сарадња са месном 

заједницом 

Заједничке акције  озелењавања, уклањања  графита, 

чишћење околине  школе, ..... 

Учешће у акцијама месне заједнице, подизање свести о  

Сарадња са градском 

управом 

Културне и спортске  активностима локалне  управе Учешће у културним, спортским и другим активностима 

локалне управе 
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                                                   13. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Садржаји програма  Активности наставника  Начин и поступак   

остваривања  

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Помоћ родитељима 

у  остваривању васпите 

функције  породице 

Предавања 

,  индивидуални   

разговори, разговори 

у  сарадњи са 

стручним  сарадницима  

Родитељски   

сатанци,групни   

разговори, индивидуални  контакти, Дан 

пријема  родитеља,Обезбеђивање  и упућивање 

родитеља на  литературу 

Ојачати породицу, указати на 

важност правилног 

функционисања 

породице;  Успоставити добру 

сарадњу ради јединственог 

деловања на васпитање 

и  образовање деце 

Укључивање родитеља у 

живот и  рад школе и 

њихово ангажовање  у 

активностима од значаја 

за  школу 

Анимира 

родитеље,  подстиче их, 

извештава  

Заједничка израд кодекса  понашања, 

израда  процедура реаговања у  случајевима 

вршњачког  или било ког другог  злостављања 

и  малтретирања, сардњљ  на писању пројеката 

за  унапређење материјално  техничких 

услова  рада,учешће у културној  и јавној 

делатности  школе организујући  спортске 

Узејамно повезивање и деловање 

школе и породице као услов за 

успешно  остваривање циљева 

васпитања и образовања деце  

Сарадња са родитељима 

на пољу  ПО 

Оргаизује 

посете  предузећима, 

сарађује са  средњим 

школама, извештава 

родитеље,... 

Организовати трибине,  заједничке посете 

СШ,  предузећима која могу да  приме ученике 

Утицати на правилан избор 

занимања 
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14. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

ПРВИ    РАЗРЕД       

Организатор: Стручно веће за  први разред. 

Све посете, екскурзије и настава у природи биће реализовани аутобусима до 5 година старости. 

 

Посете  

Посета културно историјским споменицима и музејима 

Дечји филмски фестивал   

Позоришне представе  

Ботаничка башта 

Учионица на води – крстарење Дунавом и Савом 

 

Екскурзија – један дан 

Јаково – манастир Фенек, салаш Стремен, Музеј ваздухопловства                              

                            Бојчинска  шума                                                                                                                             

                 пролеће 2023.  

             Циљ:  Савлађивање и усвајање дела наставног програма  непосредним      

           упознавањем,  упознавање културно-историјског наслеђа.         

              Задаци:   обилазак манастира Фенек,  

                                    упознавање живота и рада на сеоском  газдинству,       
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                 обилазак ваздухопловног музеја,  

                 развијање позитивног  односа према националним, културним и     

                 естетским вредностима, 

                 развијање способности организовања игара и садржаја дружења. 

 

 Настава у природи 

 ДИВЧИБАРЕ 

пролеће 2023. 

       Циљ:        Упознавање природних лепота наше земље и социјализација ученика 

       Задаци:   стицање искуства о природи непосредним посматрањем и   

                                    доживљавањем; проширивање, проверавање постојећих искустава и   

                                    знања; побољшање здравља, физичких и функционалних способности; 

                                    развијање здравствених, културних и хигијенских навика код ученика; 

                                    развијање љубави према домовини; осамостаљивање ученика; 

                                    задовољавање интересовања у игри и забави. 

 

       ДРУГИ    РАЗРЕД       

Организатор: Стручно веће за други разред. 

Све посете, екскурзије и настава у природи биће реализовани аутобусима до 5 година старости. 

 

Посете  

            Посета културно историјским споменицима и музејима 
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Ботаничка башта 

Дечји филмски фестивал 

Етнографски музеј 

Природњачки музеј 

Музеј ПТТ   

Позоришне представе  

 

Екскурзија – један дан 

Салаш Катаи – Мали Иђош 

 пролеће 2023. 

Циљ: Живот и рад људи на салашу 

      Задаци:  упознавање са услоима живота у рада на сеоском газдинству;  

                      упознавање традиционалних вредности војвођанске низије (етно кућа,   

                      гостинска кућа, кућа на обали и пекарски музеј); упознавање старих заната;   

                      упознавање са старим сеоским начином живота и традиционалним јелима;    

                      природне одлике биљног света, прикупљање лековитих биљака; природне  

                      одлике домаћих животиња; развијање способности и организовање игара и  

                      садржаја дружења. 
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Настава у природи 

 ДИВЧИБАРЕ 

             пролеће 2023. 

            Циљ:      Упознавање природних лепота наше земље и социјализација ученика 

         Задаци:  стицање искуства о природи непосредним посматрањем и   

                                    доживљавањем; проширивање, проверавање постојећих искустава и   

                                    знања; побољшање здравља, физичких и функционалних способности; 

                                    развијање здравствених, културних и хигијенских навика код ученика; 

                                    развијање љубави према домовини; осамостаљивање ученика; 

                                    задовољавање интересовања у игри и забави.  
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       ТРЕЋИ    РАЗРЕД  

           Организатор: Стручно веће за трећи разред 

Све посете, екскурзије и настава у природи биће реализовани аутобусима до 5 година старости. 

 

Посете   

            Посета културно историјским споменицима и музејима 

Дечји филмски фестивал 

Природњачки музеј, Железнички музеј, Ваздухопловни музеј  

Ботаничка башта 

Учионица на води – крстарење Дунавом и Савом 

Позоришне представе  

Парк Ослободиоци Београда 

Астрономска опсерваторија на Звездари 

Институт за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'' 
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Екскурзија – један дан 

             

 Природњачки центар Свилајнац  и Дино парк, манастир Манасија – ручак 

 пролеће 2023. 

       Циљ:     Упознавање геодиверзитета, прошлости и важних личности и догађаја Србије    

Задаци:  упознавање са јединственом изложбом на тему вулканологије, улогом вулкана на земљи, упознавање геолошке 

прошлости наше земље, њене геолошке грађе и рудног блага кроз 120 експоната минералних сировина; упознавање највећих 

гмизаваца који су у далекој прошлости живели на земљи путем одабраних експоната и активно учешће ученика у улози 

истраживача и научника да кроз игру уђу у сложени свет науке; стицање и проширивање знања о значају манастира Манасија, 

нашој историји, Стефану Лазаревићу, Ресавској школи која је некада организован у оквиру манастира 

 

Настава у природи 

            ГОЧ 

             пролеће 2023. 

