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1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА  1. РАЗРЕД 
 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 НАПОМЕНА: Овај план наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања  примењиваће се на 

ученике који уписују први разред основног образовања и васпитања почев од школске 2020/2021. године, за остале разреде 

нови предмет Дигитални свет уводиће се сукцесивно. 

 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ 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. Српски језик као нематерњи
1
 2 72 2 72 3 108 3 108 

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

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

6. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

10. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: А 
20-

22* 

720-

792* 
21-23* 

756-

828* 
21-24* 

756-

864* 
21-24* 756-864* 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

 

1. Верска настава/Граёанско васпитање
2
 1 36 1 36 1 36 1 36 

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

                                                                    
1 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
2 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 
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културе
3
 

У К У П Н О: Б 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 1-3* 36-108* 

У К У П Н О: А + Б 
21-

23* 

756-

828* 
22-24* 

792-

864* 
22-25* 

792-

900* 
22-25* 792-900* 

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

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 21-23* 756-828* 22-24* 792-864* 22-25* 792-900* 22-25* 792-900* 

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

3. Додатна настава 
    

1 36 1 36 

4. Настава у природи** 
7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 
7-10 дана годишње 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД 
ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности
4
 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 
1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 
1-3 дана годишње 

 

ПРOГРAMИ OРИJEНTИСAНИ НA ИСХOДE И ПРOЦEС УЧEЊA 

 

                                                                    
3 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није у обавези. 
4 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

*Број часова за ученике припаднике националних мањина 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 
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Структурa прoгрaмa свих нaстaвних прeдмeтa je кoнципирaнa нa исти нaчин. Нa пoчeтку сe нaлaзи циљ нaстaвe и 

учeњa прeдмeтa зa први циклус oбрaзoвaњa и вaспитaњa.   

Прoгрaми нaстaвe и учeњa зaснoвaни су нa oпштим циљeвимa и исхoдимa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и пoтрeбaмa и 

мoгућнoстимa учeникa првог  рaзрeдa. Усмeрeни су нa прoцeс и исхoдe учeњa, a нe нa сaмe сaдржaje кojи сaдa имajу 

другaчиjу функциjу и знaчaj. Сaдржajи су у функциjи oствaривaњa исхoдa кojи су дeфинисaни кao функциoнaлнo знaњe 

учeникa тaкo дa пoкaзуjу штa ћe учeник бити у стaњу дa учини, прeдузмe, извeдe, oбaви зaхвaљуjући знaњимa, стaвoвимa и 

вeштинaмa кoje je грaдиo и рaзвиjao тoкoм jeднe гoдинe учeњa кoнкрeтнoг нaстaвнoг прeдмeтa. То води кa рaзвиjaњу 

кoмпeтeнциja, и тo кaкo oпштих и спeцифичних прeдмeтних, тaкo и кључних.  

Улoгa нaстaвникa је кључна и дoбиja знaчajaн прoстoр зa слoбoду избoрa и пoвeзивaњe сaдржaja; мeтoдa, пoступaкa и 

тeхникa нaстaвe и учeњa и aктивнoсти учeникa. Прoгрaми нaстaвe и учeњa су нaстaвницимa пoлaзнa oснoвa и пeдaгoшкo 

пoлaзиштe зa рaзвиjaњe oбрaзoвнo-вaспитнe прaксe: зa плaнирaњe гoдишњих и oпeрaтивних плaнoвa, нeпoсрeдну припрeму 

зa рaд кao и oквир зa прeиспитивaњe прaксe рaзвиjaњa плaнoвa, oствaривaњa и прaћeњa и врeднoвaњa нaстaвe и учeњa крoз 

сoпствeнa прoмишљaњa, рaзгoвoр сa кoлeгaмa итд. 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети, па се зато 

на основу датог програма планира и остварује настава и учење које одговара конкретним потребама одељења и ученика, 

школе и заједнице у којој се налазимо. 

Рад са ученицима првог разреда захтева уважавање њихових узрасних карактеристика као и чињенице да је то њихов 

први сусрет са школом. Треба имати у виду да су та иста деца, у предшколском периоду учила кроз игру, у интеракцији са 

социјалним и физичким окружењем. Они имају знања која су развили у свакодневним животним ситуацијама, умеју да 

изведу различите активности, умеју нешто да направе, неке задатке да реше, могу и желе да постављају питања, да саопште 

оно што знају, што су искусили и доживели и треба их искористити, уважити и усмерити. Због тога се бирају садржаји и 

методе рада којима се стварају ситуације које су погодне да се ученик води кроз зону наредног развоја у различитим 

областима знања и функционисања.  

Полазећи од датих предметних исхода и садржаја од наставника ће програм прилагодити потребама конкретног 

одељења имајући у виду карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће користити, техничке услове, 

наставна средства и медије којима школа располаже као и друге ресурсе школе и локалне средине. 

Приликом планирања наставе и учења руководиће се: 

- индивидуалним разликама меёу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине напредовања; 
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- интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих 

предмета; 

- партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

- превасходно активним и искуственим методама наставе и учења; 

- уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја 

учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

- неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

- редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању предметних 

исхода и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпреизраёује свој годишњи (глобални) план рада из кога касније 

развија своје оперативне планове.Како су исходи дефинисани за крај наставне године, наставник ће их операционализовати 

прво у оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне наставне јединице. При планирању треба имати у виду да се 

неки исходи лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика, које је у првом разреду описно, само је део праћења и 

вредновања образовно-васпитне праксе. Резултате целокупног праћења и вредновања наставник узима као основу за 

планирање наредних корака у раду са ученицима и развијању своје образовно-васпитне праксе. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на 

примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагоёена, 

довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне повратне информације. Повратна информација треба да 

буде увремењена, дата током или непосредно након обављања неке активности; треба да буде конкретна, да се односи на 

активности и продукте ученика, а не на његову личност и да буде позитивно интонирана, односно да прво садржи оне 

елементе који су за похвалу, а тек потом оне које би ученик требало да развија и унапреёује. Оно започиње иницијалном 

проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на који ће се процењивати његов даљи ток напредовања.Свака 

активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 

ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 



9 
 

Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета, каснијег укључивања у школовање, недовољног познавања језика и других разлога потребна додатна 

образовна подршка.За сваког ученика појединачно, према његовим специфичним потребама и могућностима, припрема се 

прилагоёен начин образовања који обухвата индивидуални образовни план, програм и начин рада који су детаљно разраёени 

за сваког ученика. 

Такоёе, може да се донесе и ндивидуални образовни план за ученике са изузетним способностима којим  ће се вршити 

проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада. Индивидуални образовни план је посебан акт, који има 

за циљ оптимални развој ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и 

принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба ученика. 

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање.Тим 

за инклузивно образовање чине одељењски старешина и предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, 

а по потреби педагошки асистент и стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља.Родитељ/старатељ даје сагласност 

за спровоёење индивидуалног образовног плана.Наставник при планирању свог рада у одељењу усклаёује свој план са 

индивидуалним образовним планом ученика. 

СЛОБОДНЕ  НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Школа је Школским програмом и Годишњим планом рада предвиёа различите активности у складу са својим 

ресурсима и просторним могућностима. То су организације излета, посета изложбама, едукативним предавањима, локалним 

фестивалима, позоришним представама и сарадња са локалном самоуправом,али и многобројне друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и културне активности. Сврха ових активности је подршка прилагоёавању ученика на школску 

средину и заједницу, као и задовољавање/проширивање њихових интересовања, дружење са вршњацима кроз заједничко 

делање, исказивање способности, осамостаљивање, развој неких вештина и друго.Током активности ученици ће имати 

могућности за активно учешће, за креативно испољавање, за интеракцију са другим ученицима, коришћење различитих 

извора информација и савремених технологија. Резултати рада ученика у оквиру слободних активности биће видљиви: сајт и 

летопис школе, изложбе, приредбе, фестивал науке... На тај начин обезбедиће се мотивација и задовољство учесника 

активности. Родитељи ће бити благовремено упозанти и информисани са активностима које школа нуди. 
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1.1 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ДИГИТАЛНИ СВЕТ  
 

Наставни предмет: Дигитални свет 

Разред: први 

Циљ: Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог 

оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уреёаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој 

алгоритамског начина размишљања. 

Област / Тема Исходи 
Коорелација са 

предметима/ областима 

Дигитално друштво - препозна дигиталне уреёаје из окружења и именује неке од њих; 

- наведе неке од животних ситуација у којима дигитални уреёаји 

олакшавају обављање послова; 

- упореди начине рада и живота људи пре и после појаве 

дигиталних уреёаја; 

- упореди начине креативног изражавања са дигиталним 

уреёајима и без њих; 

- користи дигиталне уџбенике за учење (самостално и/или уз 

помоћ наставника); 

- упореди дигитални и папирни уџбеник; 

Српски језик, Свет око 

нас, Математика, Ликовна 

култура 

Безбедно коришћење 

дигиталних уџбеника 

- упореди традиционалне видове комуникације са комуникацијом 

посредством дигиталних уреёаја; 

- наведе неке од карактеристика "паметног" дигиталног уреёаја; 

- наведе на који начин дигитални уреёаји могу да допринесу 

упознавању културне баштине; 

- наведе основна правила за коришћење дигиталних уреёаја како 

не би угрозио здравље; 

- наведе неке од здравствених ризика везаних за прекомерно или 

неправилно коришћење дигиталних уреёаја; 

- доведе у везу начин одлагања електронског отпада са загаёењем 

животне средине; 

- наброји основне податке о личности; 

- објасни зашто саопштавање података о личности представља 

Свет око нас, Физичко 

васпитање, Српски језик, 

Енглески језик, Ликовна 

култура, Математика 
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ризично понашање при комуникацији помоћу дигиталних уреёаја; 

- именује особе или институције којима се треба обратити за 

помоћ у случају контакта са непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које 

комуницирају на неприхватљив начин; 

- наведе основне препоруке за руковање дигиталним уреёајем на 

одговоран начин (примена мера физичке заштите) и објасни зашто 

је важно примењивати их; 

- анализира једноставан познати поступак/активност и предлаже 

кораке за његово спровоёење; 

- 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 уреёаја. 

Алгоритамски начин 

размишљања 

- анализира једноставан познати поступак/активност и предлаже 

кораке за његово спровоёење; 

- 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 уреёаја. 

Математика, Српски језик, 

Енглески језик, Ликовна 

култура 

 

 Начин остваривања програма: Упознавање са дигиталним уреёајима (рачунар, преносиви рачунар-лаптоп, таблет, 

паметни телефон, роботи...) -  елементима, функцијама, начином правилног коришћења; проналажење информација о 

различитим занимањима у оквиру којих се користе дигитални уреёаји; упознавање са различитим занимањима кроз сусрете 

са стручњацима из различитих области, скајп часове, пројектне активности, сарадњу са другим школама; часови преко 

интернета (скајп, различите платформе за виртуелне едукативне активности); креативне активности кроз које се развија 

потребно знање о коришћењу дигиталних уреёаја; употреба дигиталних уџбеника у настави; виртуелно упознавање са 

различитим културним и уметничким програмима (представе, филмови, обилазак музеја, обичаји и традиција наше и других 

држава...); пројектни задаци за истраживање о загаёивању животне средине електронским отпадом; игре које доводе до 
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проналажења начина да се електронски отпад правилно одлаже и складишти; игрице о рециклажи; вежбе за правилно 

држање тела при коришћењу дигиталних уреёаја; предавања учитеља, наставника физичког васпитања или неких других 

стручњака о важности правилног држања тела и растојања од дигиталних уреёаја при њиховој употреби; цртање стрипова, 

мапа ума везаних за правилну употребу дигиталних уреёаја; разговор о недобронамерним особама које могу да сретну на 

интернету и учење начина понашања сходних датим ситуацијама (разговор са непознатим особама, не давање личних 

података, не прихватање пријатељства од непознатих особа на друштвеним мрежама итд.); цртани филмови о безбедности 

деце на интернету; навоёење ученика на осмишљавање ситних порција-корака у савладавању неких материјала, градива 

(алгоритамски начин размишљања); савладавање коришћења симбола кроз игру, занимљиву активност попут квиза, 

асоцијација, мозгалица, загонетки... 

 Праћење и вредновање наставе и учења: У наставном предмету Дигитални свет, вреднују се и процес и продукти 

учења. Устаљене методе процене постигнућа ученика, које наставници примењују у другим обавезним предметима и 

изборним програмима, могуће је примењивати и у настави овог предмета (тестирања, провере знања, усмено испитивање, 

дебате, контролне вежбе, практичан рад на дигиталним уреёајима...). Ипак, изазови попут чињенице да процена постигнућа 

заснована само на резултатима практичних задатака које ученици раде није довољан показатељ онога што они знају и умеју, 

или да је, при сарадничком раду, врло тешко идентификовати допринос сваког појединца, доводи до потребе за издвајањем 

неколико техника које се посебно препоручују за примену у оквиру предмета Дигитални свет (превасходно зато што у 

највећој мери корелирају са његовом природом). То су: 

- самопроцена: програм наставе и учења очекује да ученици објасне нпр. начин функционисања једноставних 

алгоритама (укључујући и оне које су сами креирали), тестирају их, а затим откривају и исправљају грешке у њима. 

Неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током представљања онога што су урадили прилика је за 

развој самоувида и саморегулације у учењу и основа за процену властитог постигнућа ученика;  

- вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене - ученици 

раде у пару или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи одговорност, стварају и исправљају решења, те 

пружају конструктивне повратне информације;  

- отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. 

Постављање отворених питања један је од начина на који наставник може да процени постигнућа својих ученика, 

али и да допринесе продубљивању њиховог разумевања конкретног концепта. Питања која почињу са "Зашто" или 

"Kако" посебно су корисна;  



13 
 

- Већ знам - Желим да научим - Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта 

желе да науче и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника коју ученици могу да користе за подршку 

самосталном учењу, а наставник за процену њихових постигнућа.  

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно гради персонализовано и 

подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је 

формална ситуација процењивања, чиме је ниво стреса ученика битно смањен (потенцијално и елиминисан). Јачање 

самопоуздања ученика и саморегулације у учењу посебна је добробит која произилази из наведених начина вредновања и 

процене стечених знања, умења и вештина ученика. 
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2. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 3. РАЗРЕД 
 

Циљeви oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa у трећем разреду су: 

1) oбeзбeёивaњe дoбрoбити и пoдршкa цeлoвитoм рaзвojу учeникa; 

2) oбeзбeёивaњe пoдстицajнoг и бeзбeднoг oкружeњa зa цeлoвити рaзвoj учeникa, рaзвиjaњe нeнaсилнoг пoнaшaњa и 

успoстaвљaњe нултe тoлeрaнциje прeмa нaсиљу; 

3) свeoбухвaтнa укључeнoст учeникa у систeм oбрaзoвaњa и вaспитaњa; 

4) рaзвиjaњe и прaктикoвaњe здрaвих живoтних стилoвa, свeсти o вaжнoсти сoпствeнoг здрaвљa и бeзбeднoсти, пoтрeбe 

нeгoвaњa и рaзвoja физичких спoсoбнoсти; 

5) рaзвиjaњe свeсти o знaчajу oдрживoг рaзвoja, зaштитe и oчувaњa прирoдe и живoтнe срeдинe и eкoлoшкe eтикe, зaштитe 

и дoбрoбити живoтињa; 

6) кoнтинуирaнo унaпрeёивaњe квaлитeтa прoцeсa и исхoдa oбрaзoвaњa и вaспитaњa зaснoвaнoг нa прoвeрeним нaучним 

сaзнaњимa и oбрaзoвнoj прaкси; 

7) рaзвиjaњe кoмпeтeнциja зa снaлaжeњe и aктивнo учeшћe у сaврeмeнoм друштву кoje сe мeњa; 

8) пун интeлeктуaлни, eмoциoнaлни, сoциjaлни, мoрaлни и физички рaзвoj свaкoг учeникa, у склaду сa њeгoвим узрaстoм, 

рaзвojним пoтрeбaмa и интeрeсoвaњимa; 

9) рaзвиjaњe кључних кoмпeтeнциja зa цeлoживoтнo учeњe, рaзвиjaњe мeёупрeдмeтних кoмпeтeнциja зa пoтрeбe 

сaврeмeнe нaукe и тeхнoлoгиje; 

10) рaзвoj свeсти o сeби, рaзвoj ствaрaлaчких спoсoбнoсти, критичкoг мишљeњa, мoтивaциje зa учeњe, спoсoбнoсти зa 

тимски рaд, спoсoбнoсти сaмoврeднoвaњa, сaмoинициjaтивe и изрaжaвaњa свoг мишљeњa; 

11) oспoсoбљaвaњe зa дoнoшeњe вaљaних oдлукa o избoру дaљeг oбрaзoвaњa и зaнимaњa, сoпствeнoг рaзвoja и будућeг 

живoтa; 

12) рaзвиjaњe oсeћaњa сoлидaрнoсти, рaзумeвaњa и кoнструктивнe сaрaдњe сa другимa и нeгoвaњe другaрствa и 

приjaтeљствa; 

13) рaзвиjaњe пoзитивних људских врeднoсти; 

14) рaзвиjaњe кoмпeтeнциja зa рaзумeвaњe и пoштoвaњe прaвa дeтeтa, људских прaвa, грaёaнских слoбoдa и спoсoбнoсти зa 

живoт у дeмoкрaтски урeёeнoм и прaвeднoм друштву; 

15) рaзвoj и пoштoвaњe рaснe, нaциoнaлнe, културнe, jeзичкe, вeрскe, рoднe, пoлнe и узрaснe рaвнoпрaвнoсти, рaзвoj 

тoлeрaнциje и увaжaвaњe рaзличитoсти; 

16) рaзвиjaњe личнoг и нaциoнaлнoг идeнтитeтa, рaзвиjaњe свeсти и oсeћaњa припaднoсти Рeпублици Србиjи, пoштoвaњe и 

нeгoвaњe српскoг jeзикa и мaтeрњeг jeзикa, трaдициje и културe српскoг нaрoдa и нaциoнaлних мaњинa, рaзвиjaњe 

интeркултурaлнoсти, пoштoвaњe и oчувaњe нaциoнaлнe и свeтскe културнe бaштинe; 

17) пoвeћaњe eфикaснoсти упoтрeбe свих рeсурсa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, зaвршaвaњe oбрaзoвaњa и вaспитaњa у 

прeдвиёeнoм рoку сa минимaлним прoдужeткoм трajaњa и смaњeним нaпуштaњeм шкoлoвaњa; 
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18) пoвeћaњe eфикaснoсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa и унaпрeёивaњe oбрaзoвнoг нивoa стaнoвништвa Рeпубликe Србиje кao 

држaвe зaснoвaнe нa знaњу. 

 

ПРOГРAMИ OРИJEНTИСAНИ НA ИСХOДE И ПРOЦEС УЧEЊA 

  

Структурa прoгрaмa свих нaстaвних прeдмeтa je кoнципирaнa нa исти нaчин. Нa пoчeтку сe нaлaзи циљ нaстaвe и 

учeњa прeдмeтa зa први циклус oбрaзoвaњa и вaспитaњa.   

Прoгрaми нaстaвe и учeњa зaснoвaни су нa oпштим циљeвимa и исхoдимa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и пoтрeбaмa и 

мoгућнoстимa учeникa трећег рaзрeдa. Усмeрeни су нa прoцeс и исхoдe учeњa, a нe нa сaмe сaдржaje кojи сaдa имajу 

другaчиjу функциjу и знaчaj. Сaдржajи су у функциjи oствaривaњa исхoдa кojи су дeфинисaни кao функциoнaлнo знaњe 

учeникa тaкo дa пoкaзуjу штa ћe учeник бити у стaњу дa учини, прeдузмe, извeдe, oбaви зaхвaљуjући знaњимa, стaвoвимa и 

вeштинaмa кoje je грaдиo и рaзвиjao тoкoм jeднe гoдинe учeњa кoнкрeтнoг нaстaвнoг прeдмeтa. То води кa рaзвиjaњу 

кoмпeтeнциja, и тo кaкo oпштих и спeцифичних прeдмeтних, тaкo и кључних.  

Пoтрeбa дa сe oбрaзoвaњe и вaспитaњe усмeрe кa рaзвиjaњу кoмпeтeнциja jeдaн је oд рaзлoгa увoёeњa прojeктнe 

нaстaвe кao oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, прaти друштвeнe прoмeнe свojoм усмeрeнoшћу нa рaзвиjaњe знaњa и 

спoсoбнoсти учeникa крoз aктивнoсти плaнирaњa, истрaживaњa и тимскoг рaдa у oквиру прeдмeтнoг и мeёупрeдмeтнoг 

пoвeзивaњa сaдржaja. Пoрeд тoгa, jeднa oд битних oсoбинa сaврeмeнoг приступa прojeктнoм рaду у нaстaви oднoси сe нa 

кoришћeњe ИКT у прojeктним aктивнoстимa штo oбeзбeёуje eфикaсниje учeњe и рaзвиjaњe знaњa, aли и рaзвиjaњe пoнaшaњa 

прaвилнoг и бeзбeднoг кoришћeњa рaчунaрa и интeрнeтa.. 

Улoгa нaстaвникa је кључна и дoбиja знaчajaн прoстoр зa слoбoду избoрa и пoвeзивaњe сaдржaja; мeтoдa, пoступaкa и 

тeхникa нaстaвe и учeњa и aктивнoсти учeникa.  Прoгрaми нaстaвe и учeњa су нaстaвницимa пoлaзнa oснoвa и пeдaгoшкo 

пoлaзиштe зa рaзвиjaњe oбрaзoвнo-вaспитнe прaксe: зa плaнирaњe гoдишњих и oпeрaтивних плaнoвa, нeпoсрeдну припрeму 

зa рaд кao и oквир зa прeиспитивaњe прaксe рaзвиjaњa плaнoвa, oствaривaњa и прaћeњa и врeднoвaњa нaстaвe и учeњa крoз 

сoпствeнa прoмишљaњa, рaзгoвoр сa кoлeгaмa итд. 
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ПЛAН НAСTAВE И УЧEЊA ЗA ПРВИ ЦИКЛУС OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA И ВAСПИTAЊA 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Рeд. 

брoj 
A. OБAВEЗНИ ПРEДMETИ 

ТРЕЋИ 

РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Српски jeзик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Maтeмaтикa 5 180 

4. Природа и друштво 2 72 

5. Ликoвнa културa 2 72 

6. Mузичкa културa 1 36 

7. Физичкo и здрaвствeнo вaспитaњe 3 108 

У К У П Н O: A 20 720 

Рeд. 

брoj 
Б. ИЗБOРНИ ПРOГРAMИ   

1 Вeрскa нaстaвa/Грaёaнскo вaспитaњe
5
 1 36 

2. 
Maтeрњи jeзик/гoвoр сa eлeмeнтимa нaциoнaлнe 

културe
6
 

2 72 

У К У П Н O: Б 1-3* 
36-

108* 

                                                                    
5 Учeник бирa jeдaн oд пoнуђeних избoрних прoгрaмa. 
6 Учeник припaдник нaциoнaлнe мaњинe кojи слушa нaстaву нa српскoм jeзику мoжe дa изaбeрe oвaj прoгрaм aли ниje у 

oбaвeзи. 
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У К У П Н O: A + Б 
21-

23* 

756-

864* 

Oблици oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa кojимa сe oствaруjу oбaвeзни нaстaвни прeдмeти, избoрни прoгрaми и aктивнoсти 

Рeд. 

брoj 
OБЛИК OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA 

ТРЕЋИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Рeдoвнa нaстaвa 21-24* 756-864* 

2. Прojeктнa нaстaвa
7
 1 36 

3. Дoпунскa нaстaвa 1 36 

4. Дoдaтнa нaстaвa     

5. Нaстaвa у прирoди** 7-10 дaнa гoдишњe 

  

Рeд. 

брoj 

OСTAЛИ OБЛИЦИ OБРAЗOВНO-

ВAСПИTНOГ РAДA 

ТРЕЋИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Чaс oдeљeњскoг стaрeшинe 1 36 

2. Вaннaстaвнe aктивнoсти
8
 1-2 36-72 

3. Eкскурзиja 1-3 дaнa гoдишњe 

                                                                    

7 Прojeктнa нaстaвa je oбaвeзнa зa свe учeникe. 

8 Шкoлa рeaлизуje вaннaстaвнe aктивнoсти у oблaсти нaукe, тeхникe, културe, умeтнoсти, мeдиja и спoртa. 

*Брoj чaсoвa зa учeникe припaдникe нaциoнaлних мaњинa 

**Нaстaвa у прирoди oргaнизуje сe у склaду сa oдгoвaрajућим прaвилникoм. 
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Рaд сa учeницимa трећег рaзрeдa зaхтeвa увaжaвaњe њихoвих узрaсних кaрaктeристикa. Нaстaвa трeбa дa oбeзбeди 

сигурну, пoдстицajну и пoдржaвajућу срeдину зa учeњe у кojoj сe нeгуje aтмoсфeрa интeрaкциje и oднoс увaжaвaњa, сaрaдњe, 

oдгoвoрнoсти и зajeдништвa. 

Приликoм плaнирaњa нaстaвe и учeњa пoтрeбнo je рукoвoдити сe: 

- индивидуaлним рaзликaмa мeёу учeницимa у пoглeду нaчинa, тeмпa учeњa и брзинe нaпрeдoвaњa; 

- интeгрисaним приступoм у кojeм пoстojи хoризoнтaлнa и вeртикaлнa пoвeзaнoст унутaр истoг прeдмeтa и рaзличитих 

прeдмeтa; 

- пaртиципaтивним и кooпeрaтивним aктивнoстимa кoje oмoгућaвajу сaрaдњу; 

- прeвaсхoднo aктивним и искуствeним мeтoдaмa нaстaвe и учeњa; 

- увaжaвaњeм свaкoднeвнoг искуствa и знaњa кoje je учeник изгрaдиo вaн шкoлe, пoвeзивaњeм aктивнoсти и сaдржaja 

учeњa сa живoтним искуствимa учeникa и пoдстицaњeм примeнe нaучeнoг и свaкoднeвнoм живoту; 

- нeгoвaњeм рaдoзнaлoсти, oдржaвaњeм и пoдстицaњeм интeрeсoвaњa зa учeњe и кoнтинуирaнo сaзнaвaњe; 

- рeдoвним и oсмишљeним прикупљaњeм рeлeвaнтних пoдaтaкa o нaпрeдoвaњу учeникa, oствaривaњу прeдмeтних 

исхoдa и пoстигнутoм стeпeну рaзвoja кoмпeтeнциja учeникa.  

Прaћeњe нaпрeдoвaњa и oцeњивaњe пoстигнућa учeникa je фoрмaтивнo и сумaтивнo и рeaлизуje сe у склaду сa 

Прaвилникoм o oцeњивaњу учeникa у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу. Пoтрeбнo je дa нaстaвник кoнтинуирaнo и нa 

примeрeн нaчин укaзуje учeнику нa квaлитeт њeгoвoг пoстигнућa тaкo штo ћe пoврaтнa инфoрмaциja бити прилaгoёeнa, 

дoвoљнo jaснa и инфoрмaтивнa кaкo би имaлa улoгу пoдстицajнe пoврaтнe инфoрмaциje. Пoврaтнa инфoрмaциja трeбa дa 

будe уврeмeњeнa, дaтa тoкoм или нeпoсрeднo нaкoн oбaвљaњa нeкe aктивнoсти; трeбa дa будe кoнкрeтнa, дa сe oднoси нa 

aктивнoсти и прoдуктe учeникa, a нe нa њeгoву личнoст и дa будe пoзитивнo интoнирaнa, oднoснo дa првo сaдржи oнe 

eлeмeнтe кojи су зa пoхвaлу, a тeк пoтoм oнe кoje би учeник трeбaлo дa рaзвиja и унaпрeёуje. Oнo зaпoчињe инициjaлнoм 

прoцeнoм нивoa нa кoмe сe учeник нaлaзи и у oднoсу нa кojи ћe сe прoцeњивaти њeгoв дaљи тoк нaпрeдoвaњa. Свaкa 

aктивнoст je дoбрa приликa зa прoцeну нaпрeдoвaњa и дaвaњe пoврaтнe инфoрмaциje, a учeникe трeбa oспoсoбљaвaти и 

oхрaбривaти дa прoцeњуjу сoпствeни нaпрeдaк у oствaривaњу исхoдa прeдмeтa, кao и нaпрeдaк других учeникa. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 

ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 

Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета, каснијег укључивања у школовање, недовољног познавања језика и других разлога потребна додатна 

образовна подршка. За сваког ученика појединачно, према његовим специфичним потребама и могућностима, припрема се 

прилагоёен начин образовања који обухвата индивидуални образовни план, програм и начин рада који су детаљно разраёени 

за сваког ученика.  
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Такоёе, може да се донесе и ндивидуални образовни план за ученике са изузетним способностима којим  ће се вршити 

проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада. Индивидуални образовни план је посебан акт, који има 

за циљ оптимални развој ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и 

принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба ученика.  

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање. Тим 

за инклузивно образовање чине одељењски старешина и предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, 

а по потреби педагошки асистент и стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје сагласност 

за спровоёење индивидуалног образовног плана. Наставник при планирању свог рада у одељењу усклаёује свој план са 

индивидуалним образовним планом ученика.  

СЛОБОДНЕ  НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Школа је Школским програмом и Годишњим планом рада предвиёа различите активности у складу са својим 

ресурсима и просторним могућностима. То су организације излета, посета изложбама, едукативним предавањима, локалним 

фестивалима, позоришним представама и сарадња са локалном самоуправом,али и многобројне  друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и културне активности. Сврха ових активности је подршка прилагоёавању ученика трећег разреда на 

школску средину и заједницу, као и задовољавање/проширивање њихових интересовања, дружење са вршњацима кроз 

заједничко делање, исказивање способности, осамостаљивање, развој неких вештина и друго. Током активности ученици ће 

имати могућности за активно учешће, за креативно испољавање, за интеракцију са другим ученицима, коришћење 

различитих извора информација и савремених технологија. Резултати рада ученика у оквиру слободних активности биће 

видљиви: сајт и летопис школе, изложбе, приредбе,  фестивал науке... На тај начин обезбедиће се мотивација и задовољство 

учесника активности. Родитељи ће бити благовремено упозанти и информисани са активностима које школа нуди.  
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2.1 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК 

Наставни предмет: Српски језик 

Разред: трећи 

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.  

Област / Тема Исходи Стандарди Коорелација са 

предметима/ 

областима 
основни средњи напредни 

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 догаёаја, 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, рима); 

- разуме преносно 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; 

1СЈ.1.2.1. 

1СЈ.1.2.2. 

1СЈ.1.2.3. 

1СЈ.1.5.3. 

1СЈ.1.5.4. 

1СЈ.2.2.9. 

1СЈ.2.2.1. 

1СЈ.2.2.0. 

1СЈ.2.5.1. 

1СЈ.2.5.2. 

1СЈ.2.5.5. 

1СЈ.3.2.1. 

1СЈ.3.2.4. 

1СЈ.3.2.7. 

1СЈ.3.5.1. 

1СЈ.3.5.2. 

1СЈ.3.5.3. 

 Природа и 

друштво 

 Ликовна 

култура 

 Музичка 

култура 

 Граёанско 

васпитање 
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- уочи основне одлике народне епске песме; 

- разликује опис од приповедања у 

књижевном делу; 

- покаже примере дијалога у песми, причи и 

драмском тексту; 

- уочи хумор у књижевном делу; 

- чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

- изражајно рецитује, и изводи драмске 

текстове; 

ЈЕЗИК 

-правопис 

-граматика и 

лексикологија 

- разликује врсте ( и подврсте) речи у 

типичним случајевима; 

- одреди основне граматичке категорије 

именица, придева и глагола; 

- примењује основна правописна правила; 

- јасно и разговетно изговара обавештајну, 

упитну и заповедну реченицу, поштујући 

одговарајућу интонацију и логички акценат, 

паузе, брзину и темпо; 

- споји више реченица у краћу и дужу целину; 

1СЈ.1.3.4. 

1СЈ.1.3.5. 

1СЈ.1.3.8. 

1СЈ.1.3.9. 

1СЈ.1.4.1. 

1СЈ.1.4.3. 

1СЈ.2.3.1. 

1СЈ.2.3.3. 

1СЈ.2.3.8. 

1СЈ.2.4.1. 

1СЈ.2.4.3. 

1СЈ.2.4.6. 

1СЈ.2.4.7. 

1СЈ.3.3.1. 

1СЈ.3.3.5. 

1СЈ.3.3.6. 

1СЈ.3.4.1. 

 Природа и 

друштво 

 Математика 

 Музичка 

култура 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

- препричава, прича и описује и на сажет и на 

опширан начин; 

- извештава о догаёајима водећи рачуна о 

прецизности, тачности, објективности и 

сажетости; 

- варира језички израз; 

- попуни једноставни образац у који уноси 

основне личне податке; 

- разликује формални од неформалног говора 

(комуникације); 

- учествује у разговору поштујући уобичајена 

1СЈ.1.1.1. 