             Циљ:   савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем   

                          природних одлика, кулурно-историјског наслеђа, социјализација деце и   

                          развијање спортско-рекреаивних игара и  акивности     

   Задаци:  стицање искуства о природним (биљни и животињски свет) и културно-историјским          

              одликама Гоча непосредним посматрањем и доживљавањем; развијање интересовања за   

              природу и еколошке навике и испољавање позитивних емоционалних доживљај  

              развијање хигијенских и здравствених навика; развијање способности колективног    
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              живота и рада; развијање способности самосталног организовања слободног времена; 

   развијање спортског и такмичарског духа. 

                        

             ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД 

 

Организатор: Стручно веће за четврти разред. 

Све посете, екскурзије и настава у природи биће реализовани аутобусима до 5 година старости. 

Посете  

  Посета културно историјским споменицима и музејима 

Природњачки музеј 

Дечји филмски фестивал 

Музеј Николе Тесле 

Педагошки музеј 

Биоскопске пројекције   

Позоришне представе  

            Учионица на води – крстарење Дунавом и Савом 

            Ботаничка  башта 

 

Екскурзија – један дан   

Салаш Катаи – Мали Иђош 

пролеће 2023. 
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Циљ: Живот и рад људи на салашу 

      Задаци:  упознавање са услоима живота у рада на сеоском газдинству; упознавање 

                      традиционалних вредности војвођанске низије (етно кућа, гостинска кућа,   

                      кућа на обали и пекарски музеј); упознавање старих заната; упознавање са  

                      старим сеоским начином живота и традиционалним јелима; природне одлике 

                      биљног света, прикупљање лековитих биљака; природне одлике домаћих 

                      животиња; развијање способности и организовање игара и садржаја дружења. 

                      

            Настава у природи  

СОКОБАЊА 

             пролеће 2023. 

             Циљ:  савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним  

                         упознавањем природних одлика, кулурно-историјског наслеђа,   

                         социјализација деце и развијање спортско-рекреаивних игара и   

                         акивности           

        Задаци:  стицање искуства о природним (биљни и животињски свет) и   

                               културно-историјским одликама Сокобање непосредним посматрањем и  

                               доживљавањем; развијање интересовања за природу и еколошке навике и   

                               испољавање позитивних емоционалних доживљаја; развијање хигијенских   

                               и здравствених навика; развијање способности колективног живота и  

                               рада; развијање способности самосталног организовања слободног                                 
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                              времена; развијање спортског и такмичарског духа.           

 

           ПЕТИ   РАЗРЕД        

Организација: Одељенско веће за пети разред. 

Екскурзија ће бити реализована аутобусом до 5 година старости. 

Екскурзија – један дан 

Београд – Зобнатица – Суботица – Палић  

  пролеће 2023. 

Циљ: Савлађивање дела наставног програма непосредним упознавањем културно    

           историјског наслеђа. 

 

  

            Задаци:  Зобнатица – разгледање ергеле са хиподромом, Музеја коњарства и  ветрењаче 

                            Суботица – обилазак центра града 

                            Палић – обилазак језера, посета ЗОО врта 

 

ШЕСТИ   РАЗРЕД 

Организација: Одељенско веће за шести разред. 

Екскурзија ће бити реализована аутобусом до 5 година старости. 

 

Екскурзија – један дан 
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             Београд – Смедерево (Смедеревска тврђава) – Виминацијум (Музеј Барили) –   

             Пожаревац  

             пролеће 2023. 

                         Циљ:    Савлађивање и усвајање дела наставног програма  непосредним      

               упознавањем културно-историјског наслеђа.         

              Задаци:   обилазак тврђаве, музеја, археолошких налазишта,  

                                    упознавање живота и рада у прошлости  

                 развијање позитивног  односа према националним, културним и     

                 естетским вредностима, 

                 развијање способности примене стечених знања. 

 

СЕДМИ   РАЗРЕД  

 

Организатор: Одељенско веће за седми разред. 

            Екскурзија ће бити реализована аутобусом до 5 година старости. 

 

             Екскурзија – два дана 

             Београд – локалитет Виминацијум са мамут парком – Голубац – Лепенски вир –  Неготин – Гамзиград 

             пролеће 2023. 

Виминацијум – обилазак археолошког локалитета, реплике „Вила Рустика“ и „Мамут парка“ 
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Разгледање Голубачке тврђаве 

Посета и обилазак атрхеолошког локалитета Лепенски вир 

Обилазак Неготина: музеј – Крајине, родна кућа С.С. Мокрањца, музеј Хајдук Вељка 

Гамзиград – обилазак археолошког локалитета – Феликс Ромулија 

 

Циљ:   Савлађивање дела наставног програма непосредним упознавањем културно    

             историјског наслеђа. 

Задаци: Обилазак археолошких локалитета и музеја, упознавање живота у прошлости,    

               развијање позитивног односа према националним културним и естетским   

               вредностима. Развијање способности примене стечених знања. 
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OСМИ  РАЗРЕД 

 

Организација: Одељенско веће осмог разреда. 

            Екскурзија ће бити реализована аутобусом до 5 година старости. 

 

             Екскурзија – два дана 

             Београд – локалитет Виминацијум са мамут парком – Голубац – Лепенски вир – Неготин – Гамзиград 

              пролеће 2023. 

Виминацијум – обилазак археолошког локалитета, реплике „Вила Рустика“ и „Мамут парка“ 

Разгледање Голубачке тврђаве 

Посета и обилазак атрхеолошког локалитета Лепенски вир 

Обилазак Неготина: музеј – Крајине, родна кућа С.С. Мокрањца, музеј Хајдук Вељка 

Гамзиград – обилазак археолошког локалитета – Феликс Ромулија 

 

Циљ:  Савлађивање дела наставног програма непосредним упознавањем културно    

            историјског наслеђа. 

Задаци: Обилазак археолошких локалитета и музеја, упознавање живота у прошлости,    

               развијање позитивног односа према националним културним и естетским   

               вредностима, развијање способности примене стечених знања. 
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15. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Редни 

број 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЗАДУЖЕНИ 

1.  1. Васпитно-образовна делатност 

-планирање активности у раду са ученицима 

- упознавање ученика са радом библиотеке, издавање књига, рад у библиотеци... 

- помоћ ученицима при избору књига и упућивање у читање књижевних дела 

- обележавање Дана и Недеље писмености 

2. Сарадња са наставницима, психологом, директором и родитељима 

- планирање часова тематске наставе и школских пројеката за прво полугодиште 

- договор у вези са обрадом  лектире и планирање набавке књига 

- рад у Стручном већу за језик и комуникацију 

3. Библиотечко информациона делатност 

- израда годишњег плана 

- планирање обележавања важних дана, годишњица, догађаја 

- сређивање књига на полицама 

- инвентарисање књига 

- евидентирање чланства за ову школску годину 

- израда месечне статистике 

- организовање и остваривање међубиблиотечке позајмице и сарадње 

4. Културна и јавна делатност 

- планирање културних садржаја за школску годину 

- сарадња са Градском библиотеком 

- обележавање Дана писмености, Дана европских језика 

- промоција рада школске библиотеке 

5. Стручно усавршавање 

- рад у Активу школских библиотекара Палилуле 

- сарадња са Библиотеком града Београда  

- присуство стручним семинарима 

септембар 

 

 

 

 

библиотекар, 

наставници, 

стручни 

сарадници, 

директор, 

родитељи 

библиотекари у 

јавној 

библиотеци, 

ученици 

психолог 

директор, 

локална 

самоуправа 

 
2.  1. Васпитно-образовна делатност  

- израда плана рада библиотечке секције 

- припремање ученика за самостално коришћење разних извора знања – подстицање 

информационе писмености (свесност потребе за информацијом, препознавање 

октобар 
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информације која може решити проблем, проналажење потребне информације, 

вредновање, примена у решавању проблема) 

- упознавање ученика са УДК распоредом грађе у библиотеци 

- часови библиотекара у првом разреду 

- припремање и реализација програма поводом Дечије недеље 

- заједнички часови са наставником српског језика, Значај књига и библиотека 

2. Сарадња са наставницима, психологом, директором и родитељима 

- планирање активности поводом Дечије недеље (сарадња са психологом) 

- припрема заједничких часова са наставницима поводом обележавања Дечије недеље, 

Светског дана хране, Месеца књиге и Месеца школских библиотека, Дана животиња 

3. Библиотечко информациона делатност 

- естетско уређење библиотеке 

- инвентарисање књига 

- упис ђака првака у библиотеку; 

- упис ђака у Библиотеку града Београда 

- организовање међубиблиотечке позајмице 

- обележавање Светског дана хране, 16. октобра  

- израда месечне статистике 

4. Културна и јавна делатност  

- обележавање Дечије недеље  

- обележавање Месеца књиге  

- обележавање Дана школских библиотека – изложба Историја књига и библиотека, 

промоција рада школских библиотекара 

5. Стручно усавршавање 

- праћење стручне литературе, педагошке, методичке литературе и периодике 

- организација и учешће на стручном семинару Смотра школских библиотекара Србије 

- посета Сајму књига 

3.  1. Васпитно-образовна делатност  

- израда припрема за часове 

- упознавање ученика са научно популарном и стручном литературом 

- подстицање читалачке културе и развијање естетске перцепције и укуса и осећања за 

лепоту књижевног дела 

- часови библиотекара у петом и шестом разреду  

- обележавање Месеца књиге – упознавање са књигом (настанак књиге, делови књиге, 

пут од аутора до читаоца) 

- заједнички часови са наставником грађанског васпитања за ученике од петог до осмог 

разреда - Толеранција 

новембар 
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2. Сарадња са наставницима, психологом, директором и родитељима 

- подстицање наставника на коришћење стручне литературе и различитих извора 

информација 

3. Библиотечко информациона делатност 

- естетско уређење библиотеке 

- инвентарисање књига 

- организовање међубиблиотечке позајмице 

- обележавање Дана толеранције, припремање материјала за часове 

- обележавање Дана против насиља над женама  

- обележавање Дана дечијих права – приказ, пано 

- припремање приказа нових књига 

- израда месечне статистике и извештаја о раду 

4. Културна и јавна делатност  

- сарадња са основним и средњим школама у општини – организовање скупа 

библиотекара, наставника и ученика ради промоције рада школских библиотека поводом 

обележавања Месеца школских библиотека и Месеца књига 

5. Стручно усавршавање 

- похађање стручних семинара 

- праћење стручне литературе 

4.  1. Васпитно-образовна делатност  

- упућивање ученика на кућни ред библиотеке и пажљиво руковање и чување 

позајмљених и коришћених књига 

- развијање критичког односа према изворима знања - избор информација са интернета 

за израду домаћих задатака и пројеката  

- часови библиотекара у седмом и осмом разреду 

- помоћ ученицима у усвајању метода самосталног рада, истраживачки рад за израду 

пројеката 

- часови тематске наставе са наставником грађанског васпитања – празници, култура 

понашања 

2. Сарадња са наставницима, психологом, директором и родитељима 

- планирање заједничких часова са психологом и наставницима 

- рад у школским тимовима  

- учешће у раду Наставничког већа и стручних већа 

3. Библиотечко информациона делатност 

- естетско уређење библиотеке 

- инвентарисање књига 

- организовање међубиблиотечке позајмице 

децембар 
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- обележавање Дана борбе против ХИВ-а  

- израда месечне статистике 

- анализа и вредновање рада у првом полугодишту 

4. Културна и јавна делатност  

- припремање материјала за сајт школе, постављање материјала, промоција рада школе и 

школске библиотеке 

- сарадња са Дечијим културним центром (организовање позоришне представе за 

ученике, посета писца,...) 

5. Стручно усавршавање 

- праћење стручне литературе 

- похађање стручног семинара 

- сарадња са Матичном службом Библиотеке града Београда 

 

5.  1. Васпитно-образовна делатност 

- планирање активности у раду са ученицима за друго полугодиште 

- помоћ ученицима при избору књига и упућивање у читање књижевних дела, Читалачка 

значка 

- помоћ ученицима у избору литературе за обраду тема, писање реферата 

- часови библиотекара у трећем и четвртом разреду 

2.Сарадња са наставницима, психологом, директором и родитељима 

- планирање часова тематске и пројектне наставе за друго полугодиште 

- рад у школским тимовима 

3. Библиотечко информациона делатност 

- планирање обележавања важних дана, годишњица, догађаја 

- организовање и остваривање међубиблиотечке позајмице и сарадње 

4. Културна и јавна делатност 

- обележавање Дана Светог Саве 

- промоција рада школе и школске библиотеке 

5. Стручно усавршавање 

- рад у Активу школских библиотекара Палилуле и у Друштву школских библиотекара 

Србије 

- сарадња са Библиотеком града Београда у планирању и организовању заједничких 

активности јавних и школских библиотека 

 

јануар 

✓  1. Васпитно-образовна делатност 

- планирање рада, израда припрема за часове 

- подстицање деце на читање кроз пројекат Читање је забава 

фебруар 
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- педагошка помоћ ученицима у избору литературе за обраду тема, писање реферата и 

пројеката 

- Дан заљубљених, 14.2. – писање порука, сарадња са наставницима енглеског, руског и 

француског језика и ликовне културе, презентација најбољих радова 

- Међународни дан матерњег језика, 21.2. –, разговор са ученицима о важности очувања 

језика и његове правилне употребе 

- помоћ ученицима у креативном писању (песма, прича...)  