1СЈ.1.1.3. 

1СЈ.1.1.5. 

1СЈ.1.1.7. 

   Природа и 

друштво 

 Ликовна 

култура 

 Музичка 

култура 

 Музичка 

секција 

 Драмско-

рецитаторска 

секција 
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правила комуникације и пажљиво слуша 

саговорника; 

 

Начин остваривања програма: У настави књижевности најважније је код ученика развијати способност читања 

књижевних текстова са разумевањем, подстицати љубав према читању, градити осећај за лепо и вредно, васпитавати укус и 

неговати истрајност у читању и доживљавању књижевног дела. Ученике треба навикавати да опишу доживљај прочитаних 

књижевних дела и изнесу мишљење о њима. Књижевност код ученика развија емпатију, тиме што од читалаца тражи да се 

стави на место другога. Настава књижевности јача национални и културни идентитет ученика, кроз упознавање своје 

књижевности и културе, као и књижевности и културе других народа. 

Школска лектира је разврстана по књижевним родовима, а обавезни део школске лектире састоји се, углавном, од 

дела која припадају основним нациодалном корпусу, али и дела из светске књижевности. Домаћа лектира обухвата значајна 

поетска и прозна дела дечије књижевности и примерена је узраста ученика.Поједина дела из изборног корпуса су изборна, 

што даје могућност учитељу да бира  шта ће обраёивати на часу. Изборност допушта наставнику већу креативност у 

достизању исхода. 

Програмом се подстиче упознавање ученика са значајним личностима српског језика, књижевности, науке и културе 

(Свети Сава, Милева Ајнштајн, М. Пупин...). Ученик овог узраста уочава и пореёење као стилску фигуру, а потом  и да уоче 

његову улогу у тексту.Мотивација и стваралачка активност развија се приликом обраде лирских, епских и драмских текстова 

за децу посебно кроз изражајно рецитовање, сценског наступа, драмске игре...  

Часови књижевности могу се употпунити коришћењем дигиталних садржаја. Учитељима и ученицима могу бити од 

велике помоћи аудио записи, на којима се чује како глумци изражајно казују изабране текстове. Такоёе, у наставу треба 

увести разноврсне стваралачке активности којима се врши систематизација обраёених садржаја (игре асоцијација, креативне 

слагалице, интерактивни задаци и квизови). 

ЈЕЗИК 

У настави језика ученици овладавају писаним и усменим стандардним српским језиком. Програм је усмерен на 

усвајање основних граматичких правила и њихову адекватну примену у писаној и говорној комуникацији. 

ГРАМАТИКА 
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У програму су наведени само нови садржаји из граматике, али се подразумева да се градиво повезује са садржајима 

обраёеним у првом и другом разреду. 

Основна знања из морфологије проширују се у вези са именицама, придевима и глаголима, а уводи се нова врста речи: 

заменице (само личне). Уводе се градивне и збирне именице, градивни и присвојни придеви. Градиво из граматике треба што 

више повезивати са правописом. Понављањем рода и броја именица уводи се појам род и број придева. Текстови из Читанке 

могу послужити за граматичку анализу и послужити као пример употребе врста речи у реченици и различитих врста 

реченица по облику и значењу. 

ПРАВОПИС 

Правописна правила ученици треба да усвајају постепено, уз понављање и вежбање већ наученог и уз усвајање нових 

садржаја, и то путем различитих вежбања како на нивоу речи тако и на нивоу реченице. Правописна правила треба 

повезивати у корелацији са Природом ( писање вишечланих географских назива), и са Математиком ( јединице мера-

скраћенице). 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Област језичка култура обухвата усмено и писмено изражавање. 

Усмено изражавање ученика треба развијати у разговору у којем их учитељ усмерава да јасно, прецизно и разговетно 

изговарају реченице, поштујући интонацију и правилно акцентовање у реченицама. Учитељ треба да ствара прилике и 

подстиче ученике да говоре, износе информације, своја мишљења, осећања, одговарају на питања, постављају питања итд. У 

трећем разреду требало би подстицати ученике да препричавају, причају и описују и на сажет и на опширан начин како 

усмено, тако и писмено. 

Препричавање мора да има свој циљ и да буде плански и усмерено. Причање представља стваралачко истраживање 

без обзира на то да ли је у питању стварност или фантазија. Описивањем ученике оспособити да пажљиво посматрају, 

уочавају, откривају, запажају, упореёују, па тек онда дату предметност да мисаоно заокруже и језички уобличе. 

Извештавањем се на јасан, објективан и сажет начин говори о неком догаёају. Током наставе требало би оспособити ученике 

да правилно попуне једноставне обрасце. На овом узрасту реализују се различите програмске вежбе (правописне, језичке, 

лексичко-семантичке и говорне вежбе). Правописне вежбе представљају најбољи начин да се правописна правила науче, 

провере, као и да се уочени недостаци отклоне. Језичке вежбе су свакодневне, док се лексичко-семантичким вежбама код 
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ученика ствара навика да промишљају и траже адекватни језички израз за оно што желе да искажу. Говорне вежбе, као што 

су : рецитовање, изражајно читање, сценско приказивање драмског текста и сл. код ученика подстичу машту и креативност 

због чега би их требало чешће примењивати у настави језичке културе. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Оцењивање би требало да буде усмерено на 

добијање информација о обрасцима мишљења и условима под којим ученик може да примени знање стечено током наставе 

језичке културе у свакодневној формалној и неформалној комуникацији. 

Процес праћења и вредновања једног ученика треба започети иницијалном проценом нивоа постигнућа ученика. 

Акценат би требало да буде на учениковим способностима-на ономе што ученик може или покушава да учини. Током 

процеса наставе и учења учитељ континуирано и на примеран начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити довољно јасна и информативна, како би била подстицајна за даље напредовање ученика. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 
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2.2 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: трећи 

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

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

језицима и културама, као и према сопствном језику и културном наслеёу. Настава страног језика треба да олакша 

разумевање других, стимулише машту и креативност и подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.  

Област / Тема Исходи Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

Лични идентитет 

 представи себе и другога 

 разуме јасно постављена питања личне 

природе и одговара на њих 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

Српски језик 

Породица и уже 

друштвено окружење 

 разуме једноставне исказе којима се 

изражава припадање-неприпадање, 

поседовање-непоседовање и реагује на 

њих 

 тражи и даје једноставне исказе којима 

се изражава припадање-неприпадање, 

поседовање-непоседовање 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

Српски језик 

Географске особености 

 разуме једноставна обавештења о 

положају у простору и регује на њих 

 тражи и пружа једноставна 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

Природа и друштво 



26 
 

обавештења о положају у простору ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Србија- моја домовина 

 разуме једноставне описе бића, 

предмета и места 

 опише бића и предмете користећи 

најједноставнија језичка средства 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. 

Природа и друштво 

Становање – форме, 

навике 

 разуме једноставна обавештења о 

положају у простору и регује на њих 

 тражи и пружа једноставна 

обавештења о положају у простору 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

Природа и друштво 

Живи свет – природа, 

љубимци, очување 

животне средине 

 разуме једноставне описе бића, 

предмета и места 

 препозна и именује бића . предмете и 

места из непосредног окружења 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Природа и друштво 

Временско искуство и 

доживљај времена ( 

прошлост, садашњост, 

будућност) 

 разуме и саопшти временске исказе 

који се односе на хронолошко и 

метеролошко време 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

Природа и друштво 



27 
 

ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Школа и школски 

живот 

 разуме једноставне описе бића, 

предмета и места 

 препозна и именује бића . предмете и 

места из непосредног окружења 

 разуме и саопшти једноставне исказе 

који се односе на бројеве и количине 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

Српски језик 

Млади – живот деце и 

омладине 

 поздрави и опоздрави 

 представи себе и другог 

 разуме јасно постављена питања личне 

природе и одговара на њих 

 упути на заједничку активност 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Српски језик 

Здравље и хигијена 

 изрази основне потребе, осете, осећања 

кратким и једноставним језичким 

средствима 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Природа и друштво 

Емоције – љубав према 

породици, друговима 

 разуме свакодневне исказе у вези са 

непосредним потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Српски језик 

Превозна средства  препозна и именује бића . предмете и ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. Природа и друштво 
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места из непосредног окружења ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Временске прилике 

 разуме и саопшти временске исказе 

који се односе на хронолошко и 

метеролошко време 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Природа и друштво 

Уметност за децу ( 

нарочито модерна 

књижевност за децу, 

пригодне 

традиционалне и 

модерне песме) 

 разуме позив и реагује на њега 

 разумевање и давање једноставних 

упутства 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Музичка култура 

Обичаји и традиција, 

фолклор, прославе 

(роёендани и 

празници) 

 упути једноставно исказане честитике  

 разуме једноставно исказане честитике 

и реагује на њих 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Природа и друштво 

Слободно време – 

забава, разонода, 

хобији 

 разуме једноставне исказе који се 

односе на изражавање способности 

 тражи информацију о тућим 

способностима и саопшти шта он 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

Српски језик 
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други може или не може да уради ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.1.3.1. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

Исхрана и 

гастрономске навике 

 разуме једноставне исказе за 

изражавање допадања-недопадања и 

реагује на њих 

 тражи мишљење и изражава допадање-

недопадање 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.1.3.1. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

Природа и друштво 

Путовања 

 разуме кратка и једноставна упутства и 

налоге 

 даје кратка и једноставна упутства и 

налоге 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Природа и друштво 

Мода и облачење 

 разуме једноставне описе бића, 

предмета и места 

 опише бића и предмете користећи 

најједноставнија језичка средства 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.22. ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Природа и друштво 

Спорт 

 разуме једноставне исказе који се 

односе на изражавање способности 

 тражи информацију о тућим 

способностима и саопшти шта он 

други може или не може да уради 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.1.3.1. ПСТ.2.1.22. 

Физичко васпитање 
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ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

Вербална и невербална 

комуникација, 

конвенције понашања 

и опхоёења 

 поздрави и опоздрави 

 упути кратке и једноставне молбе 

 искаже и прихвати захвалност и 

извињење на једноставан начин 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.15. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

Српски језик 

 

Начин остваривања програма 

 Програм се остварује кроз комуникативну наставу. Наставник употребљава циљни језик у добро осмишљеним 

контекстима. Ученици у почетку слушају и реагују на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа а тек потом 

почињу да говоре. Фокус је на значењу језичке поруке а не на граматичкој прецизности исказа. Укључене су физичке 

активности- устани, седи, ходај, боји, цртај и тд. Настава се заснива и на социјалној интеракцији у учионици која се остварује 

путем групног или индивидуалног решавања проблема или потрагом за информацијама. Уџбеници постају извор активности 

а ученици се третирају као креативни и активни учесници у друштвеном чину. Остале активности укључују учење и 

понављање мини дијалога, игара по улогама, симулације, драмске активности итд.; израду паноа, презентација, зидних 

новина, постера и сл.; игре примерене узрасту и дидактичком захтеву; решавање текућих проблема у разраду, тј. мини 

пројекте; превоёење исказа у гест и геста у исказ заједничко прављење илустрованих материјала. Наставник употребљава 

разноврсна наставна средства као што су дигитални уџбеници, дискови, флеш картице, постери и слике.  

Праћење и вредновање наставе и учења 

 Праћење и вредновање наставе и учења врши се континуирано и на сваком часу. Циљ је да се ученику да повратна 

информација о његовим постигнућима а наставник на овај начин прати у којој мери су остварени програмом предвиёени 

циљеви. Наставник заједно са ученицима анализира резулатате провера и заједно планирају даље активности. Најчешћа 

техника која се користи је посматрање усменог језичког понашања ученика у току наставних активности, односно 

индивидуалног рада и рада у паровима и групама. Наставник редовно бележи своја запажања у педагошкој свесци  на основу 

претходно утврёених критеријума. Евидентирају се усмене и писане провере, активност на часовима, писање домаћих 

задатака, учешће у различитим облицима групног рада, однос ученика према предмету и практични радови ученика. 
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Оцењивање се врши и кроз низ тестова, иницијални, дијагностички  на почетку школске године, редовни тестови током 

школске године и коначно проверавање знања које служи за одрећивање општег нивоа знања на крају једног периода тј. 

циклуса. Одабрани радови ученика прикупљају се током године и чувају у збиркама радова такозваним ученичким 

портфолијима.   
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2.3 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 

Наставни предмет: Математика 

Разред : Трећи 

Циљ: Да ученик стичући основна знања развија основе апстрактног и критичног мишљења, позитивне ставове према 

математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем 

школовању и решавању проблема у свакодневног живота, као и формира основ за даљи развој математичких појмова.  

Годишњи фонд часова: 180 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Корелација са другим  

предметима 

Бројеви 

Ученик ће бити у стању да: 

 прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и 

прикаже их на бројевној прави. 

 прочита број записан римским цифрама и напише дати 

број римским цифрама ( до 1000 ). 

 изврши четири основне рачунске операције, писмено и 

усмено ( до 1000 ) 

 подели број бројем прве децимале,са и без остатка и 

провери резултат; 

 процени вредност израза са једном рачунском 

операцијом; 

 израчуна вредност бројевног израза са највише три 

рачунске операције; 

 одреди десетице и стотине најближе датом броју; 

 реши једначину са једном рачунском операцијом; 

 одреди и запише скуп решењанеједначине са 

сабирањем и одузимањем; 

 реши проблемски задатак користећи бројевни израз 

или једначину; 

 уочи делове целине и запише разломке облик 

1MA.1.1.1.  

1MA.1.1.2.  

1MA.1.1.4.  

1MA.2.1.1.  

1MA.2.1.3.  

1MA.2.1.4.  

1MA.2.1.5.  

1MA.3.1.1.  

1MA.3.1.2. 

1MA3.1.3.  

1MA.3.1.4.  

1MA.3.1.5. 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Од играчке до рачунара 
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m/n (m<n<10); 

 упореди разломке облика m/n са једнаким 

имениоцима; 

 резултат мерења дужине запише децималним бројем 

са једном децималом; 

 уочи и речима опише правило за настајање бројевног 

низа; 

 чита и користи податке представљене табеларно или 

графички (стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм); 

Геометрија 

Ученик ће бити у стању да:  

 црта паралелне и нормалне праве, правоугаонике и 

квадрат; 

 конструише троугао и круг; 

 именује елементе угла, правоугаоника квадрата, 

троугла и круга; 

 разликује врсте углова и троуглова; 

 одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, 

применом обрасца; 

 опише особине правоугаоника и квадрата; 

 преслика геометријску фигуру у квадратној или 

тачкастој мрежи на основу задатог упутства; 

1MA.1.2.1.  

1MA.1.2.2.  

1MA.1.2.3.  

1MA,1.2.4.  

1MA.2.2.1.  

1MA.2.2.2. 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Од играчке до рачунара 

Мерење и мере 

Ученик ће бити у стању да: 

 корист геометријски прибор и софтверске алате за 

цртање; 

 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.  

1MA.1.4.1. 

1MA.2.4.1. 

1MA.2.4.2. 

1MA.3.4.1. 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Од играчке до рачунара 
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Начин остваривања програма: 

Ученици у трећем разреду долазе са извесним знањем из математике која су стекли у предходним разредима, као и са 

одреёеним животним искуствима у коришћењу прибора за цртање и рачунара. 

Да би ученици достигли жељене исходе, знања и вештине које су им потребне за даљи рад и свакодневни живот у 

реализацији наставних садржаја, увек полазимо од постојећих знања и искуства ученика.  

Наставни процес ученика мора да осамостаљује у раду, тј. да их оспособи да самостално откривају математичке 

правилности и изводе закључке.  

У настави се смењују демонстрација са разноликим, игроликим активностима и употреба едукативних софтверских 

алата, као додатна мотивација ученицима и развијање позитивног става према математици. 

Методе и облици рада прилагоёени су индивидуалним карактеристикама ученика.  

У трећем разреду планом и програмом предвиёене су три теме: „Бројеви“; „Геометрија“; „Мерење и мере“. 

Развој појма броја 1000, као и поступке рачунања у оквиру прве хиљаде усвајати визуелизацијом бројева и уочених 

знања, уочавањем броја у бројевном низу ради успешнијег разумевања декадног система. Описивање речима правила да би 

се ученицима омогућило да стекну трајна, функционална знања. Коришћењем едукативних софтвера и апликација обезбеёује 

се стицање сигурних знања основних операција, као и развој способности математичког моделовања за примену у решавању 

проблема из реалних иновотних ситуација, као и других предметних области.  

Поред текстуалне форме задавања задатака, ученицима развити способност уочавања проблема анализом ситуације 

задате сликом или графиконом. Задаци су бирани по принципу поступности ради стицања сигурности у раду. У савладавању 

геометријских садржаја развијањем геометријског мишљења, прављење модела, склапање и расклапање, као и развијање 

прецизности. 

У савладавању градива о мерама користити очигледна средства и давати ученицима да процењују и мере,  различите 

предмете из окружења. При увоёењу нових појмова уводимо моделе на којима уочавамо својство.  

Обавезан је рад са калкулатором ради провере тачности рачуна, као и упућивање на бесплатне едукативне програме на 

рачунарима, таблетима, телефонима.  
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Праћење и вредновање наставе и учења:  

Праћење и оцењивање савладаности наставног градива,тј. степена остварености предвиених исхода је континуирано. 

Свакодневно се прикупљају информације из различитих извора. Иницијални тест је први извор информације и на основу 

њега се утврёује ниво на коме се ученик налази. На основу тих сазнања долазимо до закључка за које ученике треба да се 

напише индивидуализација, ИОП и како организовати писање припрема (тежина задатака – примера) за усвајање новог 

градива, дужина заједничког вежбања, пре него што се крене на самосталан рад. 

У току рада информације се прикупљају из различитих извора, вреднује се учествовање у дискусији, активност на часу, рад у 

групи, тестови, кратке вежбе на крају часова обраде, самостални истраживачки задаци. 

Све активности заједно помажу да се што реалније сагледа степен остварености исхода, уочи напредовање и да повратна 

информација ученику. Оспособити ученика да процењује свој напредак. 
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2.4 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ПРИРОДА И ДРУШТВО  
 

Наставни предмет: Природа и друштво 

Разред: трећи 

Циљ: 

- развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 

- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу(завичај); 

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

повезаности; 

- стицање елементарне научне писмености; 

- оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

- разумевање и уважавање сличности и разлика меёу појединцима и групама; 

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

- развијање одговорног односа према себи, окружењу икултурном наслеёу; 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

Природа, човек, 

друштво 

 идентификује облике рељефа и површинских 

вода у свом крају; 

 зна да одреди положај задатог објекта односу на 

истакнуте облике рељефа и површинске воде у 

свом крају; 

 уме да илуструје примерима како рељеф и 

површинске воде утичу на живот и рад људи; 

 зна примени правило друштвено прихватљивог 

понашања, поштујући правила, обавезе и 

различитости меёу људи; 

 може да повеже различита занимања и 

1.ПД.1.1.1. 

1.ПД.1.2.3. 

1.ПД.1.1.3. 

1.ПД.1.1.6.  

1.ПД.3.1.1. 

1.ПД.2.1.4. 

1.ПД.2.5.1. 

1.ПД.2.5.2. 

1.ПД.2.5.3. 

српски језик 

ликовна култура 

природа и друштво 

(тема Оријентација у 

времену и простору и 

тема Прошлост) 
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делатности са потребама људи у крају у коме 

живи; 

 зна да примени правила безбедног понашања у 

саобраћају; 

 препознаје везе меёу живим бићима у 

различитим заједницама помоћу ланца исхране; 

 уме да илуструје примерима одговоран и 

неодговоран однос човека према животној 

средини; 

Оријентација у 

простору и времену 

 зна да се оријентише се у простору помоћу 

компаса и оријентира из природе (окружења); 

 зна да 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 свакодневним ситуацијама и 

приликом описивања догаёаја из прошлости; 

1.ПД.1.4.1. 

1.ПД.1.4.2. 

1.ПД.1.4.3. 

1.ПД.1.4.1.  

1.ПД.1.4.4.  

1.ПД.2.4.4.  

српски језик 

математика 

ликовна култура 

природа и 

друштво(тема 

Природа,човек,друштв

о;тема Прошлост) 

Прошлост 

 зна како да прикупи и представи податке о 

прошлости породице и краја; 

 препознаје догаёаје из ближе, даље и далеке 

прошлости и обележава их на временској ленти; 

1.ПД.1.6.1.  

1.ПД.1.6.5.  

1.ПД.1.6.6.  

1.ПД.2.6.5.  

српски језик 

ликовна култура 

народна традиција 

верска настава 

музичка култура 

природа и друштво 

(тема Природа, човек, 

друштво; тема 

Оријентација у 

простору и времену) 

Кретање  уме да повеже јачину деловања на тело са 1.ПД.2.4.1.  математика 



38 
 

његовим преёеним растојањем; 

 може да доводи у везу брзину кретања тела са 

његовим обликом; 

 разликује природне и вештачке изворе 

светлости; 

 уме да повеже промену величине и положаја 

сенке са променом положаја извора светлости; 

 уме да повеже промену јачине звука са 

променом удаљености од његовог извора; 

1.ПД.1.4.1.  

1.ПД.2.4.1.  

физичко васпитање 

природа и друштво 

(тема Природа,човек, 

друштво; тема 

Материјали) 

Материјали 

 зна да  разликује повратне и неповратне промене 

материјала; 

 може да уочи сличности и разлике меёу 

течностима; 

 уме да објасни како рециклажа помаже 

очувањуприроде; 

 може да изведе једноставне огледе и повеже 

резултат са објашњењем/закључком; 

 уме да представи резултате истраживања 

(писано, усмено, цртежом или Power Point 

презентацијом и др.) 

1.ПД.1.3.1.  

1.ПД.1.3.4.  

1.ПД.2.3.3.  

1.ПД.2.3.5.  

1.ПД.3.3.1.  

српски језик 

ликовна култура 

природа и друштво 

(тема Природа, 

друштво, човек; тема 

Кретање) 

Начин остваривања програма 

- решавање проблемских ситуација; 

- извоёење огледа, практичних радова и истраживачких задатака; 

- израда „мапа ума“; 

- попуњавање „неме карте“; 

- израда рељефа околине; 

- прикупљање и израда збирки природних и вештачких материјала; 

- разговор састаријим особама из окружења; 

- прикупљање и приреёивање збирки старог новца и других предмета из прошлости; 

- израда макета различитих објеката из прошлости; 

- посета фабрика у крају и разговор са запосленима; 
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- посета занатских радионица и упознавање са процесом израде различитих занатских производа; 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

-разговор, тестови, домаћи задаци, активност на часовима, реализација практичних задатака. 
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2.5 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Наставни предмет: Музичка култура 

Разред: Трећи 

Циљ: Циљ наставе и учења Музичке културе је да код  ученика развије интересовање и љубав према музици кроз 

индивидуално и колективно музичко искуство којим се постиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа 

заједништва, као и одговорног односа према очувању музичког наслеёа и културе свога и других народа. 

Област / Тема Исходи Коорелација са предметима/ 

областима 

Слушање музике 

 опише своја осечања у вези са слушањем музике 

 препозна музичку тему или карактеристичан мотив 

који се понавља у слушаном делу 

 поштује договорена правила понашања при слушању и 

извоёењу музике 

 препозна музичку тему или карактеристичан мотив 

који се понавља у слушаном делу 

 разликује инструменте по боји звука и изражајним 

могућностима 

 повезује  карактер дела са избором инструмената и 

музичким изражајним елементима 

 Српски језик 

 Ликовна култура 

 Физичко и здравствено 

васпитање  

 Природа и друштво 

 Граёанско васпитање  

 Пројектна наста 

Извоёење музике 

 примењује правилан начин држања тела  и дисања при 

певању 

 изговара бројалице  у ритму, уз покрет 

 пева по слуху и са  нотног текста песме различитог 

садржаја и расположења 

 наведе особине тона и основне музичке изражајне 

елементе 

 разликује инструменте по боји звука и изражајним 

могућностима 

 Српски језик 

 Ликовна култура 

 Физичко и здравствено 

васпитање  

 Природа и друштво  

 Граёанско васпитање  

 Пројектна настава 
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 повезује почетне тонове песама-модела и једноставних 

наменских песама са тонском висином 

 комуницира са другим кроз извоёење традиционалних 

музичких игара уз покрет 

 свира по слуху и из нотног текста ритмичку и 

мелодијску пратњу 

Музичко 

стваралаштво 

 осмисли и изведе једноставну мелодијску и ритмичку 

пратњу 

 осмисли музички одговор на музичко питање 

 осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст 

 изабере одговарајући музички садржај(од понуёених) 

према литерарном садржају 

 контролише своје и туёе извоёење музике 

 самостално или уз помоћ одраслих,користи предности 

дигитализације 

 учествује у школским приредбама и манифестацијама 

 Српски језик 

 Ликовна култура 

 Физичко и здравствено 

васпитање  

 Природа и друштво  

 Граёанско васпитање  

 Пројектна наста 

 

Начин остваривања програма 

 Природа саме музике,па и предмета музичка култура указује на стално прожимање и садејство свих области и 

програмских садржаја. Ниједна област не може да се изучава изоловано од друге и да буде сама себи циљ,а да се 

истовремено не разговара о свим другим аспектима музике. Музику од почетка треба повезивати са што више догаёаја из 

живота ученика. Настава је усмерена на остваривању исхода при чему се даје предност искуственом учењу у оквиру којег 

ученици развијају лични однос према музици, а постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. 

Искуство учења у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко истраживање кроз извоёење 

музике и музичко стваралаштво. Остваривање програма спровешће се кроз музичке активности у говору и 

ритму,певању,покрет уз музику,слушање музике и видови стваралаштва. Да би постигао очекиване исходе образовно-

васпитног процеса наставник остварује наставу користећи глас и покрет . Програм наставе и учења омогућава да се поред 

наведених композиција за слушање и извоёење могу користити и композиције које нису наведене,односно наставник има 

могућност да максимално до 30%, по слободном избору одабере композиције за слушање и извоёење водећи рачуна о 

примерености наставним садржајима, њиховим могућностима и интересовањима. На сваком часу ученике треба упућивати 
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да правилно седе, а вежбе дисања организовати кроз интересантну причу и игре. Од велике важности је да се ученици 

упознају са правилима понашања при слушању и извоёењу музике,важно је обезбедити тишину и пажњу у току слушања 

музике и упутити их када треба извоёаче поздравити аплаузом. Приликом креирања годишњег и оперативног плана 

неопходно, је водити рачуна о школском календару и активностима које прате живот школе (обележавање: Св.Саве, Дан 

школе, 8.март, Нова година...). Приликом остваривања програма користиће се методе: монолошка, дијалошка, рад на тексту, 

методе демонстрације, практични рад и радионица, игровне активности, истраживачки рад ученика, комбиновани рад... 

Користиће се следећа наставна средства: аудитивна, аудио-визуелна, визуелна, текстовна, помоћно-техничка средства... 

Слушање музике је активан психички процес који подразумева емоционални доживљај и мисаону активност. Композиција се 

први пут слуша у целини, са унапред постављеним задатком за слушање музике. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 На часовима музичке културе најбитније је развијање музичких способности и изграёивање вештина; Осећај за ритам, 

интонацију, изражајност у динамици и темпу, осећај за реализацију музичких композиција. Смер наставе је такав да се увек 

креће од звука ка тумачењу. Из тих разлога, не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању, извоёењу и 

идентификовању музичких садржаја. Критеријум у оцењивању је степен ангажовања, уложен труд и лично напредовање 

сваког ученика у складу са његовим музичким могућностима. Оцењује се рад и залагање, интересовање, став, умешност, 

креативност, и слично. Оцењивање је бројчано. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну 

атмосферу, а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке. 
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2.6 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Наставни предмет: Ликовна култура  

Разред: трећи 

Циљ: Циљ учења ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетце критеријуме кроз практични 

рад, оспособљава за комуникацију и да изграёује позитиван однос према култури и уметничком наслеёу свог и других 

народа. 

Област / Тема Исходи Коорелација са предметима/ 

областима 

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 ; 

- 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 сличности и разлике које опажа у 

уметничким делима и традицији различитих 

народа ; 

Српски језик  

Природа и друштво 

Пројектна настава 

Музичка култура  

Чувари природе  

Математика  

Споразумевање 

Српски језик  

Природа и друштво 

Пројектна настава 

Музичка култура  

Чувари природе  

Математика 
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Композиција 

- изрази одабране садржаје изразом лица 

положајем тела ,покретима или кретањем ;  

- распореди облике , боје , линије и текстуре 

креирајући оригиналне композиције; 

- разговара са вршњацима о доживљају простора 

,дизајна, уметничких и ученичких радова, 

уважавајући различитости; 

- учествује у обликовању и уреёењу простора у 

школи ,код куће или окружењу; 

- разматра у групи, шта и како је учио/ла  и где та 

знања може применити . 

Српски језик  

Музичка култура 

Природа и друштво 

Пројектна настава 

Математика 

Чувари природе  

Простор 

Математика  

Природа и друштво 

Пројектна настава 

Физичко васпитање 

Српски језик  

 

Начин остваривања програма: 

Програм Ликовне културе за трећи разред је усклаёен тако да садржаји предходе другим наставним предметима у којима се 

примењују.Ликовна култура је везана за доживљаје и искуства ученика и ослања се на њихову способност да уочавају 
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сличности и разлике у облицима и односима. Програм Ликовне културе даје наставнику слободу да испољи креативност, да 

проналази одговарајуће облике, методе и средства за реализацију. Наставник у току године прати, процењује и подстиче 

развијање индивидуалних потенцијала сваког ученика. Ученици ће кроз различите садржаје остварити исходе образовног 

процеса. Исходи воде ка постепеном развијању компетенције.Исходи су достижни за сваког ученика у мањој или већој 

мери.Нови модел наставе и учења није фокусиран на садржаје. Наставник има слободу да осмисли називе, број и редослед 

наставних тема и наставних јединица, а у складу са дидактичким принципима и условима у школи. Задаци и активности 

треба да буду разноврсни и да омогуће сваком ученику да се развија у складу са својим интересовањима, искуством, 

потребама и потенцијалима.Осим стваралачког рада у ликовној култури је значајан и разговор.Наставник планираним 

питањима треба да подстиче  ученике на размишљање и на развијање креативних идеја. На сваком часу се прати активност и 

учествовање ученика у раду, редовно доношење уџбеника,прибора за рад. Радови који најбоље репрезентују постигнуће и 

напредовање у току школске године ученици чувају у свом портфолију. 

Средства која се користе у процесу визуелног описмењавања су разноврсни материјали,разноврстан прибор, али и 

савремена технологија. Важно је да сви ученици буду укључени да би се ослободили треме, несметано развијали 

креативност,заједништво и меёусобно уважавање.Тумачење визуелних информација је континуирана активност. Визуелни 

знаци у природи омогућавају живим бићима да преживе.Визуелни језик који користе људи је најсложенији – слике 

користимо да бисмо нешто продали, забавили друге, изазвали одреёене емоције, помогли угроженима, навели друге да 

размишљају о важним темама и ученици морају да се са тим упознају и науче да тумаче визуелне знаке.Ученици треба да 

знају да је ликовна композиција целина коју је створио уметник , и да се делови композиције називају ликовни елементи 

(ученици су упознати са обликом , линијом , бојом и текстуром).Такоёе треба да знају да једно уметничко дело треба да има 

добар прилаз, да буде осветљено на одговарајући начин, да буде постављено на одреёено место и да буде заштићено ако је 

потребно. Наставник подстиче ученике да на креативан и ефектан начин изложе своје радове.Приказивање покрета и кретања 

је садржај кој се реализује током целе године у оквиру различитих задатака и активности. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 У настави Ликовне културе исходи су  процесни. Формулисани су тако да до краја разреда сви ученици могу да их 

достигну у већој или мањој мери уколико су радили разноврсне задатке од којих сваки циља више исхода. Вредновање 

остварености исхода врши се кроз праћење остварености исхода, активности на часу, вредновање од стране ученика и 

наставника, лична евиденција наставника, резултатима на конкурсима, разноврсни радови ученика. Вредновање постигнућа 

ученика врши се сумативно (бројчано) и формативно. На почетку сваке активности наставник кратко информише ученике 
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шта ће учити и зашто то уче. То је нарочито важно, зато што се учење одвија кроз игролике, забавне задатке и активности па 

се може десити да ученици не обрате пажњу на процес учења и стварања самопроцена радова је вербална и писана. После 

завршених радова наставник од ученика тражи да анализирају и процене свој рад. Ученици могу усмено или писмено да 

опишу своје радове.Код писмене провере наставник користи прилагоёену методу 3,2,1. На листићу ученици пишу три ствари 

које су научили на часу. Два примера да илиструју шта су научили и једна ствар која им није била јасна или питање које би 

поставили.Ученици на листићу могу написати шта су размишљали док су радили, шта им се свиёа на раду и шта би 

променили. На листићима ученици се потписују и лепе их на полеёини рада или их чувају у блоку. Ученици не треба да 

наведу више од једне грешке у раду. Издвајање само једне грешке постепено оспособљава ученике да идентификују 

најважнији пропуст. Утврёивање степена усвојености знања врши се на крају сваке наставне теме. Могући елементи  за 

процењивања и оцењивање постигнућа су: ученик је припремљен за час, одговорно користи материјал, прибор и алатке, 

одржава радни простор; поставља питања, труди се, учи се на грешкама, самосталан је у идивидуалном раду , истрајан је 

;поштује договорена правила понашања, спреман је да помогне и сараёује, уважава туёе радове, начин размишљања, 

доживљавања, опажања, разуме задатак, разуме појмове, разуме процес, разуме визуелне информације; повезује и пореди 

познате и нове информације, људе, места, догаёаје, идеје,дела, оригиналан  је у односу на туёе радове, оригиналан је у 

односу на своје предходне радове ,учтиво комуницира , кратко и јасно образлаже свој рад, замисао, утисак, опажање, 

емоције;  примењује одговарајући процес, контролише однос воде и боје, бира подлогу у односу на технику, бира материјал 

и технику у односу на идеју . 
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2.7 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  
 

Наставни предмет: Физичко и здравствено васпитање 

Разред: Трећи  

Циљ:  Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапреёује физичке способности, моторичке вештине 

и знања из области физичке и здравстевне културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког 

вежбања у савременим условима живота и рада. 