- часови библиотекара у петом и шестом разреду  

2.Сарадња са наставницима, психологом, директором и родитељима 

- сарадња са наставницима енглеског, руског и француског језика и ликовне културе за 

обележавања Дана заљубљених, 14.2 

- планирање и реализација заједничких часова са наставницима поводом Дана матерњег 

језика 

3. Библиотечко информациона делатност 

- сређивање књига на полицама  

- израда месечне статистике 

4. Културна и јавна делатност 

- обележавање 14.2, Дана заљубљених, изложба најлепших порука, литерарних и 

ликовних радова 

- обележавање Међународног дана матерњег језика, 21.2.  

- сарадња са локалном заједницом  

- уређивање сајта школе, промоција рада школе и школске библиотеке 

5. Стручно усавршавање 

- рад у Активу школских  библиотекара Палилуле  

- сарадња са Библиотеком града Београда у планирању и организовању заједничких 

активности јавних и школских библиотека поводом Међународног дана матерњег језика, 

а у вези са подстицањем читања код деце 

- похађање семинара 

 

6.  1. Васпитно-образовна делатност 

- планирање активности у раду са ученицима, израда припрема за часове 

- подстицање деце на читање кроз пројекат Читање је забава (читање поезије, школско 

такмичење рецитатора) 

- упућивање ученика у начин и методе рада истраживачког  

- заједнички часови са наставницима српског језика поводом Дана поезије, 21. марта 

- рад са ученицима на часовима одељенске заједнице – коришћење слободног времена, 

подстицање ученика на читање из забаве и задовољства 

март 
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- часови библиотекара у првом и другом разреду 

2.Сарадња са наставницима, психологом, директором и родитељима 

- планирање часова тематске и пројектне наставе са наставницима и психологом 

- тимски рад на обележавању важних дана 

3. Библиотечко информациона делатност 

- информисање наставника о садржајима електронских извора информација и припрема 

материјала за заједничке часове 

- израда месечне статистике 

4. Културна и јавна делатност 

- постављање изложбе литерарних и ликовних радова  

- сарадња са Градском библиотеком, дружење са ученицима других школа поводом Дана 

поезије, 21. 3. 

- израда текстова за интернет презентацију школе, промоција рада школе и школске 

библиотеке 

5. Стручно усавршавање 

- рад у Активу школских  библиотекара Палилуле  

- похађање стручних семинара 

 

 

 

1. Васпитно-образовна делатност 

- планирање активности у раду са ученицима 

-такмичење у познавању српске фразеологије 

- промовисање књиге и читања , обележавање Међународног дана дечије књиге, 2.априла 

и Светског дана књиге и ауторских права, 23.априла 

- заједнички часови са наставницима –обележавање Дана планете Земље, 23. априла 

- заједнички часови у петом и шестом разреду са наставницима српског језика 

- часови библиотекара у седмом и осмом разреду 

2.Сарадња са наставницима, психолог, директором и родитељима 

- планирање заједничких часова са наставницима поводом обележавања важних дана и 

догађаја 

3. Библиотечко информациона делатност 

- проналажење информација за обележавања важних дана, годишњица, догађаја 

- уређење простора библиотеке 

- инвентарисање књига 

- израда месечне статистике 

4. Културна и јавна делатност 

- сарадња са Библиотеком града Београда поводом обележавања Међународног дана 

дечије књиге, 2. априла 

април 
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- обележавање Дана школе 

- обележавање Дана планете Земље, 22. априла – сарадња са локалном заједницом 

- обележавање Светског дана књиге и ауторских права, 23.априла – помоћ ученицима у 

писању радова, израда паноа, организовање активности за обележавање на нивоу 

општине, промоција рада школског библиотекара 

- израда текстова за интернет презентацију школе, промоција рада 

5. Стручно усавршавање 

- рад у Активу школских библиотекара Палилуле и у Друштву школских библиотекара 

Србије 

- праћење стручне литературе 

 

7.  1. Васпитно-образовна делатност 

- планирање активности у раду са ученицима 

- помоћ ученицима при налажењу потребних и одговарајућих информација у различитим 

изворима информација и учење правилном коришћењу информација 

- помоћ ученицима при изради радова за школске пројекте   

2.Сарадња са наставницима, психолог, директором и родитељима 

- планирање часова пројектне наставе и договор у вези са израдом брошуре о школским 

пројектима 

3. Библиотечко информациона делатност 

- сарадња са наставницима и локалном средином 

- израда месечне статистике 

4. Културна и јавна делатност 

- организовање књижевног сусрета 

- израда текстова за интернет презентацију школе, промоција рада школе 

5. Стручно усавршавање 

- рад у Активу школских  библиотекара Палилуле и у Друштву школских библиотекара 

Србије,  

- Скупшинa ДШБС-а 

 

мај 

8.  1. Васпитно-образовна делатност 

- помоћ ученицима при избору књига и упућивање у читање књижевних дела, часописа, 

дневних листова  

2.Сарадња са наставницима, педагогом и директором 

- сарадња с колегама ангажованим у школским тимовима. 

3. Библиотечко информациона делатност 

- израда извештаја о раду библиотекара 

јун 
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- сређивање књига на полицама  

- сређивање ознака на полицама  

4. Културна и јавна делатност 

- сарадња са локалном заједницом – промоција рада школе и школске библиотеке 

5. Стручно усавршавање 

-  Друштвo школских библиотекара Србије 

 

9.  1.Сарадња са наставницима, педагогом и директором 

- сарадња с колегама ангажованим у школским тимовима. 

2. Библиотечко информациона делатност 

- израда извештаја о раду библиотекара  

3. Културна и јавна делатност 

- писање текстова за интернет презентацију школе 

4. Стручно усавршавање 

- праћење стручне литературе 

 

јули 

10.  1.Сарадња са наставницима, психологом и директором  

-  обезбеђивање књижне и некњижне грађе  

2. Библиотечко информациона делатност 

- израда годишњег плана и програма рада библиотеке  

- планирање обележавања важних дана, годишњица, догађаја  

3. Културна и јавна делатност 

- сарадња са Библиотеком града Београда – планирање заједничких активности школских 

и општинских библиотека 

4. Стручно усавршавање 

- рад у општинском Активу школских библиотекара 

- Друштво школских библиотекара Србије (сарадња) 

- праћење стручне литературе  

 

август 
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16. ПРОГРАМ ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ КОЈЕ 

УТИЧУ НА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 

 

 

                                   16.1. План рада за програм „Слободних наставних активности Роботика“ 
 

Опис програма : 

Програм „Слободних  наставних активности Роботика“  за основце , који би се реализовао спроводио  током школске године  за 

ученике 7 и 8 разреда кроз разне активности и радионичке практичне вежбе. 