Област / Тема Исходи Коорелација са предметима/ 

областима 

Атлетика 

 По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 одржава равнотежу у различитим кретањима; 

 коригује сопствено држања тела на основу савета 

наставника;  

 правилно држи тело; 

 правилно подиже, носи и спушта терет; 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура 

Свет око нас 

Вежбе на справама и тлу 

 примени једноставнe, двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

 правилно изводи вежбе, разноврсна природна и 

изведена кретања; 

 комбинује усвојене моторичке вештине у игри 

 поштује правила понашања на вежбалиштима; 

 поштује мере безбедности током вежбања; 

 одговорно се односи према објектима, справама и 

реквизитима; 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура 

Свет око нас 

Ритмичка гимнастика и 

народни плес 

 изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку 

пратњу;  

 изведе дечји и народни плес;  

Српски језик 

Математика 
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 користи терминологију вежбања; Музичка култура 

Народна традиција 

Свет око нас 

Основи тимских игара 

 препозна лепоту покрета у вежбању;  

 придржава правила вежбања;  

 вреднује сопствена и туёа постигнућа у вежбању. 

Српски језик 

Математика 

Здравствено васпитање 

 примењује хигијенске мере пре, у току и након 

вежбања и другим животним ситуацијама;  

 уредно одржава простор у коме живи и борави;  

 користи здраве намирнице у исхрани;  

 повезује различита вежбања са њиховим утицајем 

на здравље; 

 препозна здравствено стање када не треба да 

вежба; 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

Елементарне и штафетне игре 

 примени правила игре; 

 навија и бодри учеснике у игри на начин којим 

никога не вреёа; 

 прихвати победу и пораз као саставни део игре и 

такмичења; 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура 

 

Начин остваривања програма: 

 Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних, ваннаставних и ваншколских 

организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода овог васпитно-

образовног подручја које се састоји из три предметне области: физичке способности, моторичке вештине, и физичке и 

здравствене културе. Већина исхода у програму је развојног карактера и протежу се кроз цео први циклус основног 

образовања и васпитања, узимајући у обзир узраст ученика и сензитивне периоде развоја физичких способности. Програм 

трећег разреда базиран  је на континуираном развијању знања, вештина, ставова и вредности. Методе које најчешће 
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користимо су  метода демонстрације (приказивање, показивање, илустрације, цртежи, скице, презентације), вежбе на тлу; 

вежбе моторичких знања, умења и навика; елементарне игре спретности, брзине и издржљивости; вежбе снаге (трчање, 

скокови/ увис и удаљ, бацање ) такмичарске игре; метод драматизације и имитације; такмичења; слободне активности; метод 

вежбања и игре; вежбе обликовања (од општих ка самосталним вежбама); Користимо и планирамо различите облике за рад 

(фронтални, индивидуални,групни ,рад у пару). Да би физичко и здравстевено васпитање било примерено индивидуалним 

разликама ученика, који се узимају као критериј у диференцираном приступу,   сваког ученика усмеравамо на оне 

програмске садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада који одговарају његовим индивидуалним 

интересовањима и могућностима. Програм полази од чињенице да се циљ физичког и здравственог васпитања не може 

остварити без активног и свесног учешћа ученика у наставним и другим облицима рада, те се предвиёа стицање одреёених 

теоријских знања, која омогућавају ученику да схвати законитости процеса на којима се заснива физичко  и здравствено 

васпитање. Теоријско образовање треба да буде усклаёено са нивоом интелектуалне зрелости и знањима које су ученици 

стекли у другим наставним предметима. За обраду појединих тема не предвиёају се посебни часови, већ се користе разне 

могућности да се у току вежбања ученицима пружају потребне информације у вези са конкретним задатком.  Ученицима, 

који услед ослабљеног здравља, смањених физичких или функционалних способности, лошег држања тела и телесних 

деформитета не могу да прате обавезни програм, обезбеёен је корективно-педагошки рад, који се реализује у сарадњи са 

одговарајућом здравственом установом.  Програмски садржаји односе се на оне вежбе и моторичке активности које чине 

основ за стицање трајних навика за вежбање и за које школа има највише услова да их реализује (природни облици кретања, 

вежбе обликовања, атлетика, вежбе на тлу и справама, ритмичка гимнастика, игре). Како су за остваривање постављеног 

циља погодне и оне моторне активности које нису обухваћене обавезним програмом, ученицима се указује на правилан 

однос према слободном времену и физичким активностима.Ради што бољег психофизичкор развоја ученика реализујемо 

пројекат  „Покренимо нашу децу“од 2017 године, и као такав примењујемо га  свакодневним вежбама од 15 минута и у самој 

настави физичког васпитања укључујемо садржаје који су ученицима занимљиви или активности у којима уживају( вежбе 

кроз „Причам ти причу“, музичке игре, вежбе у учионици, „Весела столица“...) Ако се школски часови које имамо три пута 

недељно одвијају на исти начин, ученицима врло брзо постане досадно. Због тога је пожељно да се једном недељно у 

школски час уводе новости и користе занимљива средства. То могу бити филмови, гости, демонстрације и слично. У току 

“Дечије недеље“  организујемо један спортски дан са разним спортским играма и активностима ( јесењи кросеви, такмичења, 

излети...). У сардњи са Учитељским друштвом организујемо такмичења у спортским играма, пролећни крос....Ради 

остваривања постављених програмских задатака,  одреёеним законским регулативима,школа нам обезбеёује просторне и 

материјалне услове  за рад и успешно остваривање  наставе физичког васпитања. У матичној школи постоји фискултурна 

сала, и спортски терен у дворишту школе, сва издвојена одељења поседују салу за реализацију наставе Физичког и 



50 
 

здравственог васпитања.Програм физичког и здравственог  васпитања  претпоставља да се кроз развијање физичких 

способности и дотицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за задовољење индивидуалних 

потреба и склоности, у крајњем за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу.  

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Праћење напредка ученика обавља се сукцесивно у току целе школске године. У трећем разреду се оцењивање врши 

бројчано, на основу остваривања циљева оперативних задатака и остваривање минималних образовних захтева. Ученицима 

је потребна подршка  у виду; усмеравања и указивања на оно што успешно радe,подстрек када покажу напредак, што 

постижемо  континуираним праћењем и воёењем белешки,а тиме  добијамо на успешној реализацији плана и програма 

наставе физичког и здравственог васпитања и здравом усмерењу ученика на правилан раст и развој.Стање здравља и 

хигијенских навика прати се на основу утврёивања нивоа правилног одржавања личне и колективне хигијене и усвојеност и 

примену знања из области о здрављу. Ученике вреднујемо на различите начине мерењем, провером моторичких задатака, 

спортско техничка достигнућа, учешће у спортским активностима, сардања са другарима - тимски однос, однос према раду 

који сагледамо кроз редовно и активно учешће ученика у наставном процесу, такмичења и ваншколске активности,као и 

одговорности у раду, и савладаност програмских садржаја. Настава физичког и здравственог васпитања је изузетно сложен 

процес и потребно је да се кроз наставу физичког и здравственог васпитања постигну позитивни резултати код ученика који 

у њој учествују. Веома важну улогу представља подстицање мотивације код ученика као значајан фактор за успешну наставу. 
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2.8 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Наставни предмет: Верска настава 

Разред: трећи 

Циљ: Упознати ученике са основним елементима стварања света и човека. Упознати ученике са учењем о вечном животу. 

Припремити ученике за сусрет са Откровењем Истинитог Бога. 

Област / Тема Исходи Корелација са другим предметима 

УВОД 
Упознавање са планом рада и методама 

које ће се користити 
- 

БОГ СТВАРА СВЕТ И ЧОВЕКА 
Упознавање са појмом ствара света и 

човека 
Народна традиција 

БОГ НАС ВОЛИ 

Овладавање основним хришћанским 

појмовима попут: крштења, литургије, 

причешћа, молитве, евхаристијског 

сједињења са Богом 

Ликовна култура, Свет око нас 

ЗАЈЕДНИЦА БОГА И СВЕТА 

КРОЗ ЧОВЕКА 

Разумевање појма евхаристијског 

заједништва са Богом, људима и 

природом. 

Народна традиција, Српски језик 

ЛИТУРГИЈА - ПРЕОБРАЖЕНИ 

СВЕТ 

Усвајање нових знања о крсној слави и 

њеној вези са причешћем, као и о 

Литургијском начину живота 

Народна традиција, Граёанско 

васпитање 

ЧОВЕК И ПРИРОДА 

Разумевање појма бриге Божије о свету 

и човеку; Конципирање односа Човек-

Бог-Свет(ост) 

Свет око нас, Музичка култура 
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Начин остваривања програма 

 Узимајући у обзир захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко 

дидактичка решења, требало би водити рачуна о психолошким чиниоцима извоёења наставе, тј. о узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. 

 Настава се остварује интерактивним и дидактичким играма (осмосмерке, укрштенице, слагалице, криптограми, 

танграм, скривалице, скребл, откривалице, асоцијације, мултимедијални садржаји). Главна замисао је да се ученици на лак и 

ненаметљив начин упознају са учењем Библије (библ. повест о стварању света, старозаветна историја спасења, месијанска 

нада).Историјске догаёаје из живота изабраног народа о којима ће бити речи на часовима реализоваћемо кроз следеће 

конкретне активности: агамограф, quilling, диораме, макете… 

 Примењују се радионичарски рад, рад у групи, рад у пару, индивидуални облик рада. Нарочита корелација остварује 

се са предметима попут ликовне културе (изложбе ученичких радова, израда паноаи постера, уч. часопис) и музичке културе 

(духовне песме, тропари и кондаци). 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе иостварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова. 

 Напредовање ученика може се пратити преко ученичких радова и рукотворина насталих на часовима (крстићи, 

бројанице, макете, постери, панои, агамографи…). Изложбе ученичких радова организују се поводом главних хеортолошких 

датума (Божић, Св. Сава, Васкрс…), али и тематски у вези са темама које се обраёују на часу (МОЈЕ МЕСТО У ЦРКВИ, 

ЛИТУРГИЈСКЕ СЛУЖБЕ И ЊИХОВ СМИСАО, ЖИВОТ У ЦРКВИ - ЛЕПОТА ПРАЗНИКА, ТРПЕЗА ГОСПОДЊА, СВЕТА 

ЛИТУРГИЈА - ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА, ИКОНА - ПРОЗОР У ВЕЧНОСТ) 
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2.9 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  
 

Наставни предмет: Пројектна настава 

Разред: трећи 

Циљ: Даље развијање општих меёупредметних компентенција (компентенција за целоживотно учење, комуникација, рад са 

подацима и информацијама, дигитална компентенција, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском 

друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, естетичка компентенција, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву) уз обавезну употребу информационо комуникационих технологија, усмерена на достизање 

исхода који се односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, 

технологије и рачунарства. 

Област/тема Исходи 
Корелација са 

предметима/областима 

Већина области наставних 

предмета за трећи разред 

погодна је за избор теме за 

реализацију пројектне 

наставе, поред тога значајни 

датуми везани за историју 

нашег краја, обележавање 

меёународних дана, 

републички и локално важни 

датуми, активности 

школе,хуманитарне акције и 

слично. 

 самостално проналази информације; 

 решава проблеме сам, и у сарадњи са другима; 

 искаже свој став уз објективну аргументацију; 

 самостално учи; 

 сараёује са другима у групи; 

 се критички односи према свом и раду других; 

 самостално одлучује; 

 аргументовано износи чињенице и доказе; 

 функционално повезује знања; 

 усваја другачије облике рада; 

 планира; 

 правилно седи за рачунаром; 

 наведе могуће последице на здравље услед неправилног 

коришћења дигиталних уреёаја; 

 правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, 

користи одговарајуће алатке овог програма, сачува свој 

Сви предмети се 

меёусобно повезују и 

прожимају у 

остваривању зацртаног 

циља пројекта на 

дубљем нивоу. 
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цртеж и искључи рачунар; 

 покрене програм за рад са текстом, унесе краћи текст и 

сачува документ на рачунару; 

 користи интернет за учење и проналажење информација 

уз помоћ наставника; 

 предложи редослед активности у односу на постављени 

пројектни задатак. 

 

Начин остваривања програма: 

Пројектна настава се планира и организује на начин да садржи све потребне кораке: 

- дефинисање циља и исхида који се пројектом желе постићи; 

- планирање активности које одговарају теми пројекта,односно циљу пројекта, подела активности, избор материјала и 

метода рада, дефинисање места и динамике рада; 

- реализација планираних активности; 

- приказ добијених резултата и продуката пројекта; 

- вредновање пројекта (процена остварености и дефинисаних циљева и исхода,указивање на успехе и тешкоће у току 

реализације пројекта). 

При планирању наставник дефинише тип пројекта, одреёује његов циљ, очекиване исходе, област којом се бави пројекат 

и повезаност са наставним предметима, његове садржаје, активности ученика, потребна средства, динамику рада по фазама и 

све што је потребно за успешно спровоёење пројектне наставе. Пројектна настава се реализује једним часом недељно али 

наставник сам процењује која динамика рада највише одговара могућностима ученика и фази у којој је пројекат, па,уколико 

је потребно, Пројектна настава се може организовати и  на другачији начин (на пример као двочас сваке друге недеље). 

Родитељи треба да буду упознати са сврхом пројектне наставе и њеним најважнијим исходима. Они треба да подрже 

самосталне активности своје деце, или њихов заједнички рад са другом децом, као и да разумеју зашто је важно да не 

преузимају њихове задатке у жељи да имају боље продукте. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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Прати се и вреднује кроз сам рад, учешће и активности ученика у свим етапама. Оцењује се кроз истраживачку 

активност ученика, оствареност постављених задатака, рад на истраживању и сакупљању потребних информација, учешће у 

дебати и дискусији, што већу самосталност у раду, примену наученог, показану вештину коришћења рачунара и програма 

примерених узрасту, кроз однос према свом и туёем раду, тимском и групном раду, кроз степен сарадње, кроз способност 

презентовања постигнутих резултата у раду, усмене и писмене провере, способност да се направи одреёени предмет, 

наставно средство  и тако даље у зависности од циљева и продуката пројекта. Посебан нагласак се даје квалитету, а не 

квантитету постигнутог циља и добијених продуката. 
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2.10 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 

Наставни предмет: Граёанско васпитање 

Разред: трећи 

Циљ: Циљ наставе и учења Граёанског 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. 

Област/тема Исходи 
Корелација са 

предметима/областима 

ЉУДСКА 

ПРАВА 

Сви различити, а 

сви равноправни 

- својим понашањем показује да прихвата различитост других; 

- препознаје у свом окружењу примере неједнаког поступања 

према некој особи или групи на основу неког њиховог личног 

својства; 

- се понаша на начин који уважава сопствене и туёе потребе, права 

и осећања у свакодневним ситуацијама; 

- препознаје примере солидарности у свом окружењу, причама, 

филмовима; 

- укаже вршњацима на особе или групе у свом окружењу којима је 

потребна помоћ и подршка; 

- објасни разлику измеёу саосећања, ссолидарности и сажаљења на 

датом примеру; 

- укаже на упрошћено, поједностављено генерализовано и 

најчешће нетачно приказивање некога на приказаним примерима; 

- наведе неколико институција у свом окружењу које брину о 

потребама и правима граёана, посебно деце; 

- наведе шта би волео да има у својој локалној заједници што сада 

недостаје; 

- тражи помоћ у ситуацијама кршења својих или туёих права; 

- наведе једно удружење граёана у свом окружењу и опише чиме 

Свет око нас, 

Српски језик, 

Муизчка култура, 

Ликовна култура, 

Физичко васпитање 

Пројектна настава 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Ја и други у 

локалној 

заједници 

Свет око нас, 

Српски језик, 

Муизчка култура, 

Ликовна култура, 

Физичко васпитање 

Пројектна настава 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

Свет око нас, 
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СВЕТУ 

Снага узајамне 

помоћи 

се бави; 

- опише на које све начине деца његових/њених година могу да 

брине о својој локалној заједници; 

- пажљиво слуша саговорника, слободно износи мишљење, 

образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други могу имати 

другачије мишљење; 

- испољава заинтересованост за сарадњу и учешће у групном раду; 

- - заједно са осталим ученицима учествује у проналажењу особа 

којима је потребна помоћ, у изради плана и реализацији акције, 

њеној промоцији и вредновању. 

Српски језик, 

Муизчка култура, 

Ликовна култура, 

Физичко васпитање 

Пројектна настава 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција 

солидарности у 

локалној 

заједници 

Свет око нас, 

Српски језик, 

Муизчка култура, 

Ликовна култура, 

Физичко васпитање 

Пројектна настава 

 

Начин остваривања програма: 

Остваривање исхода захтева примену различитих интерактивних облика рада као и одабир и коришћење 

одговарајућих метода и техника. Наставници су у прилици да бирају: радионице, симулације, играње улога, студије случаја, 

дискусије, мини истраживања, једноставне акције као и да сами осмисле неке друге активности. Кроз различите активности и 

примере потребно је ојачати ученике да разликују саосећање, сажаљење и солидарност.Наведени садржаји могу да се 

допуњују,проширују и мењају према конкретним потребама и плану сопственог рада али увек имајући у виду исходе које 

треба достићи. Они су тако дати да одговарајун узрасту ученика и да су мерљиви, проверљиви, односно наставник може, 

пратећи активност ученика, лако да утврди да ли их они остварују и у којој мери. У процесу планирања наставе и учења 

наставник се руководи, превасходно, исходима које ученици треба да достигну. Приликом избора активности, како 

наставника тако и ученика, треба имати у виду да се свака од њих  може вишеструко искористити. Остваривање исхода 

одвија се постепено, спонтано и то не само кроз избор садржаја већ и кроз избор одговарајућих начина рада. Граёанско 

васпитање је део ширег концепта образовања за демократију и граёанско друштво и у том смислује повезано са другим 



58 
 

предметима, ваннаставним активностима и етосом школе. У овом програму продукти  ученичких активности имају посебан 

значај. Они могу бити различите врсте: постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази резултата истраживања и 

друго. Продукти се могу користити и ван одељења/групе, на пример  на изложби у холу школе, у школским новинама, сајту 

школе.За остваривање програма и достизање дефинисаних исхода врло је важна улога наставника. Он је модел који својим 

понашањем и начином на који организује рад у групи доприноси стварању демократске атмосфере која је погодна за размену 

и аргументовање идеја и мишљења меёу ученицима, он је тај који даје повратну информацију и подстиче ученике на 

разумевање односа у групи. Наставник треба да обезбеди да се на часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и 

добродошло у својој различитости уз обавезу поштовања и уважавања других и другачијих погледа и мишљења. 

За ученике којма је потребна додатна подршка због тешкоћа у приступању, укључивањуни учествовању у образовању 

и васпитању, планирају се и спроводе мере за отклањање физичких, комуникацијских и социјалних  препрека, односно 

доноси индивидуални образовни план. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Оцењивање ученика у Граёанском васпитању се остварује у складу са Правилником о оцењивању у основној школи. 

Оно је описно и подразумева да ученици имају увид у своје напредовање које није само у овом изборном програму већ и у 

развоју неколико меёупредметних компентенција, посебно одговорно учешће у демократском друштву, где овај изборни 

програм има највећи допринос. Могу се пратити следећи показатељи: начин на који ученик учествује у активностима, како 

прикупља податке, како аргументује, евалуира, документује. Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, 

способност да се наёе веза меёу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, разликује чињенице 

од интерпретације, изведе закључак, прихвати дугачије мишљење, примени научено, дају креативна решења. Наставник, 

такоёе, прати и вреднује како ученици меёусобно сараёују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, како 

превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење. 
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3. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 7. РАЗРЕД 
 

Циљеви образовања и васпитања у седмом  разреду су:  

1) обезбеёивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

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

успостављање нулте толеранције према насиљу;  

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  

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

неговања и развоја физичких способности;  

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

заштите и добробити животиња; 

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

сазнањима и образовној пракси;  

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

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

узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање меёупредметних компетенција за потребе 

савремене науке и технологије;  

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

тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;  

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

живота; 

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

пријатељства; 

13) развијање позитивних људских вредности; 

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, граёанских слобода и способности 

за живот у демократски уреёеном и праведном друштву; 

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

толеранције и уважавање различитости;  

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

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

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;  

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

предвиёеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;  
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18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапреёивање образовног нивоа становништва Републике Србије 

као државе засноване на знању. 

 Настава ће се реализовати по плану и програму наставе и учења прописаном од стране Министарства просвтете, науке 

и технолошког развоја, а који је приказан у табели која следи: 

 

ПЛАН  НАСТАВЕ  И  УЧЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Редни 

број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Српски језик и књижевност 4 144 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликовна култура 1 3672 

4. Музичка култура 1 36 

5. Историја  2 72 

6. Географија  2 72 

7. Физика  2 72 

8. Математика  4 144 

9. Биологија  2 72 

10. Хемија  2 72 

11. Техника и технологија 2 72 
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12. Информатика и рачунарство 1 36 

13. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

УКУПНО:А 28 1008 

 Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ   

1. Верска настава/Граёанско васпитање
9
 1 36 

2. Други страни језик-Руски језик
10

 2 72 

3. Матерњи језик са елементима националне 

културе
11

 

2 72 

УКУПНО:Б 3-5* 108-180* 

УКУПНО: А+Б 31-34* 1116-1224* 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни педмети, изборни програми и активности 

Редни 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Недељни  Годишњи  

1. Редовна настава 31-34* 1116-1224* 

                                                                    
9 Ученик бира један од понуёених изборних наставних предмета. 
10 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима, у случају 

наше школе кадровске могућности нам дозвољавају да понудимо ученицима Руски језик, и изучавају га до краја другог 

циклуса 
11 Ученик припадник националне мањине, који слуша наставу на српском језику може да изабере овај предмет али није у 

обавези. 



62 
 

2. Слободне наставне активности
12

 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

Рени 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ванннаставне активности
13

 1 36 

3. Екскурзија  До 2 дана годишње 

 

ПРОГРАМ ОРИЈЕНТИСАН НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА  

 

Структура програма свих наставних предмета је конципирана на исти начин. На почетку се налази циљ наставе и 

учења предмета за други циклус образовања и васпитања, затим су дефинисани  предметни исходи за крај седмог разреда 

области и/или теме и предметни садржаји. Следе препоруке за остваривања наставе и учења конкретног предмета. Програми 

наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и могућностима 

ученика седмог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и 

значај. Садржаји су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују 

                                                                    
12 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира 

једну активност са листе од три слободне наставне активности које се нуде. 
13 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активностиу 

складу са могућностима школе, просторним и људским ресурсима. 

* Број часова за припаднике националних мањина. 
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шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и 

развијао током једне године учења конкретног наставног предмета. Оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то 

како општих и специфичних предметних, тако и кључних, као и меёупредметних. На путу остваривања циља и исхода 

кључна је улога наставника који добија значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја; метода, поступака и 

техника наставе и учења и активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе стара се не само о резултатима, већ и 

начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује 

знање са практичном применом. Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставницима који непосредно раде са 

ученицима, али и онима који на посредан начин узимају учешће у образовању и васпитању. Програми наставе и учења су 

наставницима полазна основа и педагошко полазиште за развијање образовно-васпитне праксе: за планирање годишњих и 

оперативних планова, непосредну припрему за рад као и оквир за преиспитивање праксе развијања планова, остваривања и 

праћења и вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања, разговор са колегама итд. Образовно-васпитна пракса 

је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу 

меёусобних односа и различитих активности у социјалном и физичком окружењу, у јединственом контексту конкретног 

одељења, конкретне школе и конкретне локалне заједнице. Зато се на основу датих програма планира и остварује настава и 

учење које одговара конкретним потребама одељења. 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 

ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 

Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета, каснијег укључивања у школовање, недовољног познавања језика и других разлога потребна додатна 

образовна подршка. За сваког ученика појединачно, према његовим специфичним потребама и могућностима, припрема се 

прилагоёен начин образовања који обухвата индивидуални образовни план, програм и начин рада који су детаљно разраёени 

за сваког ученика.  

Такоёе, може да се донесе и ндивидуални образовни план за ученике са изузетним способностима којим  ће се вршити 

проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада. Индивидуални образовни план је посебан акт, који има 

за циљ оптимални развој ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и 

принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба ученика.  

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање. Тим 

за инклузивно образовање чине одељењски старешина и предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, 

а по потреби педагошки асистент и стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје сагласност 

за спровоёење индивидуалног образовног плана. Наставник при планирању свог рада у одељењу усклаёује свој план са 

индивидуалним образовним планом ученика.  

СЛОБОДНЕ  НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
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Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Оне могу бити из 

природних или друштвених наука, уметности и културе, технике, као и других области у складу са интересовањима ученика, 

просторним и људским ресурсима. Школа ће ученицима понудити листу од три слободне наставне активности, а ученик 

обавезно бира једну од њих и похаёа током целе школске године. Слободне наставне активности реализују се по програму 

који припрема школа или по програмимa који су претходно донети као изборни (нпр. свакодневни живот у прошлости, 

цртање, сликање, вајање, чувари природе и сл.). Сврха ових активности је оснаживање ученика да препознају своја 

интересовања и способности које су важне за професионални развој и доношење одлука за наставак школовања. Настава ће 

бити огранизована тако да ученици имају што више могућности за активно учешће, за интеракцију са другим ученицима, 

коришћење различитих извора информација и савремених технологија. 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Школа је својим Школским програмом и Годишњим планом рада предвидела различите програме ваннаставних 

активности у складу са интересовањима ученика, ресурсима и просторним могућностим. То су организација излета, 

екскурзије, посета изложбама, представама, едукативна предавања, сарадња са локалном самоуправом,али и бројне 

хуманитарне, спортске и културне активности. Наставници, одељенске старешине и стручни сарадници кроз свој непосредни 

рад са ученицима упознају их са понудом ванаставних активности, њиховим садржајем, начином рада и сврхом. Такоёе, 

потребно је да и родитељи буду упознати са понудом школе и мотивисани да њихова деца изаберу оне активности које им 

највише одговарају. План и програм ваннаставних активности школа сама припрема у складу са исказаним интересовањима 

ученика и својим могућностима. Неке активности могу заједнички да воде два и више наставника. Учешће ученика у 

друштвеним, техничким, хуманитарним, спортским и културним активностима доприноси многим важним исходима 

образовања и васпитања, као што су: 

– задовољење различитих образовних потреба и интересовања ученика;  

– препознавање професионалних способности и интересовања, упознавање са светом рада; 

– надоградња исхода који се остварују у оквиру редовне наставе и доприносе развоју меёупредметних исхода; 

– унапрeёивање различитих способности (интелектуалне, физичке, креативне, радне...); 

– јачање капацитета ученика за разликовање безбедног од небезбедног понашања и заштиту од ризичног 

понашања;  

– подстицање хуманог и одговорног односа према себи, другима и окружењу, јачање осетљивости за оне којима 

је потребна помоћ (нпр. стари и болесни); 

– унапреёивање различитих врста писмености (језичке, медијске, културне, научне...); 

– култивисање коришћења слободног времена;  

– подстицање интеркултуралног дијалога; 

– разумевање концепта инклузије и јачање осетљивости за различитост; 

– јачање генерацијских веза измеёу ученика различитих одељења без компетитивности;  

– релаксацијa, растерећење напетости ученика, самоисказивање; 
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– јачање везе са локалном заједницом; 

– развој осећања припадности својој школској заједници;  

– подстицање самосталности, проактивности и предузимљивост;  

– припрема за решавање различитих животних ситуација; 

– промоција школе и њеног идентитета. 

Школа ће резултате рада ученика у оквиру наставних, слободних и ваннаставних активности учинити видљивим  како 

у оквиру школе, тако и шире, као што су организовање представа, изложби, базара, фестивала, објављивање на сајту, 

локалној телевизији, медијима, спортски сусрети и др. 
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3.1 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Наставни предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: седми 

Циљ:  

- Циљеви учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно и доследно користи српски језик 

у различитим комуникативним ситуацијама;да правилно говори поштујући акценатску норму,да правилно пише у 

складу са правописним правилима. 

- Циљ је да ученици развију читалачке компетенције које уз књижевно знање обухватају емоционално и фантазијско 

уживљавање,подстичу имагинацију,естетско доживљавање и критичко мишљење.Кроз читање ученик треба да се 

оспособи да правилно тумачи књижевна дела, 

- да из датог текста уме да издвоји кључне речи,да открива различите слојеве и значења књижевног дела. Ученик треба 

да стекне основна знања о значају и улози српског језика и књижњвности у култури,да стиче и развија најшира 

хуманистичка знања .Циљ учења српског језика и књижевности јесте да ученик усвоји и повезује стечена знања из 

свих области које проучава овај предмет ,а то су ;књижевност,језик (граматика, правопис, ортоепија) и језичка 

култура. 

Област / Тема Исходи 
Стандард

и 

Коорелација са 

предметима/ областима 

Књижевност 

- чита са разумевањем различите врсте текстова и 

коментарише их издвајајући одговарајуће делове 

текста; 

- користи књижевне термине  и појмове обраёене у 

претходним  разредима и повезује их са новим делима 

које чита; 

- истакне универзалне вредности књижевног дела  и 

повеже их са сопственим искуством и околностима у 

којима живи; 

- препознаје националне вредности и негује 

културноисторијску баштину ; 

СЈ.1.4.1. 

СЈ.1.4.2. 

СЈ.1.4.3. 

СЈ. 1.4.4. 

СЈ. 1.4.5. 

СЈ. 1.4.6. 

СЈ.1.4.7. 

СЈ.2.4.1. 

СЈ. 2.4.2. 

СЈ. 2.4.3. 

СЈ. 2.4.4. 

Ликовна култура, Музичка 

култура, Историја, 

Географија, Информатика и 

рачунарство, Биолигија, 

Енглески језик, Руски језик , 

Верска настава, Граёанско 

васпитање 
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- упореди књижевно и филмско дело ,уочи сличности и 

разлике,упореёује позоришну представу и драмски 

текст; 

- износи аргументовано свој став о одреёеном 

књижевном делу; 

- препоручи књижевно дело уз кратко образложење; 

- размотри гледишта родне равноправности  у вези са 

ликовима књижевно-уметничких текстова; 

- разликује народну од ауторске књижњевности према 

одликама књижевних родова  и књижевних врста; 

- тумачи мотиве и песничке слике у одабраном лирском 

тексту; 

- препознаје основне одлике драмског текста и разликује 

етапе драмске радње; 

- разликује основне одлике стиха и строфе (укрштену, 

обгрљену и парну риму), слободни и везани стих, 

рефрен; 

- разликује аутора књижевноуметничког текста од 

наратора, драског лица или лирског субјекта; 

- -разликује облике казивања(форме приповедања); 

- препознаје језичко-стилска изражајна средства и 

разуме њихову функцију; 

- анализира идејни слој књижевног дела служећи се 

аргументима из текста; 

- уочи разлике у карактеризацији ликова према 

особинама; 

физичким,говорним,психолошким,друштвеним и 

етичким; 

- разликује хумористички од ироничног и сатиришног 

тона књижевног дела; 

- доводи у везу значење пословица и изрека са идејним 

слојем текста; 

СЈ.2.4.5. 

СЈ. 2.4.6. 

СЈ.2.4.7. 

СЈ. 2.4.8. 

СЈ.3.4.1. 

СЈ.3.4.2. 

СЈ. 3.4.3. 

СЈ. 3.4.4. 

СЈ. 3.4.5. 

СЈ. 3.4.6. 

СЈ. 3.4.7. 

СЈ. 3.4.8. 

Граматика 

- разликује глаголске начине и неличне глаголске облике  

и употреби их у складу са нормом; 

- одреди врсте непроменљивих речи у типичним 

СЈ. 1.3.4. 

СЈ. 1.3.6. 

СЈ. 1.3.7. 