На сваком од реализованих часова ученици би :  

1. Слушали предавање  које се тиче теоријског дела  на одређену тему 

2. Радили практичан рад и проверу функционалности  креираних модела и практичних вежби  

3. Користили наставно учило интерфејс и одговарајући  специјални софтвер 

 

Циљна група: 

 

Циљна група су ученици 7. и 8. разреда основне школе 
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                            Приказ  пројеката планираних за реализацију у току школске  године  

 

                                                               Назив пројекта: РОБОТИКА 

Назив пројеката у оквиру 

програма  

„Слободних активности 

Роботика“ 

Навести број активности у 

оквиру пројекта  као и формат 

ком припада ( прва и друга 

група) 

 

Трајање( за сваку 

активност у оквиру 

пројекта написати 

период реализације)  

Исходи пројекта ( по 

завршеним активностима 

очекује се да ће учесници 

овладати следећим 

методама) 

 Формат ком припада  

( прва група)  

(укупно) о научним 

аспектима филма 

- прављење научних 

експоната 

5 активности   

3 активности из прве групе и 

2 активности из друге групе 

Активности : 

Прва група формата : 

-предавање  

-радионица ( серија 

радионица на неку тему) 

-панел дискусија 

Друга група формата: 

-пројекција научног филма уз 

дискусију 

Један циклус три 

школска часа укупно  

24 школских часова 

-Полазник радионице ће 

стећи нова знања и 

дигиталне  компетенцијеиз 

области роботике на 

основном нивоу 

- Полазник радионице ће 

стећи нова знања и 

дигиталне компетенције из 

вештачке интелигенције за 

децу на основном нивоу 

-Полазник радионице ће 

стећи нова знања и 

дигиталне компетенције из 

дигиталне писмености на 

основном нивоу. 

-Биће у могућности да 

процени значај 

електротехнике, 

рачунарства и мехатронике 

у животном и радном 

окружењу 

- Умеће да повеже 

професије ( занимања ) у 

области електротехнике и 
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мехатронике са сопственим 

интересовањима 

- Користиће софтвере за за 

симулацију рад рада 

електричних кола 

 

-Умеће да састави 

електромеханички модел и 

управља њиме помоћу 

интерфејса  

-Биће у стању да објасни 

систем производње, 

трансформације и преноса 

електричне енергије 

- Умеће да повеже 

електрично и /или 

електронско коло према 

задатој шеми  

-користи мултиметар 

-Умеће да класификује 

електронске компоненте на 

основу намене 

 

-Знаће да аргументује значај 

рециклаже електронских 

компоненти 

- Биће способан да 

самостално  / тимски 

истражује и осмишљава 

пројекат 

- Уме да састави производ 

према осмишљеном решењу 

-Уме да састави и управља 

једноставним школским 

роботом или мехатроничким 

моделом 
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-Уме да представи решење 

готовог производа / модела  

-Полазник радионице ће 

бити у стању да процењује 

свој рад и рад других и 

предлаже унапређење 

реализованог пројекта. 

Вежба 1  Октопод студио-интерфејс 

Повезивање са објашњењем 

начина  коришћења 

Коришћење 

интерфејса 

Током школске године 

Вежба 2  Програмирано управљање   

( Wishlist) јачином 

светлосног сигнала 

 Страна 14 Током школске године 

Вежба 3 Програмирано управљање   

( Wishlist) јачином 

светлосног сигнала и јачином 

звука 

Страна 14 Током школске године 

Вежба 4 Одређивање отпорности 

отпорника на основу боја 

прстенова уз коришћење 

шема  

Word dokument Током школске године 

Вежба 5  Програмирано управљање   

( Wishlist) мотора 

једносмерне струје , LED  

диоде и зујалице 

Коришћење 

интерфејса 

Током школске године 

Вежба 6 Програмирано управљање   

( Wishlist) мотора 

једносмерне струје , LED  

диоде и зујалице 

Коришћење 

интерфејса 

Током школске године 

Вежба 7 Програмирано управљање   

(Wishlist) роботске руке са 

електромагнетом 

Направљен модел Током школске године 

Вежба 8 Програмирано управљање   

(Wishlist) роботске руке са 

електромагнетом 

Направљен модел Током школске године 

Вежба 9 Програмирано управљање   Страна 10 Током школске године 
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( Wishlist) симулација рада 

електричног грејача преко 

интерфејса 

Вежба 10  Програмирано управљање   

(Wishlist) симулација 

положаја прекидача / 

укључивања плоче преко 

итерфејса/ батерија  

Страна 11 Током школске године 

Вежба 11 Програмирано управљање   

(Wishlist) регулација 

температуре коришћењем  

температурног сензора 

(термо отпорника) 

Коришћење 

интерфејса 

Током школске године 

Вежба 12 Програмирано управљање   

(Wishlist) симулација рада 

паметног семафора  на 

контактној плочи  

Коришћење 

интерфејса 

Током школске године 

Вежба 13 Програмирано управљање   

(Wishlist) симулација рада 

паметног семафора  на 

контактној плочи 

Коришћење 

интерфејса 

Током школске године 

Вежба 14 Програмирано управљање   

(Wishlist) симулација рада 

;звучног сигнала са 

симулацијом синтетизованог 

говора; коришћењем 

MP3модула 

Коришћење 

интерфејса 

Током школске године 

Вежба 15 Програмирано управљање   

(Wishlist) паметног семафора   

Направљен модел Током школске године 

Вежба 16 Микро бит Коришћење микро 

бита 

Током школске године 

Вежба 17 Микро бит Коришћење микро 

бита 

Током школске године 

Вежба 18 Мерење влаге код биљке у 

саксији коришћењем микро 

бита// Модел паметне 

ветрењаче  

Коришћење микри 

бита 

Током школске године 
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Вежба 19 Повезивање струјног кола 

користећи софтвер Virtual 

Labs Elektriciti 

Преко рачунара Током школске године 

Вежба 20 Повезивање струјног кола 

користећи софтвер Virtual 

Labs Elektriciti 

Преко рачунара Током школске године 

Вежба 21 Регулација управљања 

јачином светлосног сигнала  

коришћењем фото сензора 

Направљен модел  Током школске године 

Вежба 22 Роботи м-бот   Провера 

функционалности 

Током школске године  

Вежба 23 Роботи м-бот Провера 

функционалности  

Током школске године 

Вежба 24 Роботи м-бот Провера 

функционалности 

Током школске године 

Вежба 25 Роботи м-бот Провера 

функционалности 

Током школске године 

Вежба 26 Роботска рука  Провера 

функционалности  

Током школске године 

Вежба 27 Роботска рука  Провера 

функционалности 

Током школске године 

Вежба 28 Роботска рука Провера 

функционалности 

Током школске године 

Вежба 29 Управљање  моделом ауто 

робота  

Направљен модел Током школске године 

Вежба 30 Управљање  моделом ауто 

робота  

Направљен модел Током школске године 

Вежба 31 Демонстрирање рада робота  Направљен модел Током школске године 

Вежба 32 Програмирање робота  Направљен модел Током школске године 

Вежба 33 Програмирање робота Направљен модел Током школске године 

Вежба 34 Програмирање робота Направљен модел Током школске године 

Вежба 35 Програмирање робота Направљен модел Током школске године 

Вежба 36 Управљање  периферним 

јединицама на моделу  

робота преко рачунара, 

таблета или мобилног 

телефона  

Направљен модел Током школске године 
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16.2. Назив пројекта:: МАТЕМАТИЧКИ ВРТ 
 