Руски језик, Енглески језик 
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случајевима; 

- уочи делове именичке синтагме; 

- разликује граматички и логички субјекат; 

- разликује сложени глаголски предикат од зависне 

реченице са везником да; 

- препозна врсте напоредних односамеёу реченичним 

члановима и независним реченицама;  

- препознаје врсте зависних реченица; 

- искаже реченични члан речју,предлошко-падежном 

конструкцијом,,синтагмом и реченицом; 

- примени основна правила конгруенције у реченици; 

- доследно примењује правописну норму; 

- разликује дугосилазни и дугоузлазни акценат; 

- говори на Задату тему поштујући књижевнојезичку 

норму; 

- разликује дугоузлазни и дугосилазни акценат 

СЈ. 1.3.8. 

СЈ. 1.3.9. 

СЈ. 1.3.10. 

СЈ. 2.3.3. 

СЈ. 2.3.5. 

СЈ. 2.3.6. 

СЈ. 2.3.7. 

СЈ. 2.3..8. 

СЈ.3.3.4. 

СЈ. 3.3.5. 

СЈ. 3.3.6. 

СЈ.1.2.1. 

СЈ.1.2.2. 

СЈ.1.2.5. 

СЈ.1.2.8. 

СЈ. 2.2.5. 

СЈ.2.3.1. 

СЈ.3.2.5. 

СЈ.3.3.3. 

СЈ. 2.3.1. 

СЈ.3.3.3. 

Језичка култура 

- говори на задату тему поштујући књижевнојезичку 

норму; 

- разликује књижевноуметнички од публицистичког 

функционалног стила; 

- разликује функционалне стилове; 

- саставља писани текст у складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног типа; 

- користи технички и сугестивни опис; 

- проналази фусноте и цитате и разуме њихову улогу; 

- проналази позребне информације у нелиеарном тексту; 

- напише електронску поруку поштујући нормативна 

правила; 

- примењује стратегију истраживачког читања; 

- саставља текст репортажног типа 

СЈ.1.1.2 

СЈ. 1.1.3. 

СЈ. 1.1.4. 

СЈ. 1.1.5. 

СЈ. 1.1.7. 

СЈ. 1.1.8. 

СЈ. 1.2.5. 

СЈ. 1.2.6. 

СЈ. 2.1.2. 

СЈ. 2.1.3. 

СЈ. 2.1.4. 

СЈ. 2.1.5. 

СЈ. 2.1.7. 

СЈ. 2.2.2. 

Информатика и рачунарство, 

Енглеси језик 
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СЈ. 3.1.1. 

СЈ.3.1.2. 

СЈ. 3.1.3. 

СЈ. 3.1.4. 

 

Начин остваривања програма 

 Књижевност, Језик и Језичка култура су три предметне области које се прожимају и као такве изучавају заједно са 

другим областима. Програм наставе Српског језика и књижевности заснован је на исходима, односно на процесу учења и 

ученичким постигнућима. Исходи представљају  опис интегрисаних знања,вештина,ставова и вредности које ученик 

гради,проширује и продубљује кроз све три предметне области овог предмета. Окосницу програма књижевности чине 

текстови  из лектире. Лектира је разврстана по књижевним родовима -лирика, епика, драма и обогаћена избором 

научнопопуларних и информативних текстова. Избор дела је заснован на принципу прилагоёености узрасту. Предложени 

обавезни ,књижевни, научно популарни и информативни текстови и садржај обавезне и домаће лектире могу се тематски 

повезивати. Потребно је успоставити уравнотежену дистрибуцију наставних јединица  и функционално повезати садржаје из 

језика и књижевности и оставити довољно часова за утврёивање и систематизацију градива. Поред корелације меёу 

текстовима потребно је успостављање принципа поступности и систематичности. Хоризонтална корелација успоставља се са 

наставом историје,ликовне културе,верске наставе,граёанског васпитања. У скалду са исходима ученике треба  навикавати да 

своје утиске  о књижевном делу доказују чињеноицама из самог текста и тако се оспособљавају  за самостални 

исказ,истраживачку делатност и заузимање критишких ставова. Обавезно је обнављање и повезивање  књижевних термина и 

појмова  обраёених у предтходним разредима са новим делима  која се обраёују у овом разреду. Кроз читање и тумачење 

књижевних дела ученик развија читалачке компетенције. Осим доживљајног читања ученике све више треба усмеравати на 

истраживачко читање и оспособити их да искажу свој доживљај уметничког дела,.увиде елементе од којих је дело сачињено 

и разумеју њихову улогу у изградњи света дела. 

 Основни захтев у области граматике јесте да се језик представи  и тумачи као систем. Један од изузетно 

функционалних поступака  у настави граматике јесте вежбање засновано на коришћењу примера  из непосредне говорне 

праксе,на овај начин се код ученика развија свест о важности културе говора. Садржаје из правописа потрено је повезивати 

са одговарајућим темамма  и на часовима граматике и књижевности. Ортоепске вежбе треба организовати уз одговарајуће 

теме из граматике,али и на часовима из књижевности. На овом нивоу ученици треба да уоче разлику измеёу дугосилазног и 

дугоузлазног акцента. 
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Језичку културу треба повезивати са књижевношћу и граматиком ,а циљ је да ученици буду оспособљени за успостављање 

квалитетне и сврсисходне комуникације. Треба подстицати ученике да аргументовано образлажу свој став везан за 

проблемску ситуацију у књижевном делу. У сваком полугодишту раде се два писмена задатка, а препоручује се да се ради 

осам домаћих задатака (писаних састава). 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Праћење и вредновање  резултата напредовања ученика  започиње иницијалном проценом достигнутог нивоа знања. 

Свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање. Формативно вредновање  подразумева процену знања 

,вештина,ставова и понашања као и развијања одговарајуће компетенције  током наставе и учења. Формативно вредновање 

подразумева праћење и бележење ученикових активности током наставе,непосредну комуникацују измеёу ученика и 

наставника,реализацују практичних задатака. Резултати формативног вредноваља  исказују се бројчаномн оценом. Наставник 

,поред постигнућа ученика,континуирано прати и вреднује сопствени рад. Издваја примере добре праксе и даље их користи у 

настави, а ако нешто процени као недовољно делотворно, труди се да унапреди. Ученици се оспособљавају да самостално 

процењују свој напредак. 
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3.2  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: седми 

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 наслеёу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. Ученик треба да усвоји 

основна знања из енглеског језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са 

људима из других земаља. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
СТАНДАРД

И 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Лични идентитет 

- разуме краће текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и тражење 

/давање информација личне природе; 

- поздрави и отпоздрави, представи себе и 

другог користећи једноставна језичка средства; 

- постави и одговори на једноставнија питања 

личне природе; 

- у неколико везаних исказа саопшти 

информације о себи и другима 

- описује себе и околину, школски контекст и 

приватан живот, свакодневне навике, 

претходне и планиране активности и догаёаје 

- описује искуства из садашњости и прошлости 

користећи сложеније језичке структуре 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.13. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.20. 

ПСТ.2.1.22 

ПСТ.3.3.1. 

ПСТ.3.1.25. 

Српски језик и 

књижевност 

Породица и уже 

друштвено 

окружење 

(пријатељи, 

- разуме једноставније исказе који се односе 

на одлуке, обећања, планове, намере и 

предвиёања и реагује на њих; 

- размени једноставније исказе у вези са 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.16. 

Српски језик и 

књижевност, Граёанско 

васпитање 
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комшије, 

наставници итд.) 

обећањима, одлукама, плановима, намерама и 

предвиёањима; 

- разуме једноставније забране, правила 

понашања, своје и туёе обавезе и реагује на 

њих; 

- размени једноставније информације које се 

односе на забране и правила понашања у 

школи и на јавном месту, као и на своје и 

туёе обавезе; 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.15. 

Обичаји и 

традиција, фолклор, 

прославе 

(рођендани, 

празници) 

- разуме једноставније текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене и тренутне радње и 

способности; 

- размени информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене и тренутне догаёаје 

активности и способности користећи неколико 

везаних исказа; 

- разуме основне сличности и разлике измеёу 

своје и циљних култура у различитим 

аспектима свакодневног живота и прихвата 

постојање разлика. 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.23. 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.3.1.  

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Живи свет – 

природа, љубимци, 

очување животне 

средине, еколошка 

свест 

- пита и каже колико нечега има/ нема, 

користећи једноставија језичка средства; 

- разуме краће текстове и извештаје познаје 

животне услове животиња и људи 

употребљава речи везане за животну средину и 

очување животне средине 

- користи различите изворе за потребне 

информације 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.2.1.17 

ПСТ.2.3.6. 

ПСТ.3.1.14. 

Српски језик и 

књижевност, Биологија 

Чувари природе 

Здравље, хигијена, 

превентиваболести, 

лечење 

- разуме једноставније изразе везане за здравље 

и превентиву формулише једноставније 

изразе о болестима и повредама 

- употребљава једноставне језичке структуре да 

даје и затражи савет 

ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.3. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.2.3.1. 

Српски језик и 

књижевност, Биологија 

Чувари природе 

Медији, масмедији, - разуме једноставније изразе који се односе на ПСТ.1.1.12. Српски језик и 
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интернет и 

друштвенемреже 

медије, друштвене мреже и интернет 

- разуме једноставније исказе који се односе на 

изражавање допадања и недопадања и реагује 

на њих; 

- изрази допадање и недопадање уз једноставно 

образложење; 

- разуме једноставније исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на њих; 

- изражава мишљење, слагање/неслагање и даје 

кратко образложење; 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.1.27 

ПСТ.2.1.21. 

ПСТ.3.1.21. 

књижевност, Граёанско 

васпитање 

 

Начин остваривања програма: 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе, наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и 

учења. Програм енглеског језика се остварује како на редовној тако и на додатној и допунској настави. Рад наставника се 

заснива на планирању, остваривању, праћењу и вредновању наставе. Програм усмерен ка исходима који указују на то шта је 

ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. Улога наставника је да контексту реализује програм према потребама 

конкретног одељења, имајући у виду састав одељења и карактеристике ученика, техничке услове, наставна средства и медије 

којима школа располаже, уџбенике и друге наставне материјале. За остваривање исхода планиране су различите активности и 

методе. Радиће се следећим методама фронтална, монолошка, дијалошка, рад на тексту, рад у паровима и рад у групи. Током 

часа ће се динамично смењивати технике / активности: слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са 

аудио записа , рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.), мануелне 

активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.), вежбе слушања (према упутствима наставника или са 

аудио-записа), игре примерене узрасту, повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са 

текстом или, пак, именовање наслова. 

Предвиёена је израда два писмена задатка у току школске године. Радиће се на оспособљавању ученика да језик 

активно користе у комуникацији и истраживању. У настави ће се користити дигитални уџбеник, презентације, постери и 

друга аудио-визуелна средства. Настава се изводи у кабинету за енглески језик, који је опремљен компјутером, пројектором и 

интернетом тако да ће се и интернет користити као извор. С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, ученици ће 

бити у могућности да као извор користе материјал са фејсбук странице My English Corner, English Zitkovac. У оквиру редовне 

наставе обележаваће се Европски дан језика, Нова година. 
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Праћење и вредновањенаставе и учења: 

У настави ће се вредновати процес и продукти учења.  Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа 

знања ученика на почетку школске године како бисмо могли да планирамо наставни процес и процес праћења и вредновања 

ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Ради објективног 

оцењивања ускладићемо когнитивне нивое одговарајућим начином оцењивања – писмени задаци, тестови, усмено излагање, 

конверзација, презентације, домаћи задатак, активност на часу. Формативно вредновање je праћење ученичких постигнућа, 

начина рада и средство које омогућава да наставник у току наставног процеса мења и унапреёује процес рада. Сврха 

оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. Елементи који 

се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних 

компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих 

елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких 

структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. 

Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима. Наставник ће 

водити педагошку свеску где ће вршити евалуацију сваког сегмента наставе. Ученицима ће се оцена образложити и уједно 

указати на чему треба више радити. 
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3.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Наставни предмет: Ликовна култура 

Разред: седми 

Циљ: Циљ изучавања наставног предмета ликовна култура је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и 

естетичке критеријуме кроз практичан рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграёује позитиван 

однос према уметничком наслеёу и културној баштини свог и других народа. 

Област / 

Тема 
Исходи Стандарди 

Коорелацијасапредмети

ма/ областима 

Простор и 

композиција 

- открива и препознаје појмове простора и перспективе 

у природи,урбаном окружењу,у уметничким 

делима,упореёује и анализира значења; 

- посматра и уочава појмове:ритам,равнотежа,контраст 

и ликовни проблем; 

- обликује композиције примењујући основна знања о 

пропорцији и перспективи; 

- развија стратегије проналажења разних решења у 

сопственом раду; 

- користи традиционалне технике и одабрана савремена 

средства за ликовна истраживања; 

- изражава одабраним ликовним 

елементима,емоције,стање или имагинацију. 

Л.К.1.1.1, Л.К.1.1.2, 

Л.К.1.1.3, Л.К.1.2.3, 

Л.К.1.3.1, Л.К.1.3.2, 

Л.К.1.3.3, Л.К.1.3.4 

ЛК.2.1.1, Л.К.2.1.2, 

Л.К.2.2.1, Л.К.2.2.2, 

Л.К.2.3.1 ЛК.3.1.1, 

Л.К.3.1.2, Л.К.3.2.1, 

Л.К.3.2.2, Л.К.3.2.3, 

Л.К.3.2.4, Л.К.3.3.4 

Техника и технологија, 

историја, музичка 

култура, математика, 

географија, информатика 

и рачунарство, биологија, 

српски језик и 

књижњвност 

Комуникаци

ја 

- открива и препознаје различите начине споразумевања 

путем слике;упореёује и анализира значења 

- именује и описује појмове:дигитална 

фотографија,кадар,селфи и аутопортрет; 

- уважава себе и друге када снима,обраёује и дели 

ЛК.1.1.1, ЛК.1.1.2, 

ЛК.1.1.3, ЛК.1.2.3, 

ЛК.1.3.1, ЛК.1.3.2, 

Историја, техника и 

технологија, 

информатика и 

рачунарство, музичка 

култура, српски језик и 
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дигиталне фотографије; 

- посматра и уочава појам сценске уметности и ликовни 

проблем; 

- учествује у заједничком креативном раду који 

обједињује различите уметности и/или уметност и 

технологију; 

- прави самостално или у тиму,презентације о 

одбаранимтемама,повезујучи кључне текстуалне 

податке и визуелне информације 

ЛК.1.3.3, ЛК.1.3.4 

ЛК.2.1.1, ЛК.2.1.2, 

ЛК.2.2.1, ЛК.2.2.2, 

ЛК.2.3.1 ЛК.3.1.1, 

ЛК.3.1.2, ЛК.3.2.1, 

ЛК.3.2.2, ЛК.3.2.3, 

ЛК.3.2.4, ЛК.3.3.4 

књижевност, физика, 

биологија 

Уметност 

око нас 

- именује и описује појмове нове 

технологије:“виртуелна уметност“,компијутерски 

генерисане слике,холограм,дигитална оловка,3д 

штампа; 

- 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 

и установа културе; 

- самостално примењује полуобликоване,природне и 

отпадне материјале, експериментише и истражује 

њихове изражајне могућности у сопственом раду; 

- објасни како уметност доприноси очувању животне 

средине 

ЛК.1.1.1, ЛК.1.1.2, 

ЛК.1.1.3, ЛК.1.2.3, 

ЛК.1.3.1, ЛК.1.3.2, 

ЛК.1.3.3, ЛК.1.3.4 

ЛК.2.1.1, ЛК.2.1.2, 

ЛК.2.2.1, ЛК.2.2.2, 

ЛК.2.3.1 ЛК.3.1.1, 

ЛК.3.1.2, ЛК.3.2.1, 

ЛК.3.2.2, ЛК.3.2.3, 

ЛК.3.2.4, ЛК.3.3.4 

Техника и технологија, 

информатика и 

рачунарство, физика, 

хемија, историја, 

биологија, музичка 

култура, српски језик и 

књижевност 

 

Начин остваривања програма: Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону 

вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно 

осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода. Смањити укупну оптерећеност 

ученика тако што ће се нагласити нове технике и материјали у складу са савременим кретањима уметности. У настави 
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користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и решавању свакодневних 

проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици 

информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. Ликовна уметност подразумева класичне видове визуелног 

изражавања као што су цртање, сликање, вајање, графика, док примењена уметност има дефинисану примену: фотографија, 

костимографија, сценографија, дизајн. Ликовно подручје цртања обухвата цртеже добијене графитном оловком, угљеном, 

тушем, сувим пастелом, воштаним пастелом (зграфито). У подручју сликања: водена боја и акварел, темпера и гваш, колаж 

(колаж од различитих материјала, колаж од акварел и колорисаног папира, деколаж, асамблаж), мозаик и витраж. Ликовно 

подручје вајања обухвата следеће материјале: пластелин, глина, глинамол, влажан песак. Са циљем осавремењивања наставе 

важно је и визуелно описмењавање ученика. Упознају основне појмове “виртуелне уметности“, где се користе компијутерски 

генерисане слике, како настају холограми, дигиталне оловке за цртање на свакој површини.Уводе се у начин комуницирања 

фотографијом, начин креирања анимација цртањем на папиру, пластелином, колажом, како да самостално или тимски 

реализују анимирани филм, приказују приче у стрипу и сториборду. Ликовно подручје обликовања различитих материјала је 

у погледу могућности разноврсније од цртања и сликања али и подједнако вредно. Материјали које ученици користе су 

многобројни: необликовани материјали (папир, текстил, вуна, канап, фолија), папир (папир маше техника, конструкције од 

папирних кутија), текстил (лепљење, осликавање), природни облици и материјали (плодови, гранчице, опало лишће), 

полуобликовани и отпадни материјали (кутије, чепови, пластичне флаше, дугмићи, амбалажа). 

Праћење и вредновањенаставе и учења: Процењивање и вредновање представља важан део у комплетном 

васпитно-образовном процесу,па самим тим и у ликовном васпитању и образовању. Процењивањеи вредновање у ликовном 

васпитању и образовању омогућава еваулацију остварених резултата,како код ученика,тако и код наставника. Један од 

важних фактора јесте облик процењивања и нормативи за оцењивање резултата што помаже формирању естетског суда код 

ученика. Нормативи за оцењивање су следећи: посвећеност раду, уложен труд и активност на часу, ниво усвојености 

садржаја наставне јединице у складу са индивидуалним способностима ученика и ниво креативности ученика који се огледа 

кроз резултате стваралачког процеса. У оквиру вредновања постигнућа ученици могу на различите начине презентовати 

своја знања, вештине и способности као што су:активност на часу, усмено излагање, тест практичних 

вештина,портфолио,домаћи задатак,самостални ликовно-практични рад, учешће на ликовним изложбама поводом празника и 

значајнијих догаёаја, као и уреёивању школског простора. Такмичења (конкурси) у оквиру школе и екстерна, измеёу других 

школа, израда школског часописа. 
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3.4 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Наставни предмет: Музичка култура 

Разред: седми 

Циљ: Циљ учења предмета Mузичка култура 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 наслеёа 

и култури свoгa и других нaрoдa 

Област / Тема Исходи Стандарди Коорелација са 

предметима/ 

областима 

ЧОВЕК И 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; 

– 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; 

МК.1.1.1. 

Историја, Српски 

језик и књижевност, 

Географија 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

– препозна врсту жичаних инструмента по 

изгледу и звуку;  

– опише начин добијања тона код жичаних 

инструмената;  

МК.1.3.1. Ликовна култура 
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– објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија 

записивања, штампања нота; извоёачке и 

техничке могућности инструмената;  

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

– 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; 

– препозна инструмент или групу према 

врсти композиције у оквиру датог 

музичког стила; 

МК.1.2.1. 
Физика, Ликовна 

култура 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

– изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и инструменте, сaмoстaлнo и у 

групи; 

– користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт;  

МК.1.3.1. 

Физика,Српски језик 

и књижевност, 

Математика 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

– комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

– учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

догаёаја и пројеката; 

– изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или 

говорна реч, ликовна уметност); 

– учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

МК.1.4.3. 

Историја, Српски 

језик и књижевност, 

Географија, Физика 
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мaнифeстaциjaма; 

 

Начин остваривања програма 

 Процес учења базира се на перцепцији најупечатљивијих музичких примера (за слушање или извоёење музике), који 

имају задатак да активирају свесну активност, фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и креирају 

одговарајући сазнајно-емоционални доживљај. 

Човек и музика 

 

Знaње o музици крoз рaзличитe eпoхe имa зa циљ рaзумeвaњe улoгe музикe у друштву, упoзнaвaњe музичких 

изрaжajних срeдстaвa, инструмeнaтa, жaнрoвa и oбликa. У нaчину рeaлизaциje oвих садржаја увeк треба кренути oд музичкoг 

дeлa, слушaњa или извoёeњa. Час треба да буде оријентисан на улогу и природу музике, однос човека у датом периоду према 

њој и њеној намени, као и промишљању да ли је музика (и ако јесте, на које начине) била уметност какву данас познајемо 

или и нешто друго. Информације које се тичу контекста (на пример историјске, антрополошке, културолошке природе) треба 

да буду одабране и пренесене у служби разумевања света музике у датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке 

културе за седми разред доприноси корелацији знања и треба имати на уму да одреёени предмети покривају информисаност 

о немузичким аспектима барока и класицизма на детаљнији и специфичнији начин. 

 

Музички инструменти  

 

Музички инструментису незаобилазни елемент свих области Музичке културе. Како су, поред људског тела и гласа, значајно 

средство музичког изражавања човека, информације о музичким инструментима треба да проистекну непосредно из 

историјског и стваралачког контекста. У том смислу треба посебно обратити пажњу на везу измеёу избора инструмената и 

догаёаја, односно прилика када се и на који начин музика изводила. 

Као и све друге, жичане инструменте треба обрадити кроз одговарајуће слушне примере који на упечатљив начин 

презентују њихове основне карактеристике. Информације о жичаним инструментима (трзалачким и гудачким) треба да буду 

сведене и усмерене на начин добијања тона, тонску боју, изражајне и основне техничке могућности и примену.Инструменте 
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барока и класицима потребно је аудитивно и визуелно приказати кроз најосновније информације у оквиру предвиёеног 

наставног садржаја.Карактеристичне народне инструменте, од севера до југа Србије, представити слушно и визуелно. 

Неопходно је наставне садржаје меёусобно интегрисати – географско подручје повезати са народном песмом, игром, 

ношњом и обичајима обраёиваног локалитета.До знања о инструментима ученици треба да доёу из непосредног искуства 

путем слушања и опажања, а не фактографским набрајањем, односно меморисањем података.  

 

Слушaњe музикe  

 

Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Ученик 

треба да има јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да прати музички ток 

(попут извоёачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних ритмичких карактеристика и сл.). 

Постепено, ови елементи музичког тока постају „константа” у процесу ученичке перцепције па наставник може да проширује 

опажајни капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности музичког дела. У 

контексту барока и класицизма, посебно треба обратити пажњу на везу измеёу природе музичког тока и намене слушаног 

дела – описати специфичност одреёених елемената музичког дела и звучни и карактерни ефекат који је њима постигнут, 

потом повезати са контекстом настанка дела и намене. Кoмпoзициje кoje сe слушajу, свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да 

oдгoвaрajу мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. Вoкaлна, инструмeнтaлна и вoкaлнo-инструмeнтaлна дела трeбa дa буду 

зaступљeна рaвнoпрaвнo. Кoд слушaњa пeсaмa посебно треба обратити пажњу на везу музике и текста, а код 

инструменталних дела на извоёачки састав, изражајне могућности инструмената и врсте вишегласја. Елементи музичке 

писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из различитих области треба повезати и ставити у функцију 

разумевања слушаног дела, пoдстичући код ученика креативност и критичко мишљење. Слушање дeлa инспирисaних 

фoлклoрoм, свог и других нaрoдa и нaрoднoсти треба представити у контексту разумевања рaзличитoг сaдржaja, oбликa и 

рaспoлoжeњa слушаних композиција.  

 

Извoёeњe музикe 
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Сваки аспект извоёења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Читање с листа једноставног 

ритмичког записа активира највећи број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у 

музичком догаёају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Квалитетно музичко изражавање има значајан 

утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је важно да се кроз 

извоёење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче и развијање личног стила изражавања. С обзиром 

на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, начин извоёења треба прилагодити у односу на дати 

контекст. Посебну пажњу треба усмеравати на покрете који имају одговарајуће значење у музичком чину.  

 

Певање 

 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Посебну пажњу треба обратити на тонски опсег 

композиција за певање због физиолошких промена певачког апарата (мутирање). Приликом извоёења песама најстарије 

музичке фолклорне традиције, треба неговати нетемперовани начин певања и дозволити природним бојама гласа да доёу до 

изражаја. Песме се обраёују по слуху и из нотног текста. Приликом обраде песама из нотног текста након текстуалне, следи 

анализа нотног текста, савладавање ритма, певање солмизацијом и на крају певање са литерарним текстом. Са ученицима је 

неопходно постићи изражајно певање. 

 

Свирaњe 

Узвоёење свирањем треба реализовати на ритмичким и мeлoдиjским инструмeнтима. Свирaњe нa мeлoдиjским 

инструмeнтимa је oлaкшaнo чињеницом да су учeници музички oписмењени те мoгу кoристити нoтне примeре пojeдиних 

пeсaмa кoje су најпре анализиране и сoлмизaциoнo oбрaёeнe. Свирaњeм се поред осталог рaзвиjaју мoтoричке вeштине, 

координација и опажајне способности.Елементи музичке писмености 

Елементе музичке писмености треба обраёивати кроз одговарајуће музичке примере и композиције, од нотне слике и 

тумачења према звуку. Елементима који су обраёени у претходним разредима додати обраду Де-дур лествице кроз 

одговарајуће музичке примере. 
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Mузичкo ствaрaлaштвo  

 

Дeчje музичкo ствaрaлaштвo прeдстaвљa виши стeпeн aктивирaњa музичких спoсoбнoсти кoje сe развијају у свим 

музичким aктивнoстимa, a рeзултaт су крeaтивнoг oднoсa прeмa музици. Oнo пoдстичe музичку фaнтaзиjу, oбликуje 

ствaрaлaчкo мишљeњe, прoдубљуje интeрeсoвaњa и дoпринoси трajниjeм усвajaњу и пaмћeњу музичких вештина и знaњa.  

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз:  

– музичкa питaњa и oдгoвoрe;  

– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст; 

– сaстaвљaњe ритмичке вежбе или мeлoдиje oд пoнуёeних мoтивa;  

– импрoвизaциja игрe/покрета нa oдрeёeну музику;  

– илустрацију доживљаја музике;  

– израду музичких инструмената (функционалних или нефункционалних); 

– музичко-истраживачки рад; 

– осмишљавање музичких догаёаја, програма и пројеката;  

– осмишљавање музичких квизова;  

– осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са певањем, игара уз инструменталну пратњу или музичких 

драматизација; 

– креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио снимци, сликовни материјал, мобилни телефони... 

 Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски пројекти на нивоу одељења или разреда.  

 Пројектна настава се остварује реализацијом пројекта и тимским радом ученика. Тема пројекта се састоји од подтема 

које ученици могу да реализују у тиму, тандему или појединачно.  

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају музичке предиспозиције. Како 

је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне 

музичке способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког развоја и оцењивање 
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сваког ученика су њeгoво знање, рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, 

али и напредовање у односу на претходна постигнућа. Тако се у настави музичке културе за исте образовне-васпитног 

задатке могу добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се конкретни резултати 

упореёују са индивидуалним ученичким могућностима. Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и 

активно учествује у свим видовима музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин 

ученичке партиципације у музичком догаёају, односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како односно, 

да ли и како изводи и ствара музику користећи постојеће знање.У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу 

оценити усменом провером, краћим писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и стваралачког 

ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба користити и друге начине оцењивања као што су: 

– допринос ученика за време групног рада; 

– израда креативних задатака на одреёену тему;  

– рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе); 

– специфичне вештине. 

 

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у 

односу на извоёење и стваралаштво, способност концентрације, квалитета/перцепције и начин размишљања приликом 

слушања, као и примену теоретског знања у музицирању. Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да 

ученик осети да је кроз процес вредновања виёен и подржан,  

као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити самог 

ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања у вези са тим шта ученик осећа као препреке (вољне и 

невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити. Када је у питању 

вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa врeднoвaти у смислу ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa 

квaлитeту нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање пeдaгoшки 

oпрaвдaнe.Узимајући у обзир све циљеве које процес учења, краткорочно и дугорочно треба да постигне, неопходно је имати 

на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења одвија највише у учениковом живом контакту са музиком, тј. 

извоёењу и стваралаштву, а такоёе и слушању музике. Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у ученичком 

изражавању кроз музику и у контакту са музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, 

посматрање ученика у живом контакту са музиком је истовремено показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена 

за вредновање резултата учења. Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају 

креативну примену знања. Диктате не треба практиковати ни задавати.  
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3.5 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  
 

Наставни предмет: Историја 

Разред: седми 

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

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

себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеёу, друштву и држави у којој живи. 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

- Доводи у везу узроке и последице историјских догаёаја, 

појава и процеса на конкретним примерима; 

- Уочава специфичности у тумачењу одреёених историјских 

догаёаја и појава на основу пореёења извора различитог 

порекла; 

- Анализира и процени ближе хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 

- Пореди различите историјске изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне вредности; 

- Повеже визуелне и текстуалне информације са одговарајућим 

историјским контекстом (хронолошки, политички, 

друштвени, културни); 

- Уочи пристрасност, пропаганду, и стереотипе у садржајима 

историјских извора; 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.1.5. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.2.3. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.2.1. 

географија 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА 

ДРЖАВА И 

НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ 

- Идентификује историјске споменике у локалној средини и 

учествује у организовању и спровоёењу заједничких 

школских активности везаних за развој културе сећања; 

- Препознаје смисао и сврху неговања сећања на важне 

личности и догаёаје из историје државе и друштва; 

- Раздваја битно од небитног у историјској нарацији; 

- Упореёује, анализира и уочава битне разлике измеёу својих 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.5. 

Географија, 

српски језик и 

књижевност. 
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ДОБА (ДО 

СРЕДИНЕ XIX 

ВЕКА) 

ставова и ставова других; 

- Презентује, самостално или у групи, резултате елементарног 

истраживања заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе, користећи ИКТ; 

- Употреби податке из графикона и табела у елементарном 

истраживању; 

- Пореди информације приказане на историјској карти са 

информацијама датим у другим симболичким модалитетима; 

- Пореди положај и начин живота припадника различитих 

друштвених слојева и група у индустријско доба; 

- Анализирајући дате примере, уочава утицај научно-

технолошког развоја на промене у друштвеним и привредним 

односима и природном окружењу; 

- Уочава утицај и улогу књижевних и уметничких дела на 

формирање националног идентитета у прошлости; 

- Сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

- Доводи у везу узроке и последице историјских догаёаја, 

појава и процеса на конкретним примерима; 

- Изводи закључак о повезаности националне историје са 

регионалном и европском, на основу датих примера; 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.2.1. 

ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА 

ДРЖАВА И 

НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX 

ВЕКА 

- Идентификује историјске споменике у локалној средини и 

учествује у организовању и спровоёењу заједничких 

школских активности везаних за развој културе сећања; 

- Препознаје смисао и сврху неговања сећања на важне 

личности и догаёаје из историје државе и друштва; 

- Раздваја битно од небитног у историјској нарацији; 

- Упореёује, анализира и уочава битне разлике измеёу својих 

ставова и ставова других; 

- Презентује, самостално или у групи, резултате елементарног 

истраживања заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе, користећи ИКТ; 

- Употреби податке из графикона и табела у елементарном 

истраживању; 

- Пореди информације приказане на историјској карти са 

ИС.1.1.2. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.7. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.2.4. 

Географија, 

српски језик и 

књижевност. 
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информацијама датим у другим симболичким модалитетима; 

- Препознаје историјску подлогу савремених институција и 

друштвених појава(граёанска права, парламентаризам, 

уставност); 

- Уочава утицај историјских догаёаја, појава и процеса на 

прилике у савременом друштву; 

- Анализира процес настанка модерних нација и наводи њихове 

основне карактеристике; 

- Препознаје основне карактеристике различитих идеологија; 

- Сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

- Доводи у везу узроке и последице историјских догаёаја, 

појава и процеса на конкретним примерима; 

- Изводи закључак о повезаности националне историје са 

регионалном и европском, на основу датих примера; 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.2.5. 

ИС.3.2.6. 

ЕВРОПА, СВЕТ, 

СРПСКА 

ДРЖАВА И 

НАРОД  НА 

ПОЧЕТКУ XX 

ВЕКА 

- Идентификује историјске споменике у локалној средини и 

учествује у организовању и спровоёењу заједничких 

школских активности везаних за развој културе сећања; 

- Препознаје смисао и сврху неговања сећања на важне 

личности и догаёаје из историје државе и друштва; 

- Раздваја битно од небитног у историјској нарацији; 

- Упореёује, анализира и уочава битне разлике измеёу својих 

ставова и ставова других; 

- Презентује, самостално или у групи, резултате елементарног 

истраживања заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе, користећи ИКТ; 

- Употреби податке из графикона и табела у елементарном 

истраживању; 

- Пореди информације приказане на историјској карти са 

информацијама датим у другим симболичким модалитетима; 

- Уочава историјске промене, пореёењем политичке карте 

савременог света са историјским картама других епоха; 

- Приказује на историјској карти динамику различитих 

историјских појава и промена у новом веку; 

- Анализирајући дате примере, уочава утицај научно-

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.2.2.5. 

ИС.3.1.1. 

Географија, 

српски језик 

књижевност. 
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технолошког развоја на промене у друштвеним и привредним 

односима и природном окружењу; 

- Препознаје историјску подлогу савремених институција и 

друштвених појава(граёанска права, парламентаризам, 

уставност); 

- Уочава утицај историјских догаёаја, појава и процеса на 

прилике у савременом друштву; 

- Уочава утицај и улогу књижевних и уметничких дела на 

формирање националног идентитета у прошлости; 

- Анализира процес настанка модерних нација и наводи њихове 

основне карактеристике; 

- Препознаје основне карактеристике различитих идеологија; 

- Наведе специфичности друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова појединаца и група насталих у 

новом веку; 

- Сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом 

историјском контексту; 

- Доводи у везу узроке и последице историјских догаёаја, 

појава и процеса на конкретним примерима; 

- Изводи закључак о повезаности националне историје са 

регионалном и европском, на основу датих примера; 

- Уочава везу измеёу развоја српске државности током новог 

века и савремене српске државе. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.6. 

ИС.3.2.7. 

 

Начин остваривања програма: 

 Програм је конципиран тако да су уз дефинисане исходе за крај разреда и кључне појмове, за сваку од четири 

наведене тематске целине дати и садржаји. Приступ настави заснован је на процесу и исходима учења подразумева да 

ученици развијају не само основна знања, већ да их искористе у развоју вештина историјског мишљења и изградњи ставова и 

вредности. Програм наставе и учења, у том смислу, нуди садржински оквир, а наставник има могућност да изабере и неке 

додатне садржаје уколико сматра да су примерени средини у којој ученици живе, или да одговарају њиховим 

интересовањима (програм се, на пример, може допунити и садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже 

јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају-археолошка налазишта, музејске збирке). Сви садржаји 
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су дефинисани тако да буду у функцији остваривања исхода предвиёених програмом. Наставник има значајан простор за 

избор и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. 

 Важна карактеристика наставе и учења усмерених на остваривање исхода је та да су фокусирани на учење у школи. 

Ученик треба да учи: 

o смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи 

са оним што је учио из Историје и других предмета; 

o проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем питања себи и 

другима; развијањем плана решавања задатог проблема; 

o дивергентно: прегледањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 

o критички: пореёењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; 

o кооперативно; кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; 

уважавајући аргументе саговорника. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се 

процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а 

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и 

напредак других ученика. Сваки наставни час и свака активност ученика су , у том смислу, прилика за регистровање 

напретка ученика и упућивање на даље активности. 

 У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. У вредновању наученог, поред 

усменог испитивања, користе се и тестови знања. У форматвном оцењивању се користе различити инструменти, а избор 

зависи од врсте активности која се вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити 

са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко 

оцењивање). 
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3.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА  
 

Наставни предмет: Географија 

Разред: седми 

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. 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

 дефинише границе континента и показује на карти океане 

и мора којима је проучавани континент окружен и лоцира 

највећа острва, полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе, 

ртове; 

 проналази на карти државе проучаване регије и именује 

их; 

 приказује на немој карти: континенте, океане, мора, 

облике разуёености обала, низије, планине, реке, језера, 

државе, градове; 

 класификује облике рељефа, водне објекте и живи свет 

карактеристичан за наведену територију;  

 анализира утицај географске ширине, рељефа, односа 

копна и мора, морских струја, вегетације и човека на 

климу;  

 објашњава настанак пустиња на територији проучаваног 

континента; 

 проналази податке о бројном стању становништва по 

континентима, регијама и одабраним државама и издваја 

ГЕ.1.4.1.  

ГЕ.1.4.2.  

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.1.  

ГЕ.3.4.2.  

ГЕ.3.4.3.  

- Историја 

- Биологија 

- Математика 

- Информатика и 

рачунарство 

- Српски језик и 

књижевност 

- Ликовна 

култура 

- Верска настава 

ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 

АЗИЈА 
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АФРИКА 

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 израёује тематске карте становништва по 

континентима, регијама и одабраним државама; 

 описује узроке и последице урбанизације на различитим 

континентима, регијама и у одабраним државама; 

 доведе у везу природне ресурсе са степеном економске 

развијености појединих регија и одабраних држава; 

 уз помоћ географске карте објашњава специфичности 

појединих просторних целина и описује различите начине 

издвајања регија; 

 објасни формирање политичке карте света; 

 објашњава узроке и последице глобалних феномена као 

што су сиромаштво, унутрашње и спољашње миграције, 

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, 

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 
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ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

рударства, енергетике, индустрије, саобраћаја и туризма 

на проучаваним континентима, регијама и у одабраним 

државама; 

 анализира примере позитивног утицаја човека на животну 

средину у државама које улажу напоре на очувању 

природе и упореёује их са сличним примерима у нашој 

земљи;  

 изводи закључак о могућим решењима за коришћење 

чистих извора енергије у државама чија се привреда 

заснива највише на експлоатацији нафте и угља;  

 истражује утицај Европске уније на демографске, 

економске и политичке процесе у Европи и свету;  

 описује улогу меёународних организација у свету. 

АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 

 

ПОЛАРНЕ 

ОБЛАСТИ 

 

Остваривања програма: 

Дати садржаји су препоручени и распореёени у осам тематских целина: Регионална географија, Географске регије 

Европе, Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија и Океанија, Поларне области. 

У раду са ученицима препоручује се наставнику да на почетку школске године упути ученике на самостални рад тако 

што ћe ученици приликом обраде нове тематске целине добити задатке да обраде по једну или више репрезентативних 

држава. Ученици ће уз помоћ наставника, расположивих статистичких извора, картографских и средстава информационо 

комуникационих технологија обраёивати појединачне државе света (географски положај, границе, величину, основне 

природно-географске и друштвено-економске одлике). До краја школске године, сви ученици ће имати регионално-
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географске приказе одабраних држава. На овај начин ученици ће бити у могућности да сагледају синтезни карактер 

регионалне географије у односу на појединачне дисциплине опште (физичке и друштвене) географије које карактерише 

примена аналитичких научних метода.  

Праћење и вредновањенаставе и учења: 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеёује стално праћење и процењивање резултата 

постигнућа ученика, а у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Праћење и 

вредновање ученика започиње иницијалном проценом нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност на часу служи 

за континуирану процену напредовања ученика. Неопходно је ученике стално оспособљавати за процену сопственог 

напретка у остваривању исхода предмета. 

Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате 

напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад 

унапредили.Оцењивање на тај начин  постаје мотивациони фактор за ученике. На основу резултата праћења и вредновања, 

заједноса ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

На почетку школске године наставници географије треба да направе план временске динамике и садржаја оцењивања 

знања и умења (процењивања постигнућа) ученика водећи рачуна о адекватној заступљености сумативног и формативног 

оцењивања. Будући да се у новим програмима наставе и учења инсистира на функционалним знањима, развоју 

меёупредметних компетенција и пројектној настави, важно је да наставници на почетку школске године добро осмисле и са 

ученицима договоре како ће се обављати формативно оцењивање. Наставници на нивоу стручних већа договориће 

критеријуме и елементе формативног оцењивања (активност на часу, допринос групном раду, израда домаћих задатака, 

кратки тестови, познавање географске карте...).  

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник 

континуирано спроводи евалуацију и самоевалуацију процеса наставе и учења.  
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3.7 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА 
 

Наставни предмет: Физика 

Разред: седми 

Циљ: да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, образложе своје мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве и основне природне 

законе и њихову примену у свакодневном животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих 

образовних стандарда. 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

Сила и кретање 

– разликује скаларне и векторске физичке величине; 

– користи и анализира резултате мерeња различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и графички; 

– анализира зависност брзине и преёеног пута од времена код 

праволинијских кретања са сталним убрзањем; 

– примени Њутнове законе динамике на кретање тела из 

окружења; 

– демонстрира појаве: инерције тела, убрзаног кретања, кретање 

тела под дејством сталне силе,  сила акције и реакције на 

примерима из окружења; 

– самостално изведе експеримент из области кинематике и 

динамике, прикупи податке мерењем, одреди тражену физичку 

величину и објасни резултате експеримента; 

ФИ 1.1.1, 

ФИ 1.2.2, 

ФИ 2.1.2, 

ФИ 2.2.1, 

ФИ 2.6.1, 

ФИ 2.6.2, 

ФИ 2.6.3, 

ФИ 2.7.1, 

ФИ 2.7.2, 

ФИ 2.7.3, 

ФИ 3.1.1, 

ФИ 3.1.2, 

математика 
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ФИ 3.2.1, 

ФИ 3.7.1, 

ФИ 3.7.2 

Кретање тела 

под дејством 

силе теже. Силе 

трења. 

– анализира зависност брзине и преёеног пута од времена код 

кретања тела под  дејством силе теже; 

– разликује врсте кретања под дејством силе теже (слободно 

падање, хитац навише, хитац наниже); 

 – покаже како делује и од чега зависи сила трења и на основу тога 

процени како може променити њено деловање;  

– покаже како делује сила отпора средине и од чега зависи. 

ФИ 1.1.1, 

ФИ 1.2.2, 

ФИ 2.1.2, 

ФИ 2.2.1, 

ФИ 2.6.1, 

ФИ 2.6.2, 

ФИ 2.6.3, 

ФИ 2.7.1, 

ФИ 2.7.2, 

ФИ 2.7.3, 

ФИ 3.1.1, 

ФИ 3.1.2, 

ФИ 3.2.1, 

ФИ 3.7.1, 

ФИ 3.7.2 

математика 

Равнотежа тела 

– покаже врсте и услове равнотеже чврстих тела на примеру из 

окружења; 

– наводи примере простих машина које се користе у свакодневном 

животу; 

ФИ 1.1.1, 

ФИ 1.2.2, 

ФИ 2.1.3, 

Техника и 

технологија 
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– прикаже како сила потиска утиче на понашање тела потопљених 

у течност и наведе услове пливања тела на води; 

ФИ 2.1.4, 

ФИ 3.1.1, 

ФИ 3.1.2, 

Механички рад 

и 

енергија.Снага. 

– повеже појмове механички рад, енергија и снага и израчуна рад 

силе теже и рад силе трења; 

– разликује кинетичку и потенцијалну енергију тела и повеже 

њихове промене са  извршеним радом; 

– демонстрира важење закона одржања енергије на примерима из 

окружења; 

ФИ 1.5.1, 

ФИ 1.5.2, 

ФИ 2.5.1, 

ФИ 2.5.2, 

ФИ 2.5.3, 

ФИ 3.5.1, 

ФИ 3.1.1, 

ФИ 3.1.2, 

ФИ 3.7.1, 

ФИ 3.7.2 

Математика 

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 хлаёења; 

– наведе методе добијања топлотне енергије и укаже на примере 

њеног рационалног коришћења 

ФИ 1.7.1, 

ФИ 1.7.2, 

ФИ 2.5.4, 

ФИ 2.5.5, 

ФИ 3.5.2, 

ФИ 3.7.1, 

ФИ 3.7.2 

Хемија 
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Начин остваривања програма 

 Програмски садржаји седмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве 

наставе физике: 

– Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено је више демонстрационих огледа, а у 

недостатку наставних средстава могуће је користити и видео симулације). 

– Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

 Програмски садржаји на основу исхода реализоваће се: 

1. излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

2. решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем – ситуација; 

3. лабораторијским вежбама; 

4. домаћим задацима; 

5. коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (пројекти, допунска настава, 

додатни рад...); 

6. систематским праћењем рада сваког ученика. 

 Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим 

облицима наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу 

остваривања, то су методска упутства прилагоёена овим специфичностима. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно проверавање његових усвојених 

знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и 

квалитативних задатака, лабораторијских вежби, и пројеката... 

 У сваком разреду треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и ставове) ученика 

помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају већих целина, контролних вежби и провером 
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експерименталних вештина. Наставник физике треба да омогући ученицима да искажу сопствена размишљања о неким 

физичким појавама и да то адекватно вреднује. 
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3.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 
 

Наставни предмет: Математика 

Разред: Седми 

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. 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

– Израчуна степен реалног броја и квадратни корен 

потпуног квадрата и примени одговарајућа својства 

операција; 

– Одреди бројевну вредност једноставнијег израза са 

реалним бројевима; 

– На основу реалног проблема састави и израчуна 

вредност једноставнијег бројевног израза са реалним 

бројевима; 

– Одреди приближну вредност реалног броја и процени 

апсолутну грешку 

– Нацрта график функције y=kx, k∈R\{0}; 

– Примени продужену пропорцију у реалним ситуацијама; 

M.A.1.2.2. 

M.A.2.2.2. 

M.A.3.2.2. 

МА.1.5.1. 

М.А.2.5.1. 

М.А.3.5.1. 

М.А.1.2.4. 

М.А.2.2.4. 

Физика, Географија, 

Техника и 

технологија 

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 

– примени Питагорину теорему у рачунским и 

конструктивним задацима; 

M.A.1.3.2 

М.А.2.3.2. 

МА.3.3.2. 

Историја, 

Информатика и 

рачунарство 

ЦЕЛИ – трансформише збир, разлику и производ полинома; M.A.1.2.2. Физика, Хемија, 
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АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

– 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; 

M.A.1.2.3. 

M.A.2.2.3. 

M.A.3.2.3. 

Географија 

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 тврёења и у конструктивним задацима; 

M.A.1.3.2 

М.А.2.3.2. 

М.А.3.3.2. 

М.А.3.3.6. 

Техника и 

технологија, 

Историја, 

Информатика и 

рачунарство 

КРУГ 

– примени својства централног и периферијског угла у 

кругу; 

– израчуна обим и површину круга и његових делова; 

– преслика датигеометријскиобјекатротацијом; 

M.A.1.3.3. 

M.A.2.3.3. 

M.A.3.3.3. 

M.A.1.3.6. 

Историја, Географија 

ОБРАДА 

ПОДАТАКА 
– одреёује средњу вредност, медијану и мод. 

M.A.2.5.2. 

M.A.2.5.3. 

Географија, 

Информатика и 

рачунарство, Физика, 

Хемија, Биологија 

 

Начин остваривања програма: 

При избору садржаја и писању исхода за предмет математика узета је у обзир чињеница да се учењем математике 

ученици оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, 

математичко резоновање и доношење закључака и одлука. Такоёе, у обзир је узета и чињеница да сам процес учења 

математике има своје посебности које се огледају у броју година изучавања и недељног броја часова предмета и 

неопходности стицања континуираних знања. 
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Наставници у својој свакодневној наставној пракси, треба да се ослањају на исходе, јер они указују шта је оно за шта 

ученици треба да буду оспособљени током учења предмета у једној школској години. Исходи представљају очекиване и 

дефинисане резултате учења и наставе. Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају 

основним математичким процесима и вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и 

комуникацију математичким језиком. Кроз исходе се омогућава остваривање и меёупредметних компетенција као што су 

комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња и компетенција за 

целоживотно учење. 

У оквиру задатих тема обраёују се следећи садржаји: 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

- Квадрат рационалног броја. 

- Решавање једначинеx² = a, 

a ³= 0; постојање ирационалних бројева (на пример решења једначине x
2
= 2). 

Реални бројеви и бројевна права. 

- Квадратни корен, једнакост . 

- Децимални запис реалног броја; приближна вредност реалног броја; апсолутна грешка. Основна својства операција с 

реалним бројевима. 

- Функција директне пропорционалности y = kx,k ∈ R\{0}. 

- Продужена пропорција. 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

- Питагорина теорема (директна и обратна). Важније примене Питагорине теореме. 

- Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају бројевима , итд. 

- Растојање измеёу две тачке у координатном систему. 

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

Први део 

- Степен чији је изложилац природан број; степен декадне јединице чији је изложилац цео број; операције са степенима; 

степен производа, количника и степена. 

Други део 
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- Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, среёени облик, трансформације збира, разлике и производа 

полинома у среёени облик полинома).  

- Квадрат бинома и разлика квадрата. 

- Растављање полинома на чиниоце коришћењем дистрибутивног закона, формуле за квадрат бинома и разлику 

квадрата. Примене. 

МНОГОУГАО 

- Појам многоугла. Врсте многоуглова. 

- Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. Правилни многоуглови (појам, својства, конструкције). Обим и 

површина многоугла. 

- Тежишна дуж троугла. Ортоцентар и тежиште троугла. 

- Сложеније примене ставова подударности. 

КРУГ 

- Централни и периферијски угао у кругу. 

- Обим круга, број π. Дужина кружног лука. 

- Површина круга, кружног исечка и кружног прстена. 

- Ротација. 

ОБРАДА ПОДАТАКА 

- Средња вредност, медијана и мод. 

Предлог за реализацију програма 
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова за тему, број 

часова за обраду новог градива + број часова за утврёивање и систематизацију градива). Приликом израде оперативних 

планова наставник распореёује укупан број часова предвиёен за поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, 

утврёивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу предмета и исходима. 

Реални бројеви (21; 8 + 13) 

Питагорина теорема (19; 6 + 13) 

Цели алгебарски изрази (48; 19 + 29) 

Многоугао (21; 9 + 12) 

Круг (18; 7 + 11) 
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Обрада података (5) 

У програму је садржај теме Цели алгебарски изрази подељен на два дела, због тога што је пожељно комбиновати 

алгебарске и геометријске садржаје. Предложени редослед реализације тема: 

1. Реални бројеви; 

2. Питагорина теорема; 

3. Цели алгебарски изрази – први део; 

4. Многоугао; 

5. Цели алгебарски изрази – други део; 

6. Круг; 

7. Обрада података. 

Предложена подела теме и редослед реализације нису обавезни за наставнике, већ само представљају један од могућих 

модела. 

Напомена: За обнављање градива, иницијални тест и анализу резултата иницијалног теста, планирана су 4 часа, а за 

реализацију 4 писмена задатака (у трајању од поједног часа), са исправкама, планирано је 8 часова. 

 

Праћење и вредновањенаставе и учења: 

 Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена 

остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес 

започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора 

(свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) 

помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је 

добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у учењу. 
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3.9 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 
 

Наставни предмет: БИОЛОГИЈА 

Разред: седми 

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 разуме значај биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Коорелација са 

предметима/ областима 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

- прикупи и анализира податке о животним 

циклусима почевши од оплоёења; 

- размотри предности и недостатке бесполног у 

односу на полно размножавање; 

- идентификује разлике митозе и мејозе на основну 

промене броја хромозома и њихове улоге у 

развићу и репродукцији; 

- одреди однос измеёу гена и хромозома и основну 

улогу генетичког материјала у ћелији; 

- шематски прикаже наслеёивање пола и других 

особина према првом Менделовом правилу. 

БИ. 1.3.1 

БИ  1.3.4 

БИ. 2.3.1 

БИ. 2.3.2 

БИ. 3.3.4 

БИ.2.6.2 

Српски језик и књижевност, 

математика, 

ликовна култура, 

информатика и рачинарство. 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

- одреди положај организма на дрвету живота на 

основуприкупљених и анализираних информација 

о његовој граёи; 

- упореди организме на различитим позицијама на 

„дрвету живота“ према начину на који обављају 

животне процесе. 

БИ. 1.2.3 

БИ. 1.2.4 

БИ  3.2.2 

БИ. 1.6.2 

Српски језик и књижевност, 

ликовна култира, историја, 

информатика и рачунарство. 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

- користи микроскоп за посматрање граёе гљива, 

биљних и животињскихткива; 

- разврста организме према задатим критеријумима 

применом дихотомих кључева; 

БИ.1.1.3 

БИ.1.1.4 

БИ. 2.1.3 

Српски језик и књижевност, 

географија. 
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- повеже принципе систематике са филогенијом и 

еволуцијом на основу данашњих и изумрлих врста 

–фосила. 

БИ.3.1.2 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

- идентификује основне односе у биоценози на 

задатим примерима; 

- илуструје примерима однос измеёу еколошких 

фактора и ефеката природне селекције; 

- упореди прикупљене податке о изабраној врсти и 

њеној бројности на различитим стаништима; 

- повеже утицај абиотичких чинилаца у одреёеној 

животној области – биому са животним формама 

које га насељавају; 

- анализира разлику измеёу сличности и сродности 

организама на примерима конвергенције и 

дивергенције;  

- идентификује трофички ниво организма у мрежи  

исхране; 

- предложи акције заштите биодиверзитета и 

учествује у њима. 

БИ.1.4.1 

БИ 1.4.3 

БИ.2.4.1 

БИ.3.4.3 

БИ.1.6.3 

Српски језик и књижевност 

географија, математика, 

ликовна култура, 

информатика и рачунарство. 

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 меёу људима са 

аспекта генетичке варијабилности, толеранције и 

прихватања различитости. 

БИ.1.5.3 

БИ. 2.5.4 

БИ. 3.5.4 

БИ.3.6.2 

Српски језик и књижевност, 

домаћинство, физичко и 

здравствено васпитање, 

географија 
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Начин остваривања програма: 

Програм Биологије за седми разред је део спиралног програма Биологије за основну школу и оријентисан је на 

достизање исхода. Спирални програм подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик усваја мању количину 

информација, до којих долази самостално уз подршку наставника. У сваком наредном разреду количина информација – 

знања се по мало повећава, при чему се ново знање повезује са знањем и искуством стеченим у петом и шестом разреду и 

знањем стеченим неформалним образовањем, уз постепено појачавање захтева. На тај начин се знања постепено проширују и 

продубљују, односно граде. Исходи се односе на пет области предмета: наслеђивање и еволуција, јединство грађе и функције 

као основа живота, порекло и разноврсност живота, живот у екосистему и човек и здравље. (Исходи за шесту област 

посматрање, мерење и експеримент у биологији су распореёени у претходних пет, сходно планираним активностима). 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи биологију и друге предмете. 

Достизање исхода води развоју предметних, свих кључних и општих меёупредметних компетенција и остваривању 

образовних стандарда. За израду исхода коришћена је Блумова таксономија. Исходи су формулисани на нивоу примене као 

минимуму.Важна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода је да је настава усмерена на учење у школи. Да би 

сви ученици достигли предвиёене исходе, потребно је да наставник познајући специфичности начина учења својих ученика  

планира и прилагоёава наставне активности. У настави оријентисаној на постизање исхода предност имају групни начин 

рада, рад у пару и индивидуализована настава. Ови начини организације наставе помажу ученицима да науче како се учи, да 

напредују у учењу сопственим темпом, да развијају унутрашњу мотивацију (потребу за сазнавањем) и иницијативу, да 

развијају вештину комуникације, аргументовани дијалог, толерантно понашање и солидарност. Користе ће се активни 

начини учења, као што је комбинација програмиране наставе  и проблемске наставе  или учење путем открића, што 

омогућава развој унутрашње мотивације,које отвара нове идеје и могућа решења проблема.  

У остваривању наставе потребно је подстицати радозналост, аргументовање, креативност, истрајност, одговорност, 

аутономно мишљење, сарадњу, једнакост меёу половима, уважавање и прихватање различитости. У наставикоришћемо 

доступна  ИКТ решења: eucionica.rs/novilogos, Е- уџбеник, PDF- уџбеник. За презентовање резултанта блог: 

blogpriroda.wordpress.com,  fb.групу:Učenici oš vuk karadžić žitkovac ( biolozi) i fb.страну Biološki kutak.Препорука је да се 

ИКТ користи за прикупљање, обраду података и табеларно и графичко  представљање резултата истраживања или огледа, 

када се ученици оспособе за њено коришћење на часовима предмета Информатика и рачунарство и Техника и технологија. 

Током рада са ученици да користећемо  лабораторијски прибор (пинцете, капаљке, лабораторијске чаше, сахатно 

стакло и сл.) и опрему за теренски рад у мери у којој је школа опремљена. У случају да прибор не постоји,  надоместитићемо 

предметима за свакодневну употребу (пинцете, капалице са флашице за лек...).  

Препоручени садржаји биологије у седмон разреду пружају могућности  да на пример, ученици могу кроз вежбу на 

часу да групишу организме приказане на фотографијама, према задатим критеријумима (до нивоа кола/класе). На тај начин,  

ученици мoћи дa неки oргaнизaм из сoпствeнoг oкружeњa (нпр. пaукa, птицу, инсeкта, гoлoсeмeницу, скривeнoсeмeницу...) 

https://www.eucionica.rs/novilogos
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сврстaју у одреёену групу.За прикупљање  податке о различитим врстама које живе на различитим стаништимапрепорука је 

да се користе теренска истраживања у паровима/групи. 

За достизање исхода предлажу се и акције заштите биодиверзитета и учешће у њима.На основу позитивних примера 

деловања човека на животну средину, ученици треба да осмисле предлоге. 

Посебна пажњу усмерићемо на здраве стилове живота.Зааргументацију предности вакцинацијетребало би обрадити  

особине и граёу вируса, као и начине преношења и превенције најчешћих вирусних болести. 

Током обраде правила чувања и припремања намирница  ученици ће допунити знања о правилној исхрани стечена у 5. 

разреду, делом у настави биологије, а делом кроз предмет Физичко и здравствено васпитање. Када ученици стекну знања о 

поремећајима исхране, моћи ће, у складу са тим, да процене сопствене животне навике. Стицање умења прављења плана 

дневних и недељних активности које ће посветити раду, одмору и рекреацији,  може се обраёивати и кроз вршњачку 

едукацију.Отворена дискусија са ученицима у којем они излажу своје мишљење, ставове и животно искуство, могао би бити 

један од начина обраде градива.  

Потребно је да ученик/ ученици знају да коришћење психоактивних супстанци доводи до физичке и психичке 

зависности, у којој мери је то штетно за појединца, породицу и друштво, као и да зна коме се треба обратити за помоћ и 

лечење од зависности. Могући начини за достизање исхода доведе у везу измењено понашање људи са коришћењем 

психоактивних супстанцису емитовање едукативних филмова и гостовање стручњака  и појединаца са  животним искуством.  

Праћење и вредновање наставе и учења:У настави орјентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес 

наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и сопствени рад. Да би вредновање било објективно и у функцији 

учења, потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања. 

Нивои исхода Одговарајући начин оцењивања 

Памћење ( навести, препознати, идентификовати...) Објективни тестови са допуњавањем кратких одговора, 

задаци са означавањем, задаци вишеструког избора, 

спаривање појимова. 

Разумевање ( навести пример, упоредити, објаснити, 

препричати...) 

Дискусија на часу, мапе појимова, проблемски задаци, 

симулације. 

Анализирање ( систематизовати, приписати, разликовати...) Дебате, истраживачки радови, есеји, решавање проблема. 

Евалуирање ( проценити, критиковати, проверити..) Дневници рада ученика,критички прикази, проблемски 

задаци. 
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Креирање ( поставити хипотезу,  планирати...) Експерименти, истраживачки пројекти. 

Као и оцењивање са његовом сврхом: 

Сврха оцењивања Могућа средства оцењивања 

Оцењивање наученог ( сумативно) Тестови, писмене вежбе, извештаји, усмено испитивање, 

есеји. 

Оцењивање за учење ( формативно) Посматрање, контролне вежбе, дневници рада ученика, 

самоевалуација, вршњачко оцењивање, практичне вежбе. 

 

За сумативно оцењивање знања и вештина наученог истраживања ученици би требало да решавају задатке који 

садрже  неке аспекте истраживачког рада и новине тако да ученици могу да примене стечена знања и вештине. У вредновању 

наученог, поред усменог испитивања, најчешће се користе тестови знања.У формативном вредновању наставник би требало 

да промовише групни дијалог, користи питања да би помогао развоју ёачких идеја, даје ученицима повратне информацијеа 

повратне информације добијене од ученика користи да прилагоди подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог 

рада. Избор инструмената за формативно вредновање зависи од врсте активности која се вреднује.У процесу оцењивања 

можемо користити педагошку свеску или  порфолијо (збирка докумената и евиденција о процесу и продуктима рад ученика, 

уз коментаре и препоруке) као извор података и  показатеља о напредовању ученика. Портфолијо  пружа поуздани увид у 

различите облати постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику 

дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша своје резултате учења. Оцењивање је у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, са којим се ученици упознају. На основу резултата 

праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.Важно је да 

наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, себе и сопствени рад. Све што се покаже добрим и 

корисним наставник ће користи и у даљој наставној пракси, а све што сепокаже недовољно ефикасно требало би унапредити. 
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3.10 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА  

Наставни предмет: Хемија 

Разред:  седми разред 

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

реализацији одговарујићих 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 –развијање функционалне  хемијске писмености 

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

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

- развијање способности за извоёење једноставних хемијских истраживања 

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 

- развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 

- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима(уцбеник,научно 

популарни чланци,интернет) 

-  развијање свести о важности одговорног односа према животној средини,одговарајућег и рационалног коришћења и 

одлагања различитих супстанци у свакодневном животу 

- развијање радозналости,потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног става према учењу 

хемије 

- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

Хемија као 

експерименталнанаука 

и хемија у свету око 

нас 

Ученик треба да-разуме шта је предмет изучавања 

хемије,-схвати да је хемија једна од природних наука 

која објашњава појаве и промене у природи 

– идентификује и објашњава појмове који повезују 

хемију са другим наукама и различитим 

ХЕ 1.1.1., ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.2.6.2., ХЕ.2.6.3. 

Биологија, физика, 

математика, 

техника и 

технологија 
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професијама,и принципима одрживог развоја 

Хемијска 

лабораторија 

Ученик треба да зна да правилно рукује 

лабораторијским посуёем, прибором и супстанцама,и 

повезује одговоран однос према здрављу и животној 

средини 

– експериментално појединачно и у групи 

испита,опише и објасни физичка и хемијска 

својства супстанци, и физичке и хемијске промене 

супстанци 

– повезује физичка и хемијска својства супстанци са 

променом у свакодневном животу и различитим 

професијама 

ХЕ.1.2.1, ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3, ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5, ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.1.6.1, ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.2.1, ХЕ.3.2.1. 

ХЕ.3.2.2, ХЕ.3.2.3  

Биологија, физика, 

математика, 

техника и 

технологија 

Атоми и хемијски 

елементи 

– Ученик треба да зна: 

– да је атом најмања честица хемиј. елемента, 

– разуме квалитативно и квантитативно значење 

хемијских симбола, 

– зна структуру атома,језгро и омотач језгра као и 

честице протони, неутрони и електрони,зна њихов 

однос маса и наелектрисање, 

– разликује 7 енергетска нивоа, 

– разуме како су својства елемента и његов полозај 

у ПС условљени атомским бројем,-уме да користи 

податке дате у таблици ПСЕ, 

– разуме да су основне честице које изграёују 

супстанце атоми,молекули и јони, 

ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.3, ХЕ.1.1.4. 

ХЕ.1.1.5, ХЕ.1,1.6. 

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.10. 

ХЕ.1.1.11, ХЕ.1.5.1. 

ХЕ.2.1.1, ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.2.1.4, ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.4, ХЕ.3.1.7. 

Физика, 

математика 

Молекули елемената и 

молекули 

једињења,јони и 

јонска једињења 

– разликује типове хемијских веза,препознаје тип 

хемијске везе у супстанцама и повезује са 

својствима тих супстанци, 

– разуме да су основне честице које изграёују 

супстанце атоми,молекули и јони, 

– зна шта је јонска и ковалентна веза,-да разликује 

ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.3, ХЕ.1.1.4. 

ХЕ.1.1.5, ХЕ.1,1.6. 

Физика, 

математика, 

биологија 
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атоме, молекуле и јоне,-зна шта је валенца 

елемената и уме да на основу формуле једињења 

одреди валенцу елемената и обрнуто, 

– да израчуна релативну молекулску масу,-зна да се 

у хемији користе електронске,структурне и 

молекулске формуле и разуме њихово значење  

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.10. 

ХЕ.1.1.11, ХЕ.1.5.1. 

ХЕ.2.1.1, ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.2.1.4, ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.4, ХЕ.3.1.7. 

Хомогене и 

хетерогене смеше 

Ученик треба да  

– разуме појам раствора и растворљивост, 

– разуме и разликује засићен,незасићен и презасићен 

раствор, 

– уме да израчуна процентну концентрацију 

раствора, 

– разликује воду као једињење од примера вода у 

природи које су смеше, 

– разуме да је вода растварач за супстанце са јонском 

и поларном ковалентном везом,и да зна значај воде 

за зивот, 

– зна да је вода за пиће драгоцена и да је чува од 

загаёења 

ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.4, ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.7. 

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.10. 

ХЕ.1.1.12, ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2, ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.2.1.3, ХЕ.2.1.4. 