Идеја Пројекта “Математички врт“ 

 

Пројекат  промовише и популаризује математику и њене примене у различитим реалним проблемима са посебним освртом на 

амбијенталну наставу као и кооперативни и колаборациони начин учења . У складу са наставним планом и програмом , кроз различите 

приступе, а у колрелацији са осталим предметима  промовише се математика и њена повезаност са другим научним обласима, са 

културом и уметношћу, као и са реалним ситуацијама које се сусрећу у свакодневном животу.  

Циљеви Пројекта „Математички врт“ 

Основни циљ пројекта „Математички врт“ јесте унапређивање   наставе математике  и сродних предмета са посебним освртом на 

мотивацију ученика  за учење математике .  

 

Специфични циљеви Пројекта „Математички врт“ 

 

Модернизација наставе математике  

Упознавање и усавршавање рада са новим алатима у условима  информационо комуникационих технологија (у фази планирања); 

Развој пројектне наставе, наставе 21. века; 

Развој кооперативног и колаборативног учења у условима нове технологије; 

Повезивање математике са проблемима у другим наукама и са реалним проблемима са посебним освртом на уметност и културу:  

математичко моделовање у настави; 

Развој комуникације и сарадње између наставника и ученика и ненаставног особља и родитеља, у свим смеровима; 
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Развој и неговање науке и  научне културе у смислу повезаности са математиком. 

Развој предузетничког духа. 

Оспособљавање за рад у тиму. 

Вршњачка едукација 

Професионална оријентација 

Циљна група 

 

Ученици старијих разреда као и у делу пројекта ученици млађих разреда 

Наставници математике и наставници разредне наставе 

Наставници биологије, хемије, физике, историје, ликовног и информатике 

Родитељи  који су заинтересовани за математематику и њену примену у различитим реалним ситуацијама као и они који су 

заинтересовани за учешће у Пројекту. 

 

Задаци  Пројекта „Математички врт“ који доприносе испуњењу циљева Пројекта „Математички врт“ 

 

Организација ученика четвртог и старијих разреда за реализацију пројекта. 

Формирање тима за мониторинг ( наставници, родитељи, ученици, помоћно особље) 

Израда плана за реализацију  Пројекта. 

Почетак реализације Пројекта – април 2022. 

У оквиру пројекта остварена је сарадња са Институтом за лековито биље „Др Јосиф Панчић“, који ће донирати саднице лековитог биља 

за врт. 
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Време трајање пројекта – неограничено. 

 У оквиру Пројекта планиране су активности ученика које би се дешавале и ван наставе  (субота, поподневне активности) , као и 

активности које укључују и ангажовање у ратарским пословима (окопавање, садња..), а све у складу са физичким могућностима 

ученика појединачно. 
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                                                 16.3. Назив пројекта: ЧИТАМ; ДАКЛЕ, ПОСТОЈИМ 

 

Циљеви пројекта 

Циљеви овог пројекта јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 

различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању,тако што ће овладати 

основним законитостима српског књижевног језика; да кроз читање и тумачење 

савремених 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 негује љубав према српском језику и књижевности и да 

стиче и развија најшира хуманистичка знања. 

Активности ученика 

Активности ученика: Учествују у одабиру књиге, мислиоци, решаваоци проблема, 

активни посматрачи, истраживачи, активни слушаоци у комуникацији, организатори, 

планери, партнери, пријатељи, драматизују дело, одређују тему, главне и споредне 

мотиве, анализирају узрочно-последично низање мотива, илуструју особине ликова 

примерима из текста, вреднују поступке ликова и аргументовано износи ставове, наводе 

примере личне добити од читања, упоређују књижевно и филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст.  

Активности наставника 
Активности наставника:  организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира 

садржаје, средства, методе), реализатор наставе, партнер у непосредној комуникацији 

(одговара на ученичка питања, поставља питања...), мотивише ученике и развија њихова 

интересовања, усмерава одабир књига, помаже при драматизацији текста. 
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Редни 

број 

Садржај рада Време 

реализације 

и реализатори 

Исходи  Међупредметне компетенције 

1. 
1. Формирање КЛУБА 

2. План рада за текућу шк. годину 

3. Припреме за читање 

Упознавање са основним 

критеријумима гласања 

Октобар,  

Предметни 

наставници 

Ученици су упознати са 

годишњим планом рада, 

критеријумима  гласања 

и оцењивања. 

  развија имагинацијски 

богате асоцијације на 

основу тема и мотива 

књижевних дела; 

 

- одреди тему, главне и 

споредне мотиве 

- анализира узрочно-

последично низање 

мотива 

- илуструје особине 

ликова примерима из 

текста 

- вреднује поступке 

ликова и 

аргументовано износи 

ставове 

- уважава националне 

вредности и негује 

српску 

културноисторијску 

Компетенција за учење 

Естетичка компетенција 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

2. 
4. Разговор о прочитаној књизи 

5. Избор новог текста  

 

Новембар 

 Предметни 

наставници, 

библиотекар 

3. 
6. Разговор о прочитаној књизи 

7. Избор новог текста  

8.  

 Децембар, 

Предметни 

наставници, 

библиотекар 

4. 

 

 

 

9. Разговор о прочитаној књизи 

10. Избор новог текста  

1.  

 Март  

Предметни 

наставници, 

библиотекар 

 

5. 

11. Разговор о прочитаној књизи 

12. Избор новог текста  

април 

Предметни 

наставници, 
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библиотекар баштину 

- наводи примере личне 

добити од читања 

- напредује у стицању 

читалачких 

компетенција 

- упореди књижевно и 

филмско дело, 

позоришну представу 

и драмски текст 

 

 

 

6. 