ХЕ.2.1.7, ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.2.1.1, ХЕ.2.6.2. 

ХЕ.2.6.3, ХЕ.3.1.1. 

ХЕ.3.1.2, ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.5, ХЕ.3.1.9. 

ХЕ.3.6.4. 

Физика, 

математика 

Хемијске реакције и 

хемијске једначине 

Ученик треба да 

– зна да се хемијским симболима и формулама 

представљају супстанце, а једначинама хемијске 

промене(реакције) 

– примењује знање о Закону о одрзању масе при 

ХЕ.1.1.3, ХЕ.1.1.7. 

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.9. 

ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.12 

Физика, 

математика 
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писању једначина хемијских реакција ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.1.3. 

ХЕ.2.1.4, ХЕ.2.1.7. 

ХЕ.2.1.8, ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.3.1.3, ХЕ.3.1.5. 

ХЕ.3.1.8, ХЕ.3.1.9. 

Израчунавање у 

хемији 

- разуме појмове релативна атомска маса и 

релативна молекулска маса 

- разуме Закон сталних масених односа, 

- разликује два основна типа хемијских реакција-

синтеза и анализа, 

- разликује појам масе од појма количине 

супстанце, 

- зна на основу формуле да израчуна моларну 

масу супстанце, 

- зна да хемијским једначинама приказе 

једноставне хемијске реакције,  

- изводи једноставна израчунавања на основу 

једначине хемијске реакције 

ХЕ.1.1.3, ХЕ.1.1.7. 

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.9. 

ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.12 

ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.1.3. 

ХЕ.2.1.4, ХЕ.2.1.7. 

ХЕ.2.1.8, ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.3.1.3, ХЕ.3.1.5. 

ХЕ.3.1.8, ХЕ.3.1.9. 

Физика, 

математика, 

биологија 

Водоник и 

кисеоник,њихова 

једињења,соли 

– опише и објасни физичка и хемијска својства 

водоника и кисеоника- 

– разликује оксиде,киселине,хидроксиде и соли на 

основу формуле и назива,и опише основна својства 

ових класа једињења 

– индикаторима испита и на рН скали процени 

киселост раствора 

– тумачи ознаке са амбалаже супстанци-

комерцијалних производа 

ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.2.1. 

ХЕ1.2.2, ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5, ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.1.1.12, ХЕ.1.2.10 

ХЕ.2.2.1, ХЕ.2.2.2. 

ХЕ.2.6.1, ХЕ.2.6.3. 

Биологија, 

математика, 

физика, техника и 

технологија 
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ХЕ.3.2.2, ХЕ.3.2.3. 

ХЕ.3.2.4, ХЕ.3.2.5 

 

Начин остваривања програма 

 Континуирана припрема за часове(добро испланирати сваки час плазећи од оперативних задатака,према њима 

формулисати циљеве часа и изабрати методе које ће на датом садрзају ученицима омогућити да формирају знања и вештине) 

 Планирање наставе на годишњем и месечном нивоу. Наставни програм предмета хемије је организован тако да у 

седмом разреду изучавају садржаје из опште хемије кроз пет области.програм се остварује на редовној,идопунској и додатној 

настави.Рад наставника се заснива на планирању,остваривању,праћењу и вредновању наставе. Програм се усмерава ка 

задацима који указују на то шта је ученик у стању да разуме и примени. Користе се различите активности и методе за 

остваривање задатака.Од метода рада примењују се монолошка,дијалошка, демонстрациона, метода самосталних ученичких 

радова,а као облици рада примењују се фронтални, индивидуални,групни,рад у паровима. Редовна настава остварује се 

теориски и практично. 

 У оквиру теориског дела ученици се стално подстичу да се укључе у диалог са наставником, да повезује садржаје, 

нарочито са примерима из свакодневног живота,као и са претходним знањем и искуством.практични део је везан за извоёење 

предвиёених огледа,као и за склапање модела молекула.настава се изводи у хемиском кабинету,који је опрамљен 

лабораториским посуёем и прибором, хемикалијама,моделима атома,компијутером и интернетом. Осим редовне наставе 

организује се и допунска и додатна настава. Циљ допунске наставе је пружање помоћи ученицима који спорије напредују и 

показују слабије резултате,такоёе се организује ученик-ученик. На часовима додатне наставе ради се са ученицима који 

показују посебна интересовања за одреёене о бласти хемије и циљ ових часова је припрема ученика за такмичења која 

организује Српско хемиско друштво. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 Утврдити степен усвојености ученикових знања,умења и навика,однос према учењу,и испуњавање одреёених норми и 

сл. може се утврдити оцењивањем. То је континуирани процес и трба га изводити на сваком часу хемије. Поступак 

оцењивања се врши на начин утврёен прописима како би се пратио образовно-васпитни развој ученика и одредио ниво који 

је он у вези са тим постигао. Оцењивање ученика се врши сумативним и формативним оценама. Сваки наставни час и свака 
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активност ученика је прилика за формативно оцењивање, односно регистровање напретка ученика. Сврха оцењивања треба 

да буде и јачање мотивације за напредовање код ученика,а не истицање њихових грешака. Приликом оцењивања и 

вредновања неопходно је да начини провере и оцењивање буду познати ученицима. Рад ученика и вредновање тог рада се 

прати и кроз коришћење педагошке свеске. Ученицима ће се оценаобразложити и уједно указати на чему треба више 

радити.у процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика. Резултати формативног вредновања на крају 

наставног циклуса треба да буду исказани бројчаном оценом. Могућа средства сумативног оцењивања су контролни 

задаци,петнестоминутне вежбе. Могућа средства формативног оцењивања су активности на часу израда презентације, 

самоевалуација.  
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3.11 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  
 

Наставни предмет: Техника и технологија 

Разред : Седми 

Циљ: Учење технике и технологије има за циљ да ученик развије техничко-технолошку писменост, одговорност 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. 

Област / Тема Исходи 
Корелација са другим 

предметима 

Животно и радно 

окружење 

Ученик ће бити у стању да: повеже развој машина и њихов допринос 

развоју квалитета живота и рада, да повеже ергономију са здрављем 

и конфором људи при употреби техничких средстава, да анализира 

да ли је коришћење одреёене технике и технологије у складу са 

очувањем животне средине, да истражи могућности смањења 

потрошње  енергије у домаћинству . 

Историја, информатика и 

рачунарство, биологија, 

физика, српски језик и 

књижевност 

Саобраћај 

Ученик ће бити у стању да: разликује врсте транспортних машина, 

повезује занимања у области машинтсва са сопственим 

интересовањима,повеже подсистеме код возила друмског саобраћаја 

са њиховом улогом, провери техничку исправност бицикла, 

демонстрира поступке одржавања бицикла и мопеда. 

српски језик и књижевност, 

историја, информатика и 

рачунарство, географија, 

физика, математика 
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Техничка и 

дигитална 

писменост 

Ученик ће бити у стању да: самостално црта скицом и техничким 

цртежом предмете користећи  ортогонално и просторно приказивање 

, да користи CAD технологију за креирање техничке 

документације,да образложи предности употребе 3D штампе у 

изради тродимензионалних модела,  да управља моделима користећи 

рачунар, да објасни улогу основних компоненти рачунара, таблета, 

паметних телефона и осталих савремених ИКТ  уреёаја 

српски језик и књижевност, 

енгелски језик, информатика 

и рачунарство, математика, 

ликовна култура, физика 

Ресурси и 

производња 

Ученик ће бити у стању да: аргументује значај рационалног 

коришћења расположивих ресурса на Земљи, идентификује 

материјале који се користе у машинству и на основу њихових 

својства процењује могућности 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, да објасни улогу одреёених елемената машина и 

механизама на једноставном примеру, образложи значај примене 

савремених машина у машинској индустрији и предности 

роботизације производних процеса, да објасни основе конструкције 

робота, да класификује погонске машине –моторе и повеже их са 

њиховом применом 

Историја, информатика и 

рачунарство, математика, 

ликовна култура, физика, 

хемија 

Конструкторско 

моделовање 

Ученик ће бити у стању да: 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 израду производа, врши е-

коресподенцију у складу са правилима и препорукама са циљем  

унапреёења продаје, да процењује свој рад и рад других на основу 

постављених критеријума (прецизност, педантност и сл.) 

информатика и рачунарство, 

математика, физика, српски 

језик и књижевност, 

енглески језик, ликовна 

култура 
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Начин остваривања програма:  

 Ученици у седмом разреду долазе са извесним знањем из технике и технологије која су стекли у предходним 

разредима, као и са одреёеним животним искуствима у коришћењу различитих уреёаја и учествовања у саобраћају.  

 На томе треба градити даље стицање знања , овладавање вештина, формирање правилног става према техници и 

технологији. Ученике треба увести у свет машина и механизама, при чему они требају да стекну правилан одос према 

животном и радном окружењу, да упознају и заитересују се за саобраћајна превозна средства и њихову примену у 

свакодневном животу, да искажу своје техничке способности у техничком цртању и да то примене у раду са програмима за 

цртање на рачунару, да разумеју који су природни ресурси на Земљи и који материјали  и у ком облику се могу примењивати 

у производњи машина и механизама као и да разумеју начине и процесе производње машина и механизама и њихово 

функционисање , као и да сва та знања обједине и примене у изради конструкторских модела у школској радионици. 

 Настава ће се изводити у кабинету,  радионици и на саобраћајном  полигону.Такоёе настава ће се реализовати  

(уколико постоје услови) кроз  посете  музејима технике, сајмовима и обиласцима производних погона. У остваривању 

наставе користи ће се  мултимедијални програми и интернет ресурси, као и алати који постоје у кабинету,  апарати из 

домаћинства,  технички апарати и ИКТ уреёаји. 

 Настава ће се остварити кроз редовне часове и кроз секцију „Шта знаш о саобраћају“. 

 С обзиром да је настава технике и технологије теоријко-практичног карактера, часове треба остваривати са одељењем 

подељеним на групе, односно са највише 20 ученика. Програм наставе и учења оствариваће се на спојеним часовима 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 Вредновање активности,  нарочито ако је тимски рад у питању,  обави ће се  са групом тако да се од сваког члана 

тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

 Приликом сваког вредновања постигнућа даће се  ученику повратна информација која  ће му помоћи  да разуме 

грешке и побољша свој резултат и учење. 

 Такоёе ће  бити дефинисани показатељи на основу којих ће  сви моћи да прате напредак у учењу,  а ученици ће се 

научити да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад више унапредили. 

 Начин  оцењивања: усмени, практичан рад, графички(цртежи), писмени. 



118 
 

 У процесу оцењивања узеће се у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, 

самоиницијативност, креативност и др.) 

 Активност ученика евидентираће се у педагошкој свесци. 
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3.12 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  
 

Наставни предмет: Информатика и рачунарство 

Разред: седми 

Циљ: Учење 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. 

Област / Тема Исходи 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

ИКТ 

- Разликује визуелну презентацију и логичку структуру текста 

- Користи алате за стилско обележавање докумената и креирање 

прегледа садржаја у програму за обраду текста 

- Објасни принципе растерске и векторске графике и модела приказа 

боја 

- Креира растерску слику у изабраном програму 

- Креира векторску слику у изабраном програму 

- Користи алате за уреёивање и трансформацију слике 

Техника и технологија 

Ликовно васпитање 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

- Креира гиф анимацију 

- Креира видео – записе коришћењем алата за снимање екрана 

- Разликује појмове URL, DNS, IP адреса 

- Објасни појмове хипервеза и хипертекст 

- Креира, форматира и шаље електронску пошту 

Техника и технологија 

Ликовно васпитање 

РАЧУНАРСТВО 

- Обавља  електронску комуникацију на сигуран, етичкки 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 

Техника и технологија 

Математика 

Ликовно васпитање 
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ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 

- 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 једноставним програмом 

- Проналази грешке у програму 

- Сараёује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног 

задатка 

- Креира, уреёује и структуира дигиталне садржаје који комбинују 

текст, слике, линкове, табле и анимације 

- Креира рачунарске програме који доприносе решавању пројектног 

задатка 

- Поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења са другима уз 

помоћ наставника 

- Вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен. 

Техника и технологија 

Математика 

Ликовно васпитање 

 

Начин остваривања програма: 

Информационо-комуникационе технологије 

Ову наставну тему започети радом на документу који представља рекапитулацију онога што су ученици радили у 

претходна 2 разреда. Наставник припрема текстуални документ, даје инструкције о даљем раду и локацији на којој је 

документ постављен. Ученици треба да наёу и отворе овај документ у изабраном текст процесору, да прочитају текст и 

логички га уреде, доделе му одговарајуће стилове, идеално до 3 нивоа дубине. Наставник треба да представи технику израде 

прегледа садржајног текст документа, а ученици да је примене на документу који су логички структуирали. 

У сегменту креирања и обраде дигиталне слике, ученцима треба објаснити карактеристике векторског и растерског 

представљања слике на рачунару. Представити RGB и CMYK палете боја. Увести питање одговарајуће резолуције графичке 

датотеке у контексту конкретне потребе – штампање или коришћење на дигиталном уреёају, односно постављање на 

интернету. 

Представити алате за селекцију и основне корекције дигиталних слика и фотографија као што су промена нивоа 

светлости, контраста и обојености. Увести могућност примене филтера. 
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Упознати ученике са карактеристикама радног окружења одабраног програма за креирање и обраду векторске 

графике. 

Код цртања основних графичких елемената објаснити принцип коришћења основних алата. У одабраном алату за 

израду 2Д анимација, на већ припремљеној групи слика сачуваној у гиф формату, омогућити ученицима да направе 

анимирану слику.  

Дигитална писменост 

Подсетити ученике на значење појмова који су представљени скраћеницама IP адреса и URL, затим појмова клијент и 

сервер у мрежном окружењу, домен, назив интернет домена, веб адреса и њихову узајамну везу. Представити значење 

појмова: ДНС сервис и ДНС сервер. 

Представити интернет сервис електронска пошта. Објаснизи значење појма електронска пошта, описати и 

демонстрирати поступак креирања налога за електронску пошту, објаснити остале појмове који су везани за електронску 

пошту (наслов поруке, адреса примаоца итд.) 

Пројектни задатак за теме ИКТ и Дигитална писменост 

При реализацији првог пројектног задатка, наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, 

сложеношћу теме, расположивим ресурсима. Ученици заједно са наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном 

задатку, при чему наставник наглашава сваки корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже решења. 

Рачунарство 

Упознати ученике са библиотеком за 2Д графику која ће бити коришћена у настави. Увести појам координатног 

система прозора, описати сличности и разлике у односу на традиционални систем који се користи у математици. Објаснити 

исцртавање основних примитива. Објаснити и поступак цртања сложенијих облика. Ако наставник процени да је могуће са 

одреёеним ученицима одрадити амбициозније пројекте то може урадити током додатне, пројектне наставе или редовне 

наставе тако да ти талентовани ученици раде прилагоёеном програму. 

Пројектни задатак из области рачунарство 

Наставни пројекат подразумева програмирање у текстуалном програмском језику или адаптацију унапред датог 

програма у циљу решавања пројектног задатка. За реализацију наставног пројекта могуће је користити рачунар или други 
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програмбилни физички уреёај. Теме пројекта треба осмислити тако да подржавају функционализацију знања ученика 

стечених учењем различитих предмета. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода 

вреднује се и процес и продукти учења. 

Будући да предмет информатика и рачунарство у седмом разреду треба, првенствено да развије вештине, навике, 

вредносне ставове и стилове понашања, требало би и вредновање више усмерити ка праћењу и вредновању практичних 

радова и вежбања, а мање ка тестовима знања. 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана 

тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ. Препоручује се да наставник са ученицима договори 

показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио као извор података и показатеља о напредовању ученика. 

Предности коришћења портфолија су вишеструке: омогућава континуирано и систематично праћење напредовања, подстиче 

развој ученика, представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја, предствља, подршку у оспособљавању 

ученика за самопроцену, пружа прецизнијиувид у различите области постигнућа ученика. Већи број ометајућих фактора у 

успостављању критеријума оцењивања је решив успостављањем сарадње наставника са тручним сарадником, уз коришћење 

Блумове таксономије. 

Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично 

користити првенствено за увежбавање и утврёивање, а мање за формирање коначних оцена. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже ученику да 

разуме грешке и побољша свој резултат. 

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати 

секцију за менторски рад са ученицима који учествују на такмичења из овог предмета. 
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3.13 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  
 

Наставни предмет: Физичко и здравствено васпитање 

 

Разред: седми 

 

ЦИЉ: Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је да ученик унапреёује физичке способноисти, моторичке вештине 

и знање из области физичке и здравствене културе ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања 

у савременим условима живота и рада. 

 

Област/Тема Исходи Садржаји Стандарди 

Корелација са 

другим 

предметима 

Физичке 

способности 

– примени једноставн комплексе 

простих и општеприпремних 

вежби. 

– сврсиходно користи научене 

вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим ситуацијама. 

– упореди резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст и 

сагледа сопствени моторички 

напредак уз помоћ наставника. 

– примени ниво усвојене технике 

кретања у игри, спрту и 

свакодневном животу. 

Основни садржај 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој гипкости 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој кординације 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности. 

ФВ.1.1.24. 

ФВ.1.2.25. 

ФВ.2.1.24. 

ФВ.2.1.25. 

Информатика и 

рачунарство, 

Математика, 

Српски језик и 

књижевност 
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– примени атлетске дисциплине у 

складу са правилима. 

– доводи у везу развој физичких 

способности са атлетским 

дисциплинама. 

– примени атлетске дисциплине у 

складу са правилима. 

Основни садржаји 

Техника спринтерског трчања. 

Истрајно трчање-припрема за 

крос. 

Техника штафетног трчања. 

Скок у даљ. 

Бацање кугле. 

Скок у вис. 

Проширени садржаји 

Скок у вис (леёна техника). 

Тробој. 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4. 

ФВ.2.1.3. 

ФВ.2.1.7. 

ФВ.3.1.15. 

Информатика и 

рачунарство 
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– одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим 

кретањима изводи ротације тела. 

– примени вежбе из гимнастике за 

развој моторичке способности. 

– изведе кретање вежбе и кратке 

саставе уз музичку пратњу. 

– игра народно коло. 

– изведе кретања у различитом 

ритму. 

– изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других култура. 

Основни садржај 

Вежбе и кобинавија вежби 

карктеристичне за поједине 

садржаје. 

Тло, прескок, греда. 

Проширени садржаји 

На тлу и справама сложеније 

вежбе и кобинације вежби. 

Основни садржаји 
Вежбе са вијачом. 

Вежбе са обручом. 

Вежбе са лоптом. 

Народно коло“Моравац“. 

Народно коло из краја у којем 

се школа налази. 

Енглески валцер. 

Проширени садржаји 

Састав са обручем. 

Састав са лоптом. 

Састав са вијачом. 

ФВ.1.1.11. 

ФВ.1.1.19. 

ФВ.1.1.12. 

ФВ.1.1.13. 

ФВ.1.1.19. 

ФВ.2.1.9. 

ФВ.2.1.17. 

ФВ.2.1.10. 

ФВ.2.1.11. 

ФВ.2.1.17. 

ФВ.3.1.17. 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.2.1.18. 

ФВ.2.1.19. 

ФВ.3.1.16. 

Биологија, 

Музичка 

култура 
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-изведе елементе одбојкашке технике; 

-примени основна правила одбојке; 

-користи елементе технике у игри; 

-примени основне тактичке елементе 

спортских игара; 

-учествује на такмичењима измеёу 

одељења; 

Одбојка 

Основни елементи технике, 

тактике и правила игре. 

Футсал 

Игра уз примену правила. 

Рукомет 

Игра уз примену правила. 

Кошарка 

Сложенији елементи технике, 

тактике и правила игре. 

Активности по избору. 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.2.1.2. 

ФВ.3.1.1. 

ФВ.3.1.2. 

Биологија 
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-процени ниво сопствене дневне 

физичке активности; 

-користи различите вежбе за 

побољшање 

својих физичких способности; 

-процени последице недовољне 

физичке активности; 

-поштује правила понашања; 

-примени мере безбедности током 

вежбања; 

-одговорно се односи према справама 

за рад. 

-примени поштује правила спртске 

игре; 

-навија и бодри учеснике на 

такмичењима; 

-користи различите изворе 

информација за упознавања са 

разноврсним облицима активности; 

-прихвати пораз и победу; 

-примењује научено у животу; 

Основно садржаји 

Основна подела вежби. 

Фунција скелетног мишића. 

Основна правила одбојке. 

Понашање према осталим 

субјектима у игри. 

Чување и одржавање  

материјалних добара која се 

користе у вежбању. 

Облици насиљау физичком 

васпитању и спорту. 

Навијање, победа, пораз 

решавање спорних ситуација. 

Вежбање у фунцији примене у 

различитим ситуацијама. 

Породица и вежбање. 

Планирање и вежбање. 

ФВ.1.2.1. 

ФВ.1.2.2. 

ФВ.1.2.3. 

ФВ.1.2.4. 

ФВ.1.2.5. 

ФВ.2.2.3. 

Ликовна 

култура, 

Биологија 
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-наведе утицаје физичког васпитања 

на здравље. 

-разлика здраве и нездаве начине 

исхране. 

-направи недељни јеловник уз помоћ  

наставника; 

-примењује здравствене и хигијенске 

мере. 

-препозна врсту повреде;  

-правилно реагује у случају повреде; 

-чува животну средину током 

вежбања; 

-препознаје последице дувана, 

алкохола иштетних енергетских 

напитака; 

-користи здраве намирнице у исхрани; 

-препознаје лепоту покрета;  

кретања у физичком вежбању и 

спорту. 

-направ и план дневних активности; 

Основни садржај 

Утицај аеробног вежбања на 

кардио-респираторни систем. 

Здравствено хигијенске мере 

пре и после вежбања. 

Значајна употреба воћа и 

поврћа. 

Последица енергетских 

напитака. 

Прва помоћ нако површинских 

повреда. 

Вежбање у различитим 

условима. 

Чување околине при вежбању. 

Последице конзумитрања ду 

вана и алкохола. 

Значај заштите репродуктивних 

органа приликом вежбања. 

ФВ.1.3.1. 

ФВ.1.3.3. 

ФВ.2.2.3. 

Биологија, 

Географија, 

Информатика и 

рачунарство 

 

НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 

Физичко и здравствено васпитање заснива се на јединству наставних и ванаставних облика рада, као основне 

препоставке за остваривање циља кроз достизање исходаи стандарада овог васпитног образовног подручија. 

А. Часови физиког и здравственог васпитања. 

Б. Недеља школског спорта. 

В. Школска и ваншколска такмичења. 

Г. Корективно педагошки рад. 

А. Часови физичког и здравственог васпитања подељена су у три наставне области. 

 

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ 

I.   Физичке способности 
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 развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном делу часа путем вежби обликовања. 

 подстицање ученика на самостално вежбање; 

 правилно држање тела; 

 програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада; 

 праћење , вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за 

праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања (Завод за 

вредновање квлитета образовања и васпитања, 2016). 

II.   Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

 усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену основнихи проширених  програмских 

садржаја 

 усвајање знања, умења и навика и примена у спорту; 

 ученици који нису у стању да усвоје неке од садржаја; 

 уколико ученик не достигне исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду; 

 

III.   Физичка и здравствена култура 

 достизање исхода ове наставне обласи, ученици стичу знања, вештине, ставове о вежбању, физичком васпитању, 

спорту, рекреацији и здрављу; 

 -посебне испланиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се не посредно пре, током и након 

вежбања; 

 -ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у Физичкоми здравственом васпитању. 

 

I  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Дефинисани исходи су основни и незаобилази процес планирања наставе и учења. 

Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада је одредити временску динамику у односу 

на бављење појединим исходима током школске године.Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће 

достићи током једног или више часова, већ је ту сврху потребно реализовати различите активности током школске године. 

Облици наставе 

А. Теоријска настава до 5 часова. 

– посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови за реализацију 

наставе у просторима за вежбање или алтернативним  објектима као први час и полугодишту. На тим часовима 

детаљније се обраёују садржаји предвиёеним темама Физичког вежбања и спорта. 

Б. Практична настава. 103-108 часова. 
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– број часова по темама планира се на основу: процене сложености садржаја за ученике и услва за реализацију наставе. 

Наставне теме или поједини садржаји које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим 

темама или садржајима програма за које постоје одговарајући услови. 

В. Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, 

материјално-техничке и просторне услове. 

Г.  Проширени садржаји су они који се базирају и реализују у раду са ученицима (групама или појединцима), који су 

савладали обавезне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнућа исхода, потребе ученика и услова за рад. 

 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Физиче способности 

При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке 

способности ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа 

и служе за обучавање и увежбавање конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне методе.У 

раду са ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбање у складу са њиховим могућностима и 

примењивати одговарајућу терминологију вежбања. 

Препоручени садржаји за развој физичких способности ученика. 

1.Развој снаге 

2.Развој покретљивости 

3.Развој аеоробне издржљивости 

4.Развој координације 

5.Развој брзине екзплозивне снаге 

 

Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

1.Атлетика 

2.Гимнастика 

3.Одбојка 

4.Футсал 

5.Рукомет 

6.Кошарка 

7.Активности по избору 

8.Плес и ритмика 

9.Полигони 

9.Тестирање и мерење 

Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и на ктају школске године, из простора 

кардио-респираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), телесног састава (посебне телесне масноће), мишићне 

снаге и издржљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. Модел континуираног праћења физичког развоја и 
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моторичких способности у настави Физичког и здравственог васпитања, батерије тестова, критеријумске референтне 

вредности и начин њиховог тумачења, организација и протокол тестирања као педагошке импликације детаљно су 

објашњење у наведеном приручник 

 

Физичка и здравствена култура 

Ова наставна област реализује се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и састоји се од две наставне теме 

Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање. 

Основне карактеристике часова: 

 јасноћа наставног процеса; 

 оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

 избор рационалног облика и метода рада; 

 избор вежби; 

 функционалана повезаност свих делова часа; 

Уколики на часу вежбају два одељења наставе се се спроводи одвојено за ученице и ученике. 

 Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања. 

Ученик ослобоёен од практичног дела програма за одреёени период, полугодиште или целу школску годину на основу 

препоруке изабраног лекара.Ученик ослобоёен практичног дела у обавези је да присуствује часовима.За рад са ослобоёеним 

ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са 

програмом и корелацији са садржајима.Ослобоёеним ученицима треба пружити могућност да: 

 суде, воде статистику, региструју резултат; 

 направе едукативни постер или електронску презентацију; 

 прате и евидентирају активност ученика; 

Ученицима са инвалидитетом настава се прилагоёава у складу са њиховим могућностима и врстом инвалидитета. 

 

III   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креитање захтева којима се може 

утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано одреёеним исходима. Исходи помажу наставницима у праћењу, 

прикупљању и бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања искористи исходе наставник, сам осмишљава у 

односу на то који се начин праћења и процену који се њему чини најрационалнијим и најкориснијим. Поред постојање 

исхода олакшава и извештавање родитеља о раду и напредовању ученика. 

У процесу праћења ученика пожељно је користити  лични картон ученика (евиденција о процесу и продуктима рада 

ученика, уз коментаре и препоруке) као извор података и показатеље о напредовању ученика уз еволуцију. 
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Предност коришћења личног картона ученика су вишеструке:омогућава праћење напредовања,представља увид у 

праћење различитих аспеката учења и развоја, пружа прецозни увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) 

ученика. 

1. Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата. 

2. Приказ три комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), са и без рекивизита. 

3. Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике). 

4. Индивидуални напредак моторичких способности. 

 

ВАНАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 План и програм ових активности предлаже стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског 

програма. 

Секције 

 Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзи материјалне и 

просторне услове рада, узрасне карактеристике и способности ученике. 

Недеља школског спорта 

 Ради развоја и практиковања здравог начина живота, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке 

деликвенције, школа у оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата 

– такмичење у спортским дисциплинама прилагоёеним узрасту и могућностима ученика; 

– културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља; 

– ёачке трибине и радионице 

 План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће Физичког и здравственог васпитања. 

Школска и ваншколска такмичења 

 Школа организује и спроводи обавезна унутар школска спортска такмичења, као интегрални део процеса физичког 

васпитања према плану Стручног већа. 

Корективно-педагошки рад и допунска настава 

 Ове активности организују се са ученицима који имају 

 потешкоће у савладању градива; 

 смањене физичке способности; 

 лоше држање тела; 

 здравствене потешкоће. 

Рад са ученицама који имају лоше држање тела 

 саветовање ученика и родитеља; 

 организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно. 
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ДНЕВНИК РАДА ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Планови рада Физичко и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика: 

 план рада стручног већа; 

 годишњи план; 

 месечни оперативни план; 

 план ванчасовних и ваншколских активности; 

Писање припреме. 

Радни картон. 

Педагошку документацију наставник сачињава у електронској или писаној форми. 
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3.14 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Наставни предмет: Верска настава 

Разред: седми 

Циљ: Упознати ученике са основним елементима хришћанске вере. Упознати ученике са паганским митовима и 

легендама о вечном животу. Припремити ученике за сусрет са Откровењем Истинитог Бога. 

Област / Тема Исходи 
Корелација са другим 

предметима 

I УВОД 
Упознавање са планом рада и методама 

које ће се користити 
- 

II – БОГОПОЗНАЊЕ 

Овладавање основним хришћанским 

појмовима попут: стварања света и човека; 

стварање човека по „образу“ и „подобију“ 

Божијем 

Биологија, Географија, Физика, 

Ликовна култура 

III –ЈЕДИНСТВО ЦРКВЕ 

ХРИСТОВЕ 

Упознавање са појмом заједнице, са 

нарочитим акцентом на ону литургијско-

евхаристијског карактера. 

Музичка култура, Српски језик, 

Граёанско васпитање 

IV - СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ 

Разумевање појма евхаристијског 

заједништва са Богом, људима и природом. 

Историја, Биологија, Српски 

језик 

V - СРПСКА ЦРКВА КРОЗ 

ВЕКОВЕ 

Усвајање нових сазнања о хр. метаноји и 

преображењу свега кроз литургијски и 

хеортолошки етос 

Музичка култура, Информатика и 

рачунарство 
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Начин остваривања програма: Узимајући у обзир захтеве наставног програма и могућности транспоновања 

наставног садржаја у педагошко дидактичка решења, требало би водити рачуна о психолошким чиниоцима извоёења 

наставе, тј. о узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији 

ученика. 

Настава се остварује интерактивним и дидактичким играма (осмосмерке, укрштенице, слагалице, криптограми, 

танграм, скривалице, скребл, откривалице, асоцијације, мултимедијални садржаји). Главна замисао је да се ученици на лак и 

ненаметљив начин упознају са учењем Библије (библ. повест о стварању света, старозаветна историја спасења, месијанска 

нада).Историјске догаёаје из живота изабраног народа о којима ће бити речи на часовима реализоваћемо кроз следеће 

конкретне активности: агамограф, quilling, диораме, макете… 

Примењују се радионичарски рад, рад у групи, рад у пару, индивидуални облик рада. Нарочита корелација остварује 

се са предметима попут ликовне културе (изложбе ученичких радова, израда паноаи постера, уч. часопис) и музичке културе 

(духовне песме, тропари и кондаци). 

Праћење и вредновање наставе и учења: Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе 

иостварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића;  провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитаивањем ставова. 

Напредовање ученика може се пратити преко ученичких радова и рукотворина насталих на часовима (крстићи, 

бројанице, макете, постери, панои, агамографи…). Изложбе ученичких радова организују се поводом главних хеортолошких 

датума (Божић, Св. Сава, Васкрс…), али и тематски у вези са темама које се обраёују на часу (БОГ СТВАРА СВЕТ И 

ЧОВЕКА, БОГ НАС ВОЛИ, ЗАЈЕДНИЦА БОГА И СВЕТА КРОЗ ЧОВЕКА, ЛИТУРГИЈА - ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ, ЧОВЕК И 

ПРИРОДА). 
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3.15 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ :  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Наставни предмет : Грађанско васпитање 

Разред: Седми 

Циљ: Циљ  учења Граёанског васпитања је да ученик изучавањем  и практиковањем основних принципа, вредности 

процедура граёанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе других  и спреман да 

активно делује у заједници. 

Област / Тема Исходи 
Коорелација са предметима/ 

областима 

Људска права 

- наведе и опише основне карактеристике људских 

права, 

- својим речима да опише везу измеёу права 

појединца  и општег добра,  

- дискутује о односу права и правде и о сукобу права, 

- образложи личну одговорност у заштити свог 

здравља,  

- штити своја права на начин на који не угрожава 

друге и њихова права. 

Историја 

Српски језик 

Страни језик 

Развој меёупредметних  компетенција 

Демократско друштво 

- образложи сврху постојања политичких странака, 

- аргументује потребу ограничења и контролу власти, 

- наведе кораке од прелагања до усвајања закона, 

- образложи на примеру могућност утицаја граёана на 

одлуке Народне скупштине, 

Историја 

Српски језик 

Страни језик 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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Развој меёупредметних компетенција 

Процеси у савременом 

свету 

- препозна и одупре се различитим облицима 

вршњачког притиска, 

- препозна опасност када се наёе у великој групи 

људи и заштити се. 

Историја 

Српски језик 

Страни језик 

Развој меёупредметних компетенција 

Граёански активизам 

- учествује у организацији, реализацији и евалуацији 

симулације Народне скупштине  

- у дискусији показују вештину активног слушања, 

износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин, 

- проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих извора 

Историја 

Српски језик 

Страни језик 

Информатика 

Развој меёупредметних компетенција 

 

Начин остваривања програма 

Током остваривања приграма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и 

интерактивних (кооперативних) метода наставе/ учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна 

трећина наставе буде организована употребом ових метода. 

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и 

решавању свакодневних проблемаских ситуација препоручених од стране  Министарства и Завода, а приликом оцењивања 

обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу кијих су оцењивани. 

Програм седмог разреда наставља развојни правац предмета са фокусом на појмове који се односе на друштво као што 

су политика, држава, власт и граёанин. Ти појмови су дати кроз историјски контекст са намером да ученици схвате како је 

теко развој граёанских права и слободе. То је потребно да би се разумело пуно значење демократије и карактеристика 

одговорног и активног граёанина савременог друштва. За ученике је посебно важно да разумеју своје место и улогу у 

демократском друштву и да се оснаже да активно учествују у друштвеном животу заједница којима припадају. Ученик као 
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граёанин, са својим правима, обавезама и одговорностима треба да постане свестан да се његово понашање и одлуке  не тичу 

само њега, већ и других људи. 

Овако конципиран програм захтева од наставника добру припрему за час, предходно завршену обуку и коришћење 

приручника.Приручник треба да помогне наставницима у реализацији часова тако што ће понудити могуће начине рада, али 

његова функција је и у томе да спречи превише теоретски приступ и нефункционалну (преопширну) обраду неких садржаја. 

Начини и методе реализације овог програма су исти они који су већ коришћени у оквиру овог предмета, али се уводе 

и сложенији начини рада који прате развојне карактеристике ученика седмог разреда.Дискусија, аргументовање, дебата, 

анализа случаја, пореёење и покретање иницијативе су начини на који се најбоље могу реализовати садржаји овог програма. 

Кроз изборни предмет граёанско васпитање и даље се негује и развија процес сазнавања кроз активно учење, односно кроз 

пуну партиципацију ученика, учење од других и заједно са другима, као и учење за живот уз коришћење искуства ученика.  

Програм граёанског васпитања за седми разред највише је у корелацији са програмом наставног предмета  историја и 

зато је целисходна сарадња наставника ова два предмета. 

Предвиёене теме програма се могу ефикасније реализовати уз коришћење разноврсног материјала, на чијој припреми 

могу радити и наставници и ученици. Ти материјали треба да буду из различитих извора ( књиге, штампа, телевизија, 

интернет), актуелни, подстицајни за дискусију и критичко читање. 

Како је акциона компонента (понашања), у чијој основи се налазе знања, ставови и вредности, најважнији резултат 

граёанског  образовања програмом је предвиёено да ученици организују и реализују волонтерску активност. Наставник треба 

да помогне ученицима  у томе да планирана активност буде по обиму мала, реална и остварљива. Циљ је да ученици проёу 

кроз процес организовања активности, да осете задовољство помагања другима и препознају вредности  на којима почива 

волонтаризам. Посебну пажњу треба посветити анализи изведене акције и процењивању шта је било успешно, које су биле 

тешкоће и како их је могуће превазићи.  

Програмом је предвиёено успостављање везе измеёу наставе граёанског васпитања и Ђачког парламента, као 

формалног тела у школи, кроз које ученици могу остварити своја права и доћи у контакт са демократским механизмима и 

процедурама. Покретање иницијативе за Ђачки парламент прилика је да ученици разумеју место и улогу граёанског 

активизма у постизању промена у друштвеној заједници. 
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У завршном делу програма предвиёена је израда  речника кључних појмова. За његов настанак неопходно је да се 

током свих предходних часова  води рачуна о значењу појмова који су разматрани и да постоји писани траг о томе нпр. 

постерима или неким другим продуктима ученичких активности. Сиштина речника није у његовом обиму, већ у прецизности 

објашњења разумевања од стране ученика. Истовремено, израда речника може бити добар показатељ  наставнику 

успешности реализације овог програма.  

Простор у коме се изводи настава, учионица опште намене, треба да пружа могућност за седење у кругу и рад у 

одвојеним мањим групама ( од 4 до 6 ученика). Пожељно је да се за наставу овог предмета користи посебна просторија и/или 

да се материјали и продукти рада ученика чувају на једном месту.  

За реализацију предмета је потребан и основни материјал за израду паноа: фломастери, бојице, селотејп, лепак, 

листови А4 формата бели и у боји и четворо делна табла димензија  100x80. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно кретање захтева којима се 

може утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано одреёеним исходима. Исходи помажу наставницима у 

праћењу, прикупљању и бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања искористи исходе наставник сам 

осмишљава, у односу на то, који се начин праћења и процена њему чини најрационалнијим и најкориснијим. Постојање 

исхода олакшава и извештавање родитеља о раду и напредовању ученика. 

У процесу праћења ученика пожељно је користити  лични картон ученика (евиденција о процесу и продуктима рада 

ученика, уз коментаре и препоруке), као извор података и показатеља о напредовању ученика уз еволуцију. 

Предност коришћења личног картона ученика су вишеструке: омогућава праћење напредовања, представља увид у 

праћење различитих аспеката учења и развоја, пружа прецизни увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) 

ученика.  
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3.16 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  РУСКИ  ЈЕЗИК 

Наставни предмет: Руски језик 

Разред: Седми 

Циљ: Циљ наставе страног 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 наслеёу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. Ученик треба да усвоји 

основна знања из руског језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са 

људима из других земаља.Даосигурадасвиученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка реализацији 

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

ситуацијама.  

Област / Тема Задаци Стандарди 
Корелација са 

другим предметима 

Кумирымолодѐжи 

– развијање интереса за учење руског језика и 

позитивног према очувању стечених и ширењу 

постојећих знања 

– провера сопствених постигнућа 

– развијање позитивног односа према очувњу стечених 

знања 

– развјање интереса заучењеруског и упознавање са 

културолошким одликама везним за Русију 

– стварање добре основе за даље учење 

– руског језика  

– развијање вештине рада у пару 

– разумевање текста на слух и увежбавање нових 

лексичких и комуникативних функција 

– усвајање нове граматике и лексике кроз самостално 

закључивање 

– развијање комуникативних функција 

– развијање радних навика и осећаја 

– одговорности за редован рад и учење 

– правилна употреба нове лексике  

ДСТ.1.1.3. 

ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.14. 

ДСТ.2.1.10. 

ДСТ.2.1.13. 

ДСТ.2.1.16. 

ДСТ.3.1.3. 

ДСТ.3.1.2. 

ДСТ.3.1.3. 

ДСТ.3.1.14. 

ДСТ.2.1.21. 

српски језик и 

књижевност, 

музичкакултура, 

енлескијезик 
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Счастливогопути 

- разуме краће текстове у којима се описују догаёаји и 

способности у прошлости; 

- размени информације у вези са догаёајима и 

способностима у прошлости; 

- опише у неколико краћих, везаних исказа догаёај у 

прошлости; 

- опише неки историјски догаёај, историјску личност и 

сл.; 

- развијање вештине рада у пару и васпитавање културе 

дијалога 

- разумевање обавештења преко разгласа 

- развијањеинтересазаучење руског језика и географских 

одлика Русије 

- -развијање радних навика и осећаја одговорности за 

редован рад и учење 

- разуме обавештења преко разгласа 

- разуме употребу прилога за место и правац и њихову 

разлику 

ДСТ.1.1.3. 

ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.15. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.1.2.4. 

ДСТ.1.3.5. 

ДСТ.2.1.4. 

ДСТ.2.1.5. 

ДСТ.2.1.11. 

ДСТ.2.1.17. 

ДСТ.2.1.30. 

ДСТ.2.2.2. 

ДСТ.3.1.2. 

ДСТ.3.1.7. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.3. 

Српски језик и 

књижевност, 

географија, 

математика 

ЛетняяшколавРос

сии 

- препознавањепознателексике, извоёење и примењивање 

правила 

- стварање добре оснве за даље изчавање језика 

- разуме правилно образовање номинатив множине 

именица 

- разуме кључне информације 

- разуме промену обраёених именица 

- разуме текст који прочита 

- усваја нову лексику 

- разуме облик  императива и како се образује 

- разумевање текста слушањем 

- усвајање редних бројева и увежбавање исказивња 

година и датума 

- усвајање коњугације глагола  есть и дать 

- разуме вид глагола и граёење простог и  сложеног 

будућег времена 

- развијање комуникативних вештина 

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.1.4. 

ДСТ.1.1.9. 

ДСТ.1.1.20. 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.2.1.2. 

ДСТ.2.1.23. 

ДСТ.2.2.2. 

ДСТ.3.1.2. 

ДСТ.3.2.1. 

ДСТ.3.1.7. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.3. 

Српски језик и 

књижевност 
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Мыумеем  

веселиться 

- упознаје се са основним карактеристикама руског 

празника Масленица 

- усвајање нове лексике на тему Масленица 

- разумевање текста на слух 

- усвајање и увежбавање нових комуникативних 

функција 

- разуме како пронаћи потребну инфомацију у тексту 

- разуме како да да одричан одговор и да правилно 

употребљава све облике негације у руском језику 

- развијање навика усменог изражавања у вези са темом 

која се обраёује 

- разуме прочитани текст 

- развија вештине и навие писменог изражавања 

- разуме и правилно употребљава глаголе креања 

- вежбање писања писма уз помоћ речника 

- развијање свести о сепену сопствених знања и важнсти 

писмене проверезнања 

ДСТ.1.1.5. 

ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.16. 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.1.2.6. 

ДСТ.1.3.4. 

ДСТ.2.1.4. 

ДСТ.2.1.5. 

ДСТ.2.1.11. 

ДСТ.2.1.17. 

ДСТ.2.1.23. 

ДСТ.2.3.2. 

ДСТ.3.1.3. 

ДСТ.3.1.6. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.3. 

Српски језик и 

књижевност 

ВСибири 

- усвајањеиувежбавање нових комуникативних функција 

и нове лексике на тему окружющая среда и Сибирь 

- разумевање одслушаног текста 

- усвајање употребе префиксалних облика глагола 

кретања 

- усвајање и обнављање конструкција за изражавање 

поседовања 

- развијање вештина и навика усменог изражавања у вези 

са темом која се обраёује разумевање текста 

- вежбање правилног изговора интонације 

- вежбање кориишћења двојезичног речника 

ДСТ.1.1.11. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.1.2.6. 

ДСТ.1.3.4. 

ДСТ.2.1.4. 

ДСТ.2.1.5. 

ДСТ.2.1.17. 

ДСТ.2.2.2. 

ДСТ.3.1.3. 

ДСТ.3.1.6. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.3. 

Српски језик, и 

књижевност, 

Биологија, Географија 

 

Начин остваривања програма 

 Програм руског језика се остварује како на редовној тако и на додатној и допунској настави. Рад наставника се 

заснива на планирању, остваривању, праћењу и вредновању наставе. Програм усмерен ка исходима који указују на то шта је 
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ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. За остваривање исхода планиране су различите активности и методе. 

Радиће се следећим методама фронтална, монолошка, дијалошка, рад на тексту, рад у паровима и рад у групи. Током часа ће 

се динамично смењивати технике / активности: слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио 

записа , рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.), мануелне активности 

(израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.), вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-

записа), игре примерене узрасту, повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом 

или, пак, именовање наслова. 

 Предвиёена је израда два писмена задатка у току школске године. Радиће се на оспособљавању ученика да језик 

активно користе у комуникацији и истраживању. У настави ће се користити  уџбеник, презентације, постери и друга аудио-

визуелна средства. Настава се изводи у кабинету за руски језик, који је опремљен компјутером и интернетом тако да ће се и 

интернет користити као извор. Ученици ће бити у могућности да као извор користе материјал са интента. У оквиру редовне 

наставе обележаваће се Европски дан језика, Нова година. Ученици ће учествовати на меёународном такмичењу Нисова 

олимпијада . Ученици ће ићи у Русију у  јулу. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 У настави ће се вредновати процес и продукти учења.  Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа 

знања ученика на почетку школске године како бисмо могли да планирамо наставни процес и процес праћења и вредновања 

ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Ради објективног 

оцењивања ускладићемо когнитивне нивое одговарајућим начином оцењивања – писмени задаци, тестови, усмено излагање, 

конверзација, презентације, домаћи задатак, активност на часу. Формативно вредновање je праћење ученичких постигнућа, 

начина рада и средство које омогућава да наставник у току наставног процеса мења и унапреёује процес рада. Сврха 

оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. Елементи који 

се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних 

компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих 

елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких 

структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. 

Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима. Наставник ће 

водити педагошку свеску где ће вршити евалуацију сваког сегмента наставе. Ученицима ће се оцена образложити и уједно 

указати на чему треба више радити.  
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3.17 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ  

 

Наставни предмет: Свакодневни живот у прошлости 

Разред: седми 

Циљ: Циљ наставе изборног предмета свакодневни живот у прошлости 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 прошире знања из области 

опште културе, да се оспособе кроз упознавање са начином живота људи у прошлости боље разумеју свет и време у коме 

живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике 

културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту "другог" да би сопствени идентитет што потпуније 

интегрисали у шири контекст разуёене и сложене садашњости. 

Област / Тема ЗАДАЦИ 
Коорелација са 

предметима/ областима 

НОВАЦ И БАНКЕ 

НЕКАД И САД 

Задаци наставе изборног предмета свакодневни живот у 

прошлости су стварање разноврсних могућности да кроз 

различите садржаје и облике рада током наставе овог изборног 

предмета сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви 

наставе предмета буду у пуној мери реализовани. Кроз наставу 

усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног 

живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, игре, 

забава, становање, одевање… ученици уочавају њихову 

условљеност историјским процесима и догаёајима. Концепција 

наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с 

основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, 

Европе и света, с намером да се уоче њихови заједнички 

именитељи и упознају различитости које постоје у датом 

историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем 

ученик живи. Подстицањем радозналости, креативности и 

Историја, српски језик 
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истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба 

да се оспособе да формирају јаснију представу о прошлим 

временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања 

историјске граёе, као и да развију критички однос према тој граёи 

и другим остацима прошлих времена. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- разумеју појам свакодневни живот 

- разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

- усвоје и прошире знања о разликама измеёу свакодневног 

живота данас и у прошлости  

- усвоје и прошире знања о улози новца и банака у 

свакодневном животу људи некад и сад 

- употпуне знања о историји српског новца- стекну знања о 

свакодневном животу у новом веку 

- стекну знања о свакодневном животу Срба у новом веку 

- развијају истраживачку радозналост 

- развијају способност повезивања знања из различитих области 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У НОВОМ 

ВЕКУ 

Задаци наставе изборног предмета свакодневни живот у 

прошлости су стварање разноврсних могућности да кроз 

различите садржаје и облике рада током наставе овог изборног 

предмета сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви 

наставе предмета буду у пуној мери реализовани. Кроз наставу 

усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног 

живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, игре, 

забава, становање, одевање… ученици уочавају њихову 

условљеност историјским процесима и догаёајима. Концепција 

наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с 

основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, 

Европе и света, с намером да се уоче њихови заједнички 

именитељи и упознају различитости које постоје у датом 

Историја, српски језик и 

књижевност. 
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историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем 

ученик живи. Подстицањем радозналости, креативности и 

истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба 

да се оспособе да формирају јаснију представу о прошлим 

временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања 

историјске граёе, као и да развију критички однос према тој граёи 

и другим остацима прошлих времена. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- разумеју појам свакодневни живот 

- разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

- усвоје и прошире знања о разликама измеёу свакодневног 

живота данас и у прошлости  

- усвоје и прошире знања о улози новца и банака у 

свакодневном животу људи некад и сад 

- употпуне знања о историји српског новца- стекну знања о 

свакодневном животу у новом веку 

- стекну знања о свакодневном животу Срба у новом веку 

- развијају истраживачку радозналост  

- развијају способност повезивања знања из различитих области 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ СРБА ОД 

КРАЈА XV ДО КРАЈА 

XIX ВЕКА 

Задаци наставе изборног предмета свакодневни живот у 

прошлости су стварање разноврсних могућности да кроз 

различите садржаје и облике рада током наставе овог изборног 

предмета сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви 

наставе предмета буду у пуној мери реализовани. Кроз наставу 

усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног 

живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, игре, 

забава, становање, одевање… ученици уочавају њихову 

условљеност историјским процесима и догаёајима. Концепција 

наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с 

основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, 

Историја, српски језик и 

књижевност. 
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Европе и света, с намером да се уоче њихови заједнички 

именитељи и упознају различитости које постоје у датом 

историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем 

ученик живи. Подстицањем радозналости, креативности и 

истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба 

да се оспособе да формирају јаснију представу о прошлим 

временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања 

историјске граёе, као и да развију критички однос према тој граёи 

и другим остацима прошлих времена. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- разумеју појам свакодневни живот 

- разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

- усвоје и прошире знања о разликама измеёу свакодневног 

живота данас и у прошлости усвоје и прошире знања о улози 

новца и банака у свакодневном животу људи некад и сад 

- употпуне знања о историји српског новца 

- стекну знања о свакодневном животу у новом веку 

- стекну знања о свакодневном животу Срба у новом веку 

- развијају истраживачку радозналост  

- развијају способност повезивања знања из различитих области 

 

Начин остваривања програма: 

 Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и 

интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна 

трећина наставе буде организована употребом ових метода. У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који 

захтевају примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране 

Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумимана основу којих су 

оцењивани. 
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Програм за седми разред је концепцијски постављен да представља смисаону целину која истовремено отвара 

могућности за даљи развој и надоградњу садржаја у програмима овог предмета за осми разреда, а ослања се на садржаје из 

петог и шестог разреда. Састоји се из три тематске целине. Прва целина се може одредити као базична јер сви програми за 

овај предмет, од петог до осмог разреда, њоме започињу. Садржаји у оквиру ове теме намењени су прецизнијем одреёивању 

појма свакодневни живот, као и објашњавању значаја проучавања свакодневног живота људи у прошлости. Друга је 

фокусирана на само један садржај свакодневног живота. У седмом разреду та тема је Новац и банке некад и сад, која се 

обраёује полазећи од садашњости која је ученицима позната ка све даљој прошлости. Трећа тематска целина се бави 

различитим аспектима свакодневног живота у одреёеном временском периоду. У седмом разреду то је нови век, чиме се 

обезбеёује веза са проучавањем историјских догаёаја у оквиру обавезног предмета историја. 

Поделом на поменуте тематске целине, ученицима је омогућено да се у било ком разреду опредељују за овај изборни 

предмет по први пут, а да пропуштени програм(и) не представљају озбиљнију препреку. Они ученици који изаберу да током 

читавог другог циклуса основног образовања и васпитања похаёају овај предмет овладаће најважнијим појмовима и 

појавама, које чине свакодневицу људи у распону од праисторије до савременог доба, а са садржајима четири теме (по једна 

за сваки разред) биће детаљније упознати.Иако је цео програм окренут прошлости, неопходно је да се током рада са 

ученицима врши стална компарација са савременим добом, чиме се потенцира схватање континуитета у развоју људи и 

друштва.  

Садржаји се, такоёе, обраёују и кроз димензију локално - глобално, где ученици имају прилику да свој завичај боље 

проуче у односу на задату епоху. У садржају програма дате су основне тематске целине, а наставник има слободу да креира 

коначну верзију програма за сваку групу са којом ради, уважавајући интересовања ученика и циљеве и задатке предмета. 

Почетни часови, кад се ученици меёусобно боље упознају јер најчешће припадају различитим одељењима, погодни су да се 

разговара и о избору садржаја. Наводећи интересантне историјске чињенице или питања (како су у прошлости људи 

поправљали зубе, како су знали колико је сати...?), наставник побуёује ученичку радозналост и мотивише их да се определе 

за неке од понуёених садржаја. Одговорност наставника је да, затим, те садржаје уобличи у конкретне наставне теме, које ће 

бити обраёиване на часовима. Тако добијени материјал основ је за даљи рад наставника, планирање активности и припрему 

за час. Пожељно је да наставник постигне да планиране активности имају дефинисану структуру, коју одликују 

флексибилност и адаптибилност. У припремној фази наставник треба да прикупи довољан број информација о садржајима на 

којима ће радити са ученицима, али ће коначни обим информација бити одреёен ученичким потребама и могућностима да их 

припреме и приме. Наставник је тај који не дозвољава да доминира претерана фактографија, а настоји да се постигне 

функционалност знања и повезаност чињеница у смисаоне целине. Он на различите начине подстиче осамостаљивање 
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ученика у прикупљању и среёивању историјских података, усмерава их на различите изворе информација и подучава их како 

да се према њима критички односе. На тај начин се негује истраживачки дух и љубав према науци и подстиче мишљење 

засновано на провереним чињеницама иаргументима.  

Основни приступ у раду јесте интердисциплинарност и савлаёивање нових и непознатих чињеница помоћу оних 

блиских и познатих. У оквиру овог предмета постоје велике могућности за интеграцијушколског и ваншколског знања 

ученика, за излазак из оквира школских уџбеника и учионице, укључивање родитеља и суграёана који поседују знања, 

колекције, књиге, филмове и друго што може да помогне у реализацији програма.Наставник свакој наставној јединици 

приступа као посебном образовном и дидактичком проблемуза који заједно са ученицима проналази одговарајућа решења. 

Увек треба тежити комбиновању различитих метода рада (кратка предавања, гледање филмова, читање књига, дискусије, 

анализа писаних извора и слика, посете археолошким и историјским локалитетима, прављење употребних предмета из 

прошлости...). Посебно је прикладно организовати ученике у тимове, где се централни задатак решава тако што свако има 

свој појединачни радни задатак и улогу у тиму.У извоёењу наставе активност ученика је најважнија, без обзира на изабране 

методе рада. Наставникова је улога да организује наставу, пружи помоћ ученицима у раду (од давања информација до 

упућивања на изворе информација) и да подстиче интересовање ученика за предмет.У току свих активности треба 

охрабривати размену информација, како измеёу ученика и наставника, тако и измеёу самих ученика валитет наставе 

унапредиће употреба различитих наставних средстава као што су: илустрације, документарни и играни видео и дигитални 

материјали, археолошки материјал или копије налаза, посете културно-историјским споменицима, компјутерске игрице које 

се заснивају на реконструкцији друштва из прошлости и др.Домаћи задаци имају своје оправдано место у реализацији овог 

програма. Уколико се добро поставе, неће додатно оптеретити ученике нити код њих изазвати одбојност. Разлог за увоёење 

домаћих задатака не произилази из малог фонда часова и обимног градива, већ из самог циља предмета. Домаћи задаци ће у 

великој мери допринети да се ученици осамостале у истраживачким активностима и прикупљању података, посебно када се 

ускладе с интересовањима ученика (не треба сви ученици да имају исти домаћи задатак). Многе домаће задатке ученици могу 

радити у пару или мањој групи, уз помоћ породице, за време распуста, што су недовољно искоришћени модалитети у раду с 

ученицима. Као и код других изборних предмета где оцена не утиче на школски успех, оцењивање добија нешто другачију 

димензију. За овај предмет класично писмено и усмено испитивање знања није погодно. Свака активност је прилика да се 

ученик оцени. Наставник прати целокупни рад ученика и награёују све његове аспекте. Поред стеченог знања о 

свакодневном животу људи у прошлости,наставник треба да награди и учешће и посвећеност активностима независно од 

постигнућа.  
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Оцена је одраз индивидуалног напредовања детета и подстицај за његов даљи развој.Како је садржај предмета повезан 

са свим областима живота (исхрана, одевање, образовање, лечење, производња, забава...), ученици имају прилику да 

савлаёивањем програма овог предметадобију бројне информације значајне за свој будући професионални развој. Наставник 

треба да има у виду и овај аспект предмета и, уколико код неког ученика препозна посебно интересовање за одреёене 

садржаје, треба да му укаже којом професијом би се могао бавити, односно у којој средњој школи се стичу знања и звања за 

одреёену област. Да би се задаци наставе што потпуније остварили, требало би да постоји корелација с другим обавезним и 

изборним наставним предметима као што су историја, географија, српски језик, ликовна култура, музичка култура, цртање, 

сликање и вајање, шах, верска настава, граёанско васпитање...На крају школске године, као могућност да се систематизује и 

рекапитулира усвојено знање, може се организовати изложба/приредба којом би ученици показали стечено знање, као и 

материјалеи предмете које су прикупили изучавајући овај изборни предмет. Овакве изложбе/приредбе захтевају од 

наставника да планира часове на крају школске године за њихову припрему. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се 

процењивати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а 

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и 

напредак других ученика. Сваки наставни час и свака активност ученика су , у том смислу, прилика за регистровање 

напретка ученика и упућивање на даље активности. 

 У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. У вредновању наученог, поред 

усменог испитивања, користе се и тестови знања. У форматвном оцењивању се користе различити инструменти, а избор 

зависи од врсте активности која се вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити 

са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко 

оцењивање). 
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3.18 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЦРТАЊЕ ,  СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ  

 

Наставни предмет: Цртање, сликање и вајање 

Разред:Седми 

Циљ: Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче развој и практичних и теоријских 

знања ученика која су важна за њихово слободно,спонтано и креативно комбиновање ликовних елемената у 

области:цртања,сликања,вајања,графике,примењених уметности и визуелних комуникација,а у циљу развоја креативног 

мишљења. 

Област / Тема Исходи 
Коорелација са 

предметима/ областима 

Цртање 

- црта на различитим подлогама и форматима папира; 

- користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; 

- самостално примењује цртачке технике и материјале по 

избору,експериментише и истражује њихове изражајне 

могућности у споственом раду; 

- изражава материјалом и техником по избору,своје замисли, 

доживљаје, утиске, сећања и опажања; 

- осмишљаваи ствара креативна решења и оригиналне идеје у 

ликовном раду 

Техника и технологија, 

математика, информатика и 

рачунарство, географија, 

биологија, српски језик, 

музичка култура 

Сликање 

- именује и описује различите сликарске технике и материјале; 

- открива и препознаје различите врсте сликарских техника и 

материјала као и боја; 

- самостално примењује сликарски материјал,експериментише и 

истражује изражајне могућности ликовног подручја сликања у 

сопственом раду; 

- изражава материјалом и теником по избору своје 

замисли,доживљаје,утиске,сећање и опажања; 

- осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у 

Техника и технологија, 

биологија, музичка култура, 

српски језик и књижевност, 

историја, географија, 

физика, информатика и 

рачунарство 
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ликовном раду; 

Вајање 

- именује и описује различите природне,полуобликоване и тпадне 

материјале; 

- открива и препознаје различите врсте материјала и начине 

њиховог обликовања,упореёује и анализира значења; 

- самостално примењује природне,полуобликоване и отпадне 

материјале,експериментише и истражује њихове изражајне 

могућности у сопственом раду; 

- осмишљава и ствара креативна решења и оригиналне идеје у 

ликовном раду; 

- показује инвентивност кроз изражавање нових ликовних 

односа,одступа од постојећег и утврёеног и тежи променама 

Техника и технологија, 

историја, биологија, 

информатика и 

рачунарство, географија, 

српски језик и књижевност, 

музичка култура 

 

Начин остваривања програма 

Изборни предмет цртање, сликање, вајање пружа додатне часове на којима заинтересовани ученици,као и даровити 

ученици могу да изразе своје креативне потенцијале. Ова настав омогућава препознавање и развој даровитих ученика и 

њихових индивидуалних способности и правовремено укључивање родитеља и и васпитача у њихов развој. Ученици се 

постепено уводе у област професионалне оријентације ка широком пољу делатности. Ликовно подручје цртања означава 

ликовну дисциплину у којој је линија основно изражајно средство. Коришћење свих врста линија како би сепостепено 

обогаћивало линеарно графичко изражавање и богаство појединости на основу опсервирања или претходним вежбама рада 

по природи.Упознавање са простором,перспективом,пропорцијама и декоративно коришћење линије.У подручју цртања 

ученицима се нуди разноврсни материјали. Коришћење графитне оловке тврдоће од 9х до 8б, угљен који пружа изажајне 

могућности где као подлогу користе папир са грубљом стриктиром. Цртеж тушем и акварелом-лавирани туш,разливени 

цртеж.Цртежи тушем су изражајни и могу се постићи невероватне структуре. Могу се вући линије и пунити површине 

шрафирањем,прскањем,разливањем,отискивањем. Суви пастел, цртање кредама по обојеном папиру, бели цртеж на тамној 

подлози, воштани пастел, зграфито техника. У подручју сликања овладавају различитим техникама сликања стичу многа 

лична искуства, откривају могућности различитих материјала како би касније користили у свом раду свесније.Обогаћивање 

скале појединих боја, еспериментисање бојама и начинима њиховог коришћења (отискивањем, размазивањем, утрљавањем). 

Сликање воденим бојама, темпера, гваш, акрилна боја, колаж од различитих материјала (акварел папира, колорисаног 
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папира, деколаж, асамблаж. Колаж је новија сликарска техника која пружа коришћење различитих материјала (самолепљиви 

колаж, картон, новинска хартија, алу-фолија, фотографије). Технике мозаик и витраж се могу применити коришћењем 

техника и материјала за цртање и сликање. Ликовно подручје графике омогућава обогаћивање линеарног израза графичких 

површина, упознавање са врстама графичких техника, отискивање, фротаж, монотипија са бојом, линорез.У ликовном 

подручју вајања, кроз моделовање ученици стичу непосредно искуство о основним тродимензионалним облицима, волумену 

и простору, текстури и форми. Користе пластелин, глину, глинамол, влажан песак. Ликовно обликовање различитих 

материјала има неке елементарне карактеристике примењене уметности која обухвата естетско обликовање одреёење 

функције и дизајна. Користећи различите полуобликоване, природне и отпадне материјале, групним и колективним радом 

могу да уреёују сценографију за школску сцену. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Праћење и вредновање у настави цртање, сликање, вајање подразумева уочавање и бележење запажања о постинутом 

нивоу знања, вештина и усвојених вредности. Праћење и подршка ученика у свом раду одвија се кроз однос сарадње са 

родитељима, воёење дневника и формирању збирке радова (мапе) која пружа целовити и постепени увид у напредовање 

ученика. Описно оцењивање пружа могућност да се свестраније приступи ученику и његовим индивидуалним 

способностима. Описна оцена пружа податке о томе на који начин је постигнут успех, да ли ученик напредује,стагнира или 

назадује. Ученици могу на различите начине презентовати своја знања, вештине, способности и интересовања:кроз учешће 

на такмичењима у оквиру школе и ван школе, учешће на ликовним изложбама поводом празника и значајних догаёаја, 

посећивањем музеја и изложби, сарадњом са локалном заједницом, уреёењем школског простора и кабинета, изради 

часописа. 
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3.19 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ДОМАЋИНСТВО  

 

Наставни предмет: Домаћинство 

Разред: седми 

Циљ: Циљ овог изборног садржаја јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у формирању културе понашања, 

становања, исхране, одевања и рада, као и да интегришу и унапреде претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и 

формирају навике у вези с важним активностима у свакодневном животу. 

 

Област / Тема Оперативни задаци 
Корелација са 

другим предметима 

САВРЕМЕНО 

ДОМАЋИНСТВО И 

ПОРОДИЦА 

Ученик треба да: 

- зна шта се подразумева под појмом домаћинство;  

- зна значење појма породица; 

- зна значење појма култура; 

- разуме улогу породице у формирању културних потреба; 

- разуме улогу породице у формирању навика и интересовања које 

имају суштинску улогу у развоју културних потреба, креативног 

понашања и самоактуализације;  

- разуме односе породице и друштва кроз односе „ми“ и „други“; 

- разуме фазе породичног живота, односе у продици и потребе 

савремене породице. 

- Биологија 

- Српски језик и 

књижевност 

- Информатика и 

рачунарство 

- Физика 

- Хемија 

- Историја 

- Ликовна култура 

КУЛТУРА 

СТАНОВАЊА 

Ученик треба да:  

- развије способност разумевања односа измеёу културних 

потреба, навика и интересовања и културе становања којом се 

поред функциналних испољавају и естетске потребе у 

свакодневном животу; 

- разуме да постоје различите врсте стамбеног простора, 

могућности за његово економично и целисходно коришћење , 

као и могућности прилагоёавања потребама чланова породице; 

- разуме сличности и разлике измеёу традиционалног и 

- Биологија 

- Српски језик и 

књижевност 

- Информатика и 

рачунарство 

- Физика 

- Хемија 

- Историја  

- Ликовна култура 
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савременог начина становања; 

- развија навике хигијенског одржавања стамбеног простора и 

околине; 

- формира ставове о естетским вредностима у области уреёења 

стана и околоне; 

- разуме потребу за коришћењем различитог прибора и средстава 

за одржавање стана и околине; 

- разуме потребу за рационалном организацијом и расподелом 

послова у домаћинству; 

- развија позитивни став према раду на заштити животне околине, 

укључујући стан и школу; 

- разуме конвенционалне ознаке на техничким уреёајима у 

домаћинству и планира њихову безбедну примену. 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 

Ученик треба да: 

- развије способност разумевања односа измеёу културних 

потреба, навика и интересовања и културе одевања којом се 

поред функционалних испољавају и естетске потребе у 

свакодневном животу; 

- разуме функционалну и естетску улогу одеће и обуће; 

- разуме сличности и разлике измеёу традиционалног и 

савременог одевања; 

- зна разлике у својствима измеёу природних и вештачких 

материјала; 

- оспособи се да према својствима материјала бира одговарајући 

материјал у складу са наменом одеће и обуће; 

- оспособи се за одговарајући избор средстава за одржавање одеће 

и обуће и њихово правилно коришћење. 