Разговор о прочитаној књизи  

Стваралачки писмени рад : писање 

сценских дела (драматизација) 

 

мај 

Предметни 

наставници, 

библиотекар 

7.  
Разматрање извештаја о раду секције јун 

Предметни 

наставници, 

библиотекар 

 

НАПОМЕНА 

Пројекат је замишљен у виду радионица који је намењен ученицима који желе да покажу своје читалачко умеће као и 

мотивацији ученика да што више негују читалачку културу. Састоји се од седам радионица неограниченог трајања. 

Наиме, на предлог наставника српског језика и библиотекара ученици бирају на свакој радионици књижевно дело које 

би прочитали за наредну радионицу. На претпоследњој гласају за најбоље дело и приступају драматизацији тог дела, 

а на последњој анализирају свој рад.     
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                                              16.4. Назив пројекта: ШКОЛСКИ ЧАСОПИС 
 

Редни 

број 

Програмски садржаји Време                   

реализације 

Реализатори 

1. Усвајање плана и програма VIII Редакција , Наставничко веће 

2. Сарадња са стручним већима VIII - VI Редакција 

3. Угледни  и огледни  часови, пројекти, 

тематски дани 

IX –IV Веће 

4. Посете институцијама културе-извештаји VIII–VI Веће 

5. Алумни кутак VIII–VI Редакција 

6. Сарадња са општинским активима, 

локалном заједницом 

VIII–VI Веће 

7. Хуманитарни рад школе VIII–VI Веће 

8. Обележавање јубилеја  VIII–VI Веће 

9. Песничка сусретања X- V Наставници српског језика 

10. Упознајемо културе других народа X-V Наставници страних језика 

11. Организација слободног времена (спорт, 

музика, хоби) 

VIII–VI Веће 

12. Интервјуи IX –IV Редакција 
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13. Организација приредби: Светосаваска 

приредба, Дан школе, дочек првака, 

испраћај четвртака 

VIII–VI Веће 

14. Праћење и извештавање о спортским 

догађајима 

IX –IV Редакција 

15. Организација забавне рубрике (мозгалице, 

бисери из клупе) 

IX –IV Редакција 

16. Успех ученика на такмичењима, 

похвалнице и награде 

VIII–VI Веће 

    17. Дан науке XII Наставници природне групе 

предмета 

18. Музичке заврзламе V Наставник музичке културе 

19. Пролеће у Ослободиоцима III-V Веће 

      

20. 

Учешће на литерарним конкурсима VIII–VI Наставници српског језика 

21. Рад ученичког парламента VIII–VI Чланови парламента 

22. Екологија и очување животне средине VIII–VI Веће 

23. Учешће на ликовним конкурсима VIII–VI Веће 

24. Учешње на спортским догађајима VIII–VI Веће 
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                                                                         САДРЖАЈ И СТРУКТУРА ЧАСОПИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    СТАЛНЕ РУБРИКЕ 

 

• Школске новости 

• Ђачки живот 

• Језичка култура 

• Свет науке 

• Технички кутак 

• Занимљива географија 

• Поглед у прошлост 

• Уметност  

• Природа и ми 

• In corpore sano 

• Из нашег угла 

• Мозгалице 

• Скитамо и откривамо 

• Хуманост на делу 

• Малци радозналци 

 

Насловна страна 

Импресум 

Садржај 

Уводни чланак 

Школске теме Ваншколске теме 

Школске активности (приредбе, смотре, 

обележавање празника и јубилеја, посете)  

Спорт   

Наставне теме (ученички радови, секције, 

такмичења, јавни часови) 

Забава (бисери, вицеви, загонетке, стрипови) 

Пројекти/Ученички парламент Инетересовања (музика, филм, позориште, околина) 

Алумни кутак Разно (путописи, цитати) 

Интервјуи и репортаже Сарадање са институцијама од значаја 
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА НА ПУБЛИКАЦИЈИ ЧАСОПИСА 

 

1) Усвајање плана и програма рада  

2) Сарадња са већима  

3) Планирање рада новинарске секције на основу ученичких интересовања  

4) Формирање редакцијског тима  

5) Одређивање и подела задатака  

6) Самостално писање новинских чланака и прикупљање материјала  

7) Читање и коментарисање чланака  

8) Праћење и извештавање о свим догађајима у школи (фотогр афисање, видо записи)  

9) Праћење и бележење успеха на такмичењима (израда табеле са резултатима)  

10) Ажурирање прикупљеног материјала  

11) Преглед и избор материјала  

12) Рад на часопису (прелом стране, уредништво, лектура)  

13) Уређивање часописа са члановима Ликовне секције  

14) Израда часописа и зидних новина у холу школе  

15) Штампање часописа и објављивање на школском сајту  

16) Презентација школског часописа  

17) Анализа успешности  

18) Награђивање најуспешнијих чланова  
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                                                                    16.5. Назив пројекта: ДАН НАУКЕ 

 

      Овај пројекат је установљен као традиционална манифестација на којој ће се презентовати постигнућа ученика из више сродних 

предмета : техника и технологија, физика, информатика и рачунарство, хемија, биологија, математика, географија. 

      Корелацијом предмета популаризују се научна , техничка и технолошка достигнућа у различитим областима рада и делатности 

.Утиче се на развој иновативности ,предузетничког духа и  међусобне  сарадње као и на професионалну орјентацију ученика. 

      Актив технике и технологије , физике ,информатике и рачунарства је својим радом предвидео да се у мају обележава овај дан 

разним научно популарним догађајима. 

      Предвиђене активности поводом манифестације „Дан науке“за период  2022 до 2026 су :  

- Изложба радова ученика у холу школе  

- Презентације које својим садржајем упућују ученике на живот , рад и достигнућа  појединих научника  

- Панои са фотографијама истакнутих личности из области науке и технике 

- Огледи  

- Радионице 

- Видео пројекције 

- Квизови и такмичења 

- Посете музејима  

- Различите активности везане за сарадњу са локалном заједницом ( посета друштвено одговорним заједницама – предузећима- 

Авала Хуја- картоњерка, рециклажни центри , ватрогасна станица итд)  

 

Школске 21/22 године су наставници актива технике и технологије, физике, информатике и рачунарства  ову манифестацију 

планирали  8.6.2022 у трајању од 13 до 14 часова . Рад ће се одвијати у сарадњи са ученицима секција. 

Наставници ће са ученицима представити изложбу радова , поставити презентације, опремити паное, приказати видео 

пројекције и извести огледе из физике/ хемије, а ученици ће имати прилике да се упознају са процесом креирања видео 

игрица . 
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                                                 16.6. Назив пројекта: МУЗИЧКЕ ЗАВРЗЛАМЕ 
 

Музичке заврзламе су  назив идејног пројекта, наставника Музичке културе Иване Колдан. Пројекат је замишљен као квиз 

такмичарског типа и  намењен је  ученицима који желе да покажу своје музичко знање и умеће. Конципиран  је као уметничко - 

забавни програм у ком чествује више тимова (ДУР, МОЛ, АЛТ…).   

                                                                                                                    

У оквиру квиза постоји више врста игара: Филмске загонетке, Препознај и отпевај песму, Музички калдонт 1, 2, 3, 4,…Снађи се 

и играј, Музички крос, Ја волим музичко, Песници и композитори,  Слагалица ... са разним музичким интермецима. Музичке  

заврзламе имају за циљ да  се на забаван начин  деци приближи  музика, да се мотивишу  тј.  укључе  и они ученици   који немају 

развијене певачке способности. Планирано је да овај квиз заживи  и традиционално се изводи  сваке школске године. 

У самој птипреми учествује велики број ученика свих старијих рареда ангажованих за израду  материјала и презентације, 

прављење обележја за тимове и такмичаре игре Снађи се и играј, материјала за Слагалицу -   бирање учесника тимова, 

супервизора, помагача,  постављање  сценографије,  

 

Као и у савком квизу  и у Музичким заврзламама постоји стручни жири, састављен од наставника разредне и предметне наставе,  

који води рачуна да све протекне  у најбољем реду.  

  



                                                                                                                  Школски програм ОШ „Ослободиоци Београда“ за период 2022/23-2025/2026. 

679 

                    

16.7. Назив пројекта:  ПОНОВО ИСКОРИСТИМО ДА КРУГ ЗАВРТИМО 

Наша школа ће заједно са Удружењем грађана „Безбедност, екологија, заштита и здравље“ од средине јуна до новембра спровести 

пројекат под називом „Поново искористимо да круг завртимо“. Циљ пројекта је да се деци и младима подигне свест деце о значају 

увођења и примене  постулата циркуларне економије. 

Пројекат ће се састојати из едукација и радионица. Први део едукација ће се односити на основне термине о отпаду, управљању отпадом 

и биолошким отпадом као делом комуналног отпада.  

Након тога ће деца на радионицама израдити пројектни цртеж изгледа компостера и најбоље идејно решење ће бити изабрано на 

конкурсу у склопу пројекта  под називом „Искористим, употребим да загађење смањим“. 

Након тога ће се приступити изради компостера према победничком пројектном нацрту. По завршетку израде компостера организоваће 

се постављање компостера на договорене локације, пуњење биоразградивим отпадом и даље његово праћење, аеризација и просејавање.  

У наставку пројекта биће одржане едукације које ће се базирати на превенцији и поновној употреби отпада, еко дизајну и конкретним 

акцијама које се могу предузети да отпад постане ресурс. 

У финалном делу пројекта деца ће разговарати са грађанима заједно са члановима Удружења, делити промотивне материјале и кроз 

интеракцију подизати свест грађанима о важности примене постулата циркуларне економије на свакодневни живот. 
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17. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Редни број Активности и обавезе 

лица за безбедност и 

здравље на раду 

Обавезе послодавца Планиран термин за 

реализацију 
Учесници и извршиоци 

1.       Редован, свакодневни 

обилазак објеката школе 
Да омогући реализацију 

на захтев лица за БЗНР и 

запослених 

Током школске године Лице за безбедност и 

здравље на раду 

2.       Планирање, избор, 

коришћење и одржавање 

средстава за рад, 

опасних материја и 

средстава и опреме за 

личну заштиту на раду 

Обезбедити 

благовремени увид у 

постојеће стање и 

планиране потребе 

Током школске године Служба одржавања, 

предметни наставници 

(хемија, техничко и сл.) 

3.       Опремање и уређивање 

радних места (набавка 

нових средстава за рад, 

измене у организацији 

рада и наставе) 

Обезбедити 

благовремени увид у 

постојеће стање, 

планиране потребе и 

новонастала 

непланирана стања 

Током школске године Служба одржавања, 

предметни наставници 

(хемија, техничко и сл.) 

4.       Превентивна и 

периодична испитивања 

услова радне околине 

Да омогући реализацију 

на захтев лица за БЗНР 
Током школске године Служба одржавања 

предметни наставници 

(хемија, техничко и сл.) , 

овлашћена установа 
5.       Превентивни и 

периодични прегледи и 

испитивања опреме за 

рад 

Да омогући реализацију 

на захтев лица за БЗНР 
Током школске године Служба одржавања 

предметни наставници 

(хемија, техничко и сл.) , 

овлашћена установа 
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6.       Унапређење начина 

комуникације са 

ученицима, запосленима 

и родитељима, увођење 

књиге предлога од 

стране посетилаца и 

родитеља, за 

унапређење целокупног 

система заштите и 

безбедности. 

Упознавање савета 

родитеља са 

спроведеним и 

планираним мерама 

БЗНР. 

Да омогући реализацију 

мера на захтев лица за 

БЗНР и запослених 

Током школске године Служба одржавања, 

установе за 

пројектовање и 

извођење радова 

7.       Оспособљавање 

запослених за безбедан 

и здрав рад 

Благовремено 

обавештавање лица за 

БЗНР пре ступања на 

рад запосленог 

Током школске године Лице за безбедност и 

здравље на раду 

8.       Провера исправности и 

присутности ПП опреме 

и ознака путева 

евакуације 

Да омогући периодично 

одржавање, да обезбеди 

услове за унапређење 

система заштите од 

пожара (пројектовање 

система за рану дојаву 

пожара) 

Током школске године Лице за безбедност и 

здравље на раду и 

овлашћене установе 

9.       Обука запослених за ПП 

заштиту 

Да омогући реализацију 

на захтев лица за БЗНР 

Током школске године Лице за безбедност и 

здравље на раду и 

овлашћене установе 

10.    Сарадња и координација 

са службом медицине 

рада 

Да омогући обуку за 

пружање прве 

медицинске помоћи за 

најмање једног 

запосленог у смени а по 

Током школске године Лице за безбедност и 

здравље на раду , Завод 

за јавно здравље Београд 
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  могућству за све 

запослене 

11.    Реализација вежбе 

евакуације запослених и 

ученика у ванредним 

ситуацијама (пожар, 

природна катастрофа и 

сл.) 

Да омогући реализацију 

на захтев лица за БЗНР 

Током школске године Лице за безбедност и 

здравље на раду и 

овлашћене установе 

12.    Набавка и опремање 

сандучића за средства 

прве помоћи 

Да омогући реализацију 

на захтев лица за БЗНР 

Током школске године Лице за безбедност и 

здравље на раду 

13.    Обезбеђење равних, 

сувих и неклизајућих 

подних површина у 

школи 

Да обезбеди непрестано 

одржавање и поправку 

истих 

Током школске године Служба одржавања 

14.    Обезбеђење довољне 

проветрености, 

темперираности и 

осветљености свих 

просторија 

  Током школске године Служба одржавања 



 