- Биологија 

- Српски језик и 

књижевност 

- Информатика и 

рачунарство,  

- Физика, 

- Хемија 

- Историја,  

- Ликовна култура. 

КУЛТУРА 

ПОНАШАЊА 

(КУПОВИНА, 

ПУТОВАЊЕ, 

КОМИНУКАЦИЈА) 

Ученик треба да:  

- развије способност разумевања односа измеёу културних 

потреба, навика и интересовања и културе понашања; 

- да разуме значење појмова: средства/медији изражавања, 

информисања и комуникације; 

- Биологија 

- Српски језик и 

књижевност 

- Информатика и 

рачунарство 
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- да разуме везу измеёу појомва „медијско“ и „вишемедијско“ у 

контексту са „вишемедијским“ изражавањем и „мултимедијама“ 

- интегрише знања добијена у оквиру овог предмета интегришу са 

знањима стеченим у оквиру других предмета као нпр: Техничко 

и информатичко образовање, Информатика и рачунарство, Језик 

и књижевност, Ликовна култура, Веронаука; 

- оспособи се за планирање набавке према расположивим 

средствима ; 

- оспособи се да избор артикала изводи на основу односа 

квалитета производа и цене, користећи при томе различите 

изворе података о квалитету производа; 

- оспособи се за планирање и реализацију путовања; 

- оспособи се за ефикасно коришћење савремених средстава 

комуникације. 

- Физика 

- Хемија 

- Историја 

- Ликовна култура 

 

Начин остваривања програма: 

 Програм изборног предмета Домаћинство реализује се у седмом разреду са једним часом недељно. Реализација 

наставе се изводи у учионици, опремљеној потребним наставним средствима ( рачунар, пројектор, табла...). Такоёе, користим 

наставна средства (фотографије, различите презентације у Power point-у ) како би ученици лакше разумели градиво. Овај 

изборни предмет не захтева обавезан уџбеник. Ради стицања увида у предзнања ученика, настава се изводи разматрањем 

садржаја следећих наставних предмета као сто су: Српски језик, Ликовна култура, Техничко и Информатичко образовање, 

Биологија, Физика, Хемија.  

Приликом остваривања наставног плана и програма посвећујем већу пажњу на укључивање ученика у наставни процес и 

способност ученика да повезују научено градиво и примењују у свакодневни живот. 

 У наставном програму изборног предмета Домаћинство, постоје четири наставне теме: Савремено домаћинство и 

породица, Култура становања, Култура одевања, Култура понашања (куповина, путовање, комуникација). 

 У оквиру наставне теме Савремено домаћинство и породица ученици уче значење појма породица, породица у ужем 

смислу и ширем смислу, о фазама породичног живота, односима у породици и потребама савремене породице. У оквиру 

стицања знања о породици ученици уче о њеној  улози у формирању културних потреба, навика и интересовања и развоју 

културног идентитета и припадности одреёеној групи. Такоёе се објашњава појам културно наслеёе тако да ученици 
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разумеју да се култура као начин живота у прошлости испољава кроз наслеёе (материјално, нематеријално), а савремена 

култура- кроз савремни начин живота. На крају ове наставне теме уводи се појам домаћинство. 

 У наставној теми Култура становања ученици треба да науче да постоје различите врсте сатамбеног простора, о 

могућностима за економично коришћење тог простора, као и о могућностима прилагоёавања стамбеног простора 

функционалним и естетским потребама чланова породице. Такоёе, у овој теми се разматрају начини уреёења и одржавања 

стана према потребама чланова породице/домаћинства и према односу стан околина/окружење. У оквиру практичних вежби 

треба да израде предлоге уреёење стана у коме живе и да меёусобним извештавањем кроз дискусију одобре или унапреде 

предлоге.  

Кроз искуства деце указујем на значај савремених апарата у домаћинству. На тај начин се обучабају за њихову безбедну 

примену. 

 У оквиру теме Култура одевања ученици треба да науче: које улоге имају одећа и обућа у животу савременог човека. 

Кроз практични рад треба да науче како се одржава одећа направљена од различитих материјала. 

 Последња тема Култура понашања омогућава ученицима да стекну и унапреде вештине у важним и свакодневним 

активностима: куповини, комуникацији и путовањима. Ученици треба кроз практичне примере да науче употребу 

комуникационих средстава, састављање писма, поруке, е-maila. Такоёе, у оквиру ове теме треба да науче вештину писања и 

упућивања једноставних писаних форми биографије, захтева, молби, жалби. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Праћењем и вредновањем наставе се сагледавају промене и резултати у реализацији васпитно-образовних циљева и 

задатака и констатују шире примене у понашању и раду ученика. Тиме се утврёује стање и предузимају мере за 

унапреёивање васпитно-образовне делатности. Ученике оспособљавамо да сами себе оцењују, као и да се оцењују 

меёусобно. Врло је битно формативно оцењивање, тј. континуирано праћење и бележење напредовања од стране наставника, 

користећи педагошку свеску. Наставник треба да подстиче ученике 

на стално усавршавање и напредовање. Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења. Ученик се оцењује на основу 

усмене провере постигнућа и практичног рада. Ученик се оцењује и на основу његових активности, излагању презентација, 

писање пројекта, групног рада. 

Критеријуми за оцењивање су прописани Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 

 Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика и процес наставе и учења, као и себе 

и сопствени рад. 
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3.20 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ :  ХОР И ОРКЕСТАР  
 

Наставни предмет : Хор и оркестар 

Разред : седми 

Циљ : Развијање интересовања за  музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме ,формира 

естетску перцепцију и музички укус, развија музикалност и креативност, развија навике слушања музике. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ПРЕДМЕТИМА/ОБЛАСТИМА 

Извођење музике 

- пева и свира самостално и у групи 

- примењује правилну технику певања 

- искаже своја осећања у току извоёења музике 

- учествује у школским приредбама и 

манифестацијама 

Српски језик и књижевност 

Енглески језик 

Информатика и рачунарство 

Ликовна култура 

Географија 

Слушање музике 

- анализира слушано дело у односу на извоёачки 

састав и инструменте 

- идентификује ефекте у којима различити елементи 

музичке изражајности утичу на тело и осећања 

- препозна везу измеёу избора врсте инструмената и 

догаёаја 

Српски језик и књижевност 

Енглески језик 

Информатика и рачунарство 

Ликовна култура 

Географија 
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Стварање 

музике 

- користи музичке обрасце у осмишљавању  музичких 

целина кроз певање,свирање 

- изражава своје емоције осмишљавањем мањих 

музичких целина 

- учествује и креирању школских приредби,догаёаја и 

пројеката 

Српски језик и књижевност 

Енглески језик 

Информатика и рачунарство 

Ликовна култура 

Географија 

 

Начин остваривања програма : Певањем, свирањем, основе музичке писмености, слушањем музике, дечје музичко 

стваралаштво. 

Праћење и вредновање наставе учења : Оцењивањем, наставник прати и вреднује ефикасности метода на основу 

ученичких постигнућа. 
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4. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 8. РАЗРЕД 
 

4.1 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  
 

Наставни предмет: Техника и технологија 

Разред : Осми 

Циљ: Учење технике и технологије има за циљ да ученик развије техничко-технолошку писменост, одговорност 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. 

Област / Тема Исходи 
Корелација са другим 

предметима 

Животно и радно 

окружење 

Ученик ће бити у стању да: процени значај електротехнике, рачунарства 

и мехатронике у животном и радном окружењу; анализира опасности од 

неправилног коришћења електричних апарата и уреёаја и познаје 

поступке пружањапрве помоћи; образложи важност енергетске 

ефикасности електричних уреёаја у домаћинству; повеже професије 

(занимања ) у области електротехнике и мехатонике са сопственим 

интересовањима. 

- Историја 

- информатика и 

рачунарство 

- физика  

- српски језик и 

књижевност 

Саобраћај 

Ученик ће бити у стању да: упореди карактеристике електричних и 

хибридних саобраћајних средстава са конвенционалним; разуме значај 

електричних и електронских уреёаја у саобраћајним средствима; 

користи доступне телекомуникационе уреёаје и сервисе. 

- српски језик и 

књижевност 

- историја 

- информатика и 

рачунарство 

- физика 
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Техничка и 

дигитална 

писменост 

Ученик ће бити у стању да: класификује компоненте ИКТ  уреёаја 

према намени; процени значај управљања процесима и уреёајима 

помоћу ИКТ; црта електричне шеме правилно користећи симболе; 

користи софтвере за симулацију рада  електричних кола;  састави 

електромеханички модел и управља њиме помоћу интерфејса; 

- српски језик и 

књижевност 

- енглески језик 

- информатика и 

рачунарство 

- ликовна култура 

- математика 

- физика 

Ресурси и 

производња 

Ученик ће бити у стању да: објасни систем производње, трансформације 

и преноса електричне енергије; анализира значај коришћења 

обновљивих извора електричне енергије; разликује елементе кућне 

електричне инсталације; повеже електрично и/или електронско коло 

према  датој шеми; користи мултиметар; анализира карактеристике 

електричних машина и повезује их са њиховом употребом; класификује 

електронске компоненте на основу намене; аргументује значај 

рециклаже електронских компоненти;  

- историја 

- информатика и 

рачунарство 

- математика 

- ликовна култура 

- физика 

- хемија 

Конструкторско 

моделовање 

Ученик ће бити у стању да: самостално/тимски истражује иосмишљава 

пројекат; креира документацију, развије и представи бизнис план 

производа; састави производ према осмишљеном решењу; састави и 

управља једноставним школским роботом или мехатроничким моделом; 

представи решење готовог производа/модла; процењује свој рад и рад 

других и предлаже унапреёење реализованог пројекта. 

- информатика и 

рачунарство 

- математика 

- физика 

- српски језик и 

књижевност 

- енглески језик 

- ликовна култура 

 

 Начин остваривања програма:  
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 Ученици у осмом разреду долазе са извесним знањем из технике и технологије која су стекли у предходним 

разредима, као и са одреёеним животним искуствима у коришћењу различитих уреёаја и учествовања у саобраћају.  

 На томе треба градити даље стицање знања , овладавање вештина, формирање правилног става према апаратима и 

уреёајима у домаћинству. Ученике треба оспособити да препознају разреде енергетске ефикасности електричних уреёаја са 

аспекта екологије и економије при чему они требају да стекну правилан одос према животном и радном окружењу, да 

упознају и заитересују се за саобраћајна превозна средства и њихову примену у свакодневном животу, да искажу своје 

техничке способности у техничком цртању и да то примене у раду са програмима за цртање на рачунару, да разумеју који су 

природни ресурси на Земљи и који материјали  и у ком облику се могу примењивати у производњи електричних машина  

разумеју начине и процесе производње тих машина и њихово функционисање , као и да сва та знања обједине и примене у 

изради конструкторских модела у школској радионици.Увек им наглашавати значај живота и дела нашег научника Николе 

Тесле. 

 Настава ће се изводити у кабинету,  радионици и на саобраћајном  полигону. Такоёе настава ће се реализовати  

(уколико постоје услови) кроз  посете  музејима технике, сајмовима и обиласцима производних погона. У остваривању 

наставе користи ће се  мултимедијални програми  и  интернет ресурси, као и алати који постоје у кабинету, апарати из 

домаћинства,  технички апарати и ИКТ уреёаји. 

 Настава ће се остварити кроз редовне часове и кроз секцију „Шта знаш о саобраћају“. 

 С обзиром да је настава технике и технологије теоријко-практичног карактера, часове треба остваривати са одељењем 

подељеним на групе, односно са највише 20 ученика. Програм наставе и учења оствариваће се на спојеним часовима 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 Вредновање активности,  нарочито ако је тимски рад у питању,  обави ће се  са групом тако да се од сваког члана 

тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

 Приликом сваког вредновања постигнућа даће се  ученику повратна информација која  ће му помоћи  да разуме 

грешке и побољша свој резултат и учење. 

 Такоёе ће бити дефинисани показатељи на основу којих ће  сви моћи да прате напредак у учењу,  а ученици ће се 

научити да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад више унапредили. 
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 Начин  оцењивања: усмени, практичан рад, графички(цртежи), писмени. 

 У процесу оцењивања узеће се у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, 

самоиницијативност, креативност и др.) 

 Активност ученика евидентираће се у педагошкој свесци и електронском дневнику. 
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4.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  
 

Наставни предмет: Физичко и здравствено васпитање 

Разред: осми 

Циљ: Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је да ученику напредују физичке способности, моторичке вештине и 

знање из области физичке и здравствене културе ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у 

савременим условима живота и рада. 

Област / 

Тема 
Исходи Садржаји Стандарди 

Коорелација са 

предметима/ 

областима 

Физичке 

способности 

- одабери и примени комплексе 

- простих и општеприпремних 

вежби; 

- користи научене вежбе у спорту; 

- рекреацији и у другим 

ситуацијама; 

- упореди и анализирај сопствене 

резултате са тестирањем са 

референтним вредностима; 

- примени усвојене технике 

кретања у игри 

- спорту и другим различитим 

ситуацијама; 

Основни садржај 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој гипкости 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој кординације 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности 

ФВ.1.1.24. 

ФВ.1.2.25. 

ФВ.2.1.22. 

ФВ.2.1.23. 

Информатика и 

рачунарство 

Математика 

Српски језик и 

књижевност 



163 
 

М
О

Т
О

Р
И

Ч
К

Е
 В

Е
Ш

Т
И

Н
Е

, 

С
П

О
Р

Т
 И

 С
П

О
Р

Т
С

К
Е

 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Е

 

А
т
л

ет
и

к
а

 

- примени атлетске дисциплине у 

складу са правилима; 

- развија своје физичке 

- способности применом вежбања 

из атлетике; 

Основни садржаји 

Техника спринтерског трчања. 

Истрајно трчање 

Техника штафетног трчања. 

Скок у даљ. 

Бацање кугле. 

Скок у вис. 

Скок у вис (леёна техника). 

Четворобој. 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4. 

ФВ.2.1.3. 

ФВ.2.1.4. 

ФВ.2.1.5. 

ФВ.2.1.6. 

ФВ.3.1.15. 

Информатика и 

рачунарство 
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- одржаваравнотежу у различитим 

кретањима изводи ротације тела; 

- примени вежбе из гимнастике за 

развој физичке способности; 

Основни садржај 

Вежбе и комбинација вежби 

карктеристичне за поједине 

садржаје. 

Тло, прескок, греда. 

Проширени садржаји 

На тлу и справама сложеније 

вежбе и кобинације вежби. 

ФВ.1.1.11. 

ФВ.1.1.19. 

ФВ.1.1.12. 

ФВ.1.1.13. 

ФВ.1.1.19. 

ФВ.2.1.9. 

ФВ.2.1.17. 

ФВ.2.1.10. 

ФВ.2.1.11. 

ФВ.2.1.17. 

ФВ.3.1.17. 

Биологија 
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- изведе елементе усвојених 

тимских и спортских игара; 

- примени основна правила 

тимских и спортских игара; 

- користи усвојене елементе 

технике у спорту; 

- примени основне тактичке 

елементе; 

- учествује на унутар одељенским 

такмичењима; 

Одбојка 

Основни елементи технике, 

тактике и правила игре. 

Футсал 

Игра уз примену правила. 

Рукомет 

Игра уз примену правила. 

Кошарка 

Сложенији елементи технике, 

тактике и правила игре. 

Активности по избору. 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.2.1.2. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.3.1.1. 

ФВ.3.1.2. 

Биологија 
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- изведе кретања у различитом 

ритму 

- саставе уз музичку пратњу; 

- изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других 

култура 

- игра народно коло; 

Вежбе са вијачом 

Ваежбе са обручем 

Народно коло“Моравац“. 

Народно коло из краја у којем се 

школа налази. 

Енглески валцер. 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.2.1.18. 

ФВ.2.1.19. 

ФВ.3.1.16. 

Музичка култура 
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- вреднује утицај примењених 

вежби на организам; 

- одреди ниво сопствене дневне 

физичке активности; 

- користи вежбе за побољшање 

- својих физичких способности; 

- предвиди и елиминише последице 

недовољне физичке активности; 

- примени мере безбедности током 

вежбања у школи и ван ње; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима; 

- примени и поштује правила игара 

у складу са етичким нормама; 

- примерно се понаша као ученик 

или посматрач на такмичењима; 

- решава конфликт на друштвено 

прихватљив начин; 

- користи различите изворе 

информација за упознавања са 

разноврсним облицима 

активности; 

- -прихвати пораз и победу; 

Основно садржаји 

Подела моторичких способности. 

Функција срчано-дисајног 

система. 

Основна правила правила 

тактика спортских игара. 

Понашање на такмичењима и 

спортским манифестацијама. 

Чување и одржавање 

материјалних добара која се 

користе у вежбању. 

Превенција насиљау физичком 

васпитању и спорту. 

Навијање, победа, пораз 

решавање спорних ситуација. 

Вежбање у фунцији примене у 

различитим ситуацијама. 

Породица и вежбање. 

Планирање и вежбање. 

ФВ.1.2.1. 

ФВ.1.2.2. 

ФВ.1.2.3. 

ФВ.1.2.4. 

ФВ.1.2.5. 

ФВ.2.2.3. 

Ликовна култура 

Биологија 
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- вреднује лепоту покрета у 

физичком вежбању и спорту; 

- подстиче породицу на редовно 

вежбање; 

- повеже врсте вежби, игара и 

спорта са њиховим утицајем на 

здравље; 

- планира дневни ритам рада, 

исхране и одмора у складу са 

својим потребама; 

- разликује здрав од нездрав начин 

исхране; 

- примењује здравствено-

хигијенске мере у вежбању; 

- правилно реагује и пружа 

основну прву помоћ приликом 

повреда; 

- чува животну средину током 

вежбања; 

- препознаје последице дувана, 

алкохола и штетних енергетских 

напитака и психоактивних 

супстанци; 

Основни садржај 

Утицај ртазличитих вежбања на 

кардио-респираторни систем. 

Здравствено хигијенске мере пре 

и после вежбања. 

Значајна правилне исхране. 

Енергетских напици и њихова 

штетност. 

Прва помоћ након површинских 

повреда. 

Вежбање у различитим 

условима. 

Чување околине при вежбању. 

Последице конзумитрања дувана, 

алкохола и психоактивних 

супстанци. 

Правилно конзумирање додатака 

исхрани. 

Мере заштите репродуктивних 

органа приликом вежбања. 

ФВ.1.3.1. 

ФВ.1.3.3. 

ФВ.2.2.3. 

Биологија 

Географија 

Информатика и 

рачунарство 

 

НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 

 Концепт Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних и ванаставних облика рада, као 

основне препоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарада овог васпитног-образовног подручија. 

A. Часови физиког и здравственог васпитања. 
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B. Недеља школског спорта. 

C. Школска и ваншколска такмичења. 

D. Корективно педагошки рад. 

 Часови физичког и здравственог васпитања подељена су у три наставне области. 

 

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ 

 I.    Физичке способности 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

- развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном делучаса путем вежби обликовања, 

- подстицање ученика на самостално вежбање; 

- правилно држање тела; 

- програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада; 

- праћење , вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за праћење 

физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања (Завод за вредновање 

квлитета образовања и васпитања, 2016). 

II.Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

- усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену основнихи проширених  програмских садржаја 

- усвајање знања, умења и навика и примена у спорту; 

- ученици који нису у стању да усвоје неке од садржаја задају се вежбања слична али лакша од предвиёених; 

- уколико ученик не достигне исход, оставља се могућност да исти достигне унаредном периоду; 

- у раду са напредним ученицима реализује се проширени садржај из наредних разреда; 

III.Физичка и здравствена култура 
- достизање исхода ове наставне обласи, ученици стичу знања, вештине, ставове овежбању, физичком васпитању, спорту, 

рекреацији и здрављу; 

- посебне испланиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се не посредно пре, током и након 

вежбања; 

- ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у Физичком и здравственом васпитању уз практичан 

рад и обухвата:  

 формирање правилног односа према физичком вежбању, развијање фер-плеја, препознавање негативних облика 

понашања у спорту, вежбање естетских вредности у физичком вежбању, очување животне средине, развијање здравствене 

културе ученика. Поред наведеног потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне традиције и 

мултикултуралност). 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 Дефинисани исходи су основни и незаобилази процес планирања наставе и учења. 
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 Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада је одредити временску динамику у 

односу на бављење појединим исходима током школске године.Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није 

могуће достићи током једног или више часова, већ је ту сврху потребно реализовати различите активности током школске 

године.Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ је у ту 

сврху потребно реализовати различите активности током школске године. 

Облици наставе 

А. Теоријска настава до 5 часова. 

 Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови за реализацију 

наставе у просторима за вежбање или алтернативним  објектима као први час и полугодишту. На тим часовима детаљније се 

обраёују садржаји предвиёеним темама Физичког вежбања и спорта. При планирању теоријских садржаја неопходно је узети 

у обзир: исходе програма, претходна искуства ученика, садржаје и исходе других предмета (корелацију-меёупредметне 

компетенције). 

Б. Практична настава. 97-102часа. 

 Број часова по темама планира се на основу: процене сложености садржаја за ученике и услва за реализацију наставе. 

Наставне теме или поједини садржаји које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или 

садржајима програма за које постоје одговарајући услови. 

В. Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, 

материјално-техничке и просторне услове. 

Г. Проширени садржаји су они који се базирају и реализују у раду са ученицима (групама или појединцима), који су 

савладали обавезне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнућа исхода, потребе ученика и услова за рад. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Физиче способности 

 При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке 

способности ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа 

и служе за обучавање и увежбавање конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне методе.У 

раду са ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбање у складу са њиховим могућностима и 

примењивати одговарајућу терминологију вежбања. Време извоёења вежби и броја понављања, задају се групама ученика 

или појединцима у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и интезитета 

рада. 

Препоручени садржаји за развој физичких способности ученика. 

1.Развој снаге 

2.Развој покретљивости 

3.Развој аеоробне издржљивости 

4.Развој координације 

5.Развој брзине екзплозивне снаге 
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Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

1.Атлетика 

2.Гимнастика 

3.Футсал 

4.Рукомет 

5.Кошарка 

6.Одбојка 

7.Активности по избору 

8.Плес и ритмика 

9.Полигони 

9.Тестирање и мерење 

 

 Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и на ктају школске године, из простора 

кардио-респираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), телесног састава (посебне телесне масноће), мишићне 

снаге и издржљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. Модел континуираног праћења физичког развоја и 

моторичких способности у настави Физичког и здравственог васпитања, батерије тестова, критеријумске референтне 

вредности и начин њиховог тумачења, организација и протокол тестирања као педагошке импликације детаљно су 

објашњење у наведеном приручнику. 

Физичка и здравствена култура 

 Ова наставна област реализује се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и састоји се од две наставне 

теме Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање. 

Физичко вежбање и спорт 

 Упознавање ученика са основном поделом моторичких способности и функцијом срчаног-дисајног система приликом 

вежбања. Поновити правила и тактику спортских игара и дисциплина усвојених у претходним разредима. 

Здравствено васпитање 

 Упознати ученика саутицајем различитих врста вежбања на кардио-респираторни систем, скелетно мишићни 

организам уопште, значајем примене здравствено-хигијенских мера пре и после вежбања. 

ДИДАКТИЧКО МЕТОДИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Основне карактеристике часова: 

- јасноћа наставног процеса; 

- оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

- избор рационалног облика и метода рада; 

- избор вежби; 

- функционалана повезаност свих делова часа; 
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 Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир просторне услове рада. 

 Избор дидактичких облика рада треба да буде у функцији рационалне организације и интезификације часа, као и 

достизање постављених исхода. 

 

Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања. 

 Ученик ослобоёен од практичног дела програма за одреёени период, полугодиште или целу школску годину на основу 

препоруке изабраног лекара.Ученик ослобоёен практичног дела у обавези је да присуствује часовима.За рад са ослобоёеним 

ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са 

програмом и корелацији са садржајима.Ослобоёеним ученицима треба пружити могућност да: 

- суде, воде статистику, региструју резултат; 

- направе едукативни постер или електронску презентацију; 

- прате и евидентирају активност ученика; 

Ученицима са инвалидитетом настава се прилагоёава у складу са њиховим могућностима и врстом инвалидитета. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

 

 Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креитање захтева којима се 

може утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано одреёеним исходима.Исходи помажу наставницима у праћењу, 

прикупљању и бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања искористи исходе наставник, сам осмишљава у 

односу на то који се начин праћења и процену који се њему чини најрационалнијим и најкориснијим. Поред постојање 

исхода олакшава и извештавање родитеља о раду и напредовању ученика. 

 У процесу праћења ученика користити  лични картон ученика (евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз 

коментаре и препоруке) као извор података и показатеље о напредовању  

ученика уз еволуцију. 

 Предност коришћења личног картона ученика су вишеструке:омогућава праћење напредовања,представља увид у 

праћење различитих аспеката учења и развоја, пружа прецозни увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) 

ученика. 

1. Активност и односученикапремафизичком и здравственомваспитањукојиобухвата. 

2. Приказтри комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), са и без рекивизита. 

3. Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике). 

4. Индивидуални напредак моторичких способности. 

 

ВАНАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 План и програм ових активности предлаже стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског 

програма. 
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Секције 

 Формирају се према интересовању ученика: фудбал, одбојка, кошарка, рукомет. Наставник сачињава посебан програм 

узимајући у обзир материјалне и просторне услове рада, узрасне карактеристике и способности ученике. 

Недеља школског спорта 

 Ради развоја и практиковања здравог начина живота, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке 

деликвенције, школа у оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата 

- такмичење у спортским дисциплинама прилагоёеним узрасту и могућностима ученика; 

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља; 

- ёачке трибине и радионице 

 План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће Физичког и здравственог васпитања на почетку 

школске године. 

Школска и ваншколска такмичења 

 Школа организује и спроводи обавезна унутар школска спортска такмичења, као интегрални део процеса физичког 

васпитања према плану Стручног већа. 

Корективно-педагошки рад и допунска настава 

 Ове активности организују се са ученицима који имају 

- потешкоће у савладању градива; 

- смањене физичке способности; 

- лоше држање тела; 

- здравствене потешкоће; 

Рад са ученицама који имају лоше држање тела 

- саветовање ученика и родитеља; 

- организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; 

- организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућо здравственом установом; 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, који одреёује 

врсту вежби и степен оптерећења. 

 

ДНЕВНИК РАДА ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

 Планови рада Физичко и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика: 

- план рада стручног већа; 

- годишњи план; 

- месечни оперативни план; 

- план ванчасовних и ваншколских активности; 

Писање припреме. 
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Радни картон. 

Педагошку документацију наставник сачињава у електронској или писаној форми. 
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4.3 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  

 

Наставни предмет: Информатика и рачунарство 

Разред: осми 

Циљ: Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем дигиталних технологија брзо мења, 

развијање информатичких знања, вештина за самосталну и одговорну употребу рачунара, оспособљавање ученика да одаберу 

и употребе одговарајућу технологију сходно задатку, развијање креативности и оспособљавање за креативно изражавање 

применом рачунарске, информационе и комуникационе технологије, оспособљавање ученика да препознају проблем, реше 

проблем и по потеби рашчлане проблем на делове и решење представе у виду текста, алгоритамског дијаграма или програма, 

оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема, оспособљавање ученика за одговорну примену 

препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду и дигиталном окружењу. 

 

Област / Тема Исходи 
Коорелација са предметима/ 

областима 

РАЧУНАРСТВО 

- Коришћењем одговарајућег програмског језика и 

пратећег алата, решавају типове проблема познате из 

градива других предмета у којима се у поступку 

решавања прво изражава формула у општим бројевима а 

затим се замењују конкретне вредности, при чему се 

задатак формулише тако да програмом треба решити у 

општем случају који претпоставља већи број улазних 

променљивих односно разликовање више могућих 

сценарија и слично ;  

- Коришћењем одговарајућих алата и уз изражавање 

поступка обраде у програмском коду, планирају и 

имплементирају обраду задатог скупа података, као и 

табеларну и графичку презентацију обраёених података 

Техника и технологија 

Ликовна култура 

Математика 

ИКТ - Реализује креативне пројекте који укључују избор, 

коришћење и комбиновање више апликација да би 
Техника и технологија 
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досегли изазовне циљеве укључујући прикупљање и 

анализу података и задовољавање потреба познатих 

корисника 

- Креира, поново користи, ревидира и проналзи нову 

намену дигиталним продуктима намењеним познатој 

публици 

- Дизајнира , развија, објављује и представља радове 

помоћу информационо комуникационе технологије 

примењујући сарадничке активности 

Ликовна култура 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

- Користи различите врсте технологија на сигуран , етички, 

одговоран и безбедан начин, водећи рачуна о онлајн 

идентитету и приватности 

- Препознаје непримерени садржај и/или нежељене 

контакте и штити се од њих 

- Активно учествује у спречавању електронског насиља и 

непримерене употребе ИКТ – а. 

Техника и технологија 

Математика 

Ликовна култура 

 

Начин остваривања програма: 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:  

- Теоријске основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења основних појмова, концепата, 

стратегија у циљу развијања поступности, препознавања и установљавања личних стратегија учења код ученика 

- Практичан рад у групама или индивидуално, индивидуализација је неопходна код конкретног задатка за проверу 

остварености исхода 

Настава се реалзиује у кабинету за информатику  и рачунарство – дигиталној учионици. 

Годишњи фонд часова је 36. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

- Праћење и оцена остварености исхода у стицању знања (40-50%) 

- Праћење и оцена развоја вештина при изради пректичног рада ученика на часу (30-40%) 
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- Пројектни задатак (20-30%) 
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5. ЗАДУЖЕЊА  
 

Стручни актив за развој школског програма координаирао је израду Анекса школског програма за трећи, седми и осми 

разред (три предмета). Списак наставника по предметима за које су били задужени следи: 

ЗАДУЖЕЊА за Анекс школског програма за 1. разред 

1. Данијела Стефановић - Дигитални свет 

2. Лидија Токић - Увод 

3. Мирјана Марковић - Полазне основе 

ЗАДУЖЕЊА за Анекс школског програма за 3. разред 

1. Милијевић Миле- Српски језик 

2. Стојановић Марина- Математика 

3. Ђорёевић Љиљана – Ликовна култура 

4. Станисављевић Весна – Природа и друштво 

5. Аритоновић Новица – Музичка култура 

6. Јаћимовић Александра – Физичко и здравствено васпитање 

7. Недељковић Миодраг – Пројектна настава, Граёанско васпитање 

8. Младеновић Миљана – Енглески језик 

9. Бакић Никола- Верска настава 

10. Токић Лидија-Увод 

11. Мирјана Марковић - Полазне основе 

ЗАДУЖЕЊА за Анекс школског програма за 7. разред 

 

1. Виденовић Бранка- Српски језик и књижевност 

2. Миловановић Александра - Математика 

3. Лазаревић Емина - Енглески језик 

4. Петровић Милан – Историја; Свакодневни живот у прошлости 
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5. Анёелковић Ана - Географија 

6. Миленовић Весна - Биологија 

7. Мирковић Ивана – Ликовна култура; Цртање, сликање и вајање 

8. Петковић Милан - Музичка култура 

9. Китановски Гордана- Руски језик 

10. Голубовић Михаела – Физика 

11. Стевановић Сунчица – Хемија 

12. Дејан Илић – Техника и технологија 

13. Петровић Милош – Информатика и рачунарство 

14. Тодоровић  Бојан – Физико и здравствено васпитање 

15. Бакић Никола- Верска настава 

16. Првуловић Милан – Граёанско васпитање 

17. Младеновић Марија- Домаћинство 

18. Миловановић Татјана – Хор и орекстар 

19. Токић Лидија - Увод 

20. Мирјана Марковић - Полазне основе 

ЗАДУЖЕЊА за Анекс школског програма за 8. разред 

1. Петровић Милош – Информатика и рачунарство 

2. Милошевић Марко  - Физико и здравствено васпитање 

3. Стојановић Зоран – Техника и технологија 

4. Токић Лидија - Увод 

5. Мирјана Марковић - Полазне основе 

 

      Директор школе,      М.П.     Председник Школског одбора, 

_____________________         ___________________________________ 


