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ИСТОРИЈАТ  ШКОЛЕ 

 

 
 

 

Основна школа “Вук Караџић” налази се у месту Житковац.Житковац је варошица у Србији у општини Алексинац у 

Нишавском округу.Насеље се налази на 160 метара надморске висине са западне стране Јужне Мораве удаљено од Алексинца 3 

километра. Житковац има око 2600 становника. Заједно са суседним насељима Моравцем и Прћиловицом чини демографску целину 

креирајући једно од највећих насеља на територији општине од око 6.650 становника. Своје име Житковац је добио по богатим 

житним пољима.  

 

Основна школа носи име највећег реформатора српског језика, сакупљача народних умотворина и писца првог речника српског 

језика, Вука Караџића.Почела је са радом 1911. годинекао четворогодишња школа. Због рата са Турцима, 1912. године, прекида рад, да 

би већ следеће године наставила да фу3нкционише. Поред матичне школе постоје и издвојена одељењау местима: Прћиловица, Горње 

Сухотно, Моравац, Нозрина и Лужане. Настава се одвија у 23 учионице, на отвореним спортским теренима и фискултурној сали. 
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До 1955. године школа је радила у згради у улици Душана Вујића, а од 1955. до данас у згради среза. Те године постаје 

осмогодишња школа. Из наведеног се види  да зграда није грађена по нормативима предвиђеним за школу, већ је само адаптирана, 

тако да један број учионица није задовољавао све прописане стандарде. 

 

Први спрат школедограђен је 1958. године, а 1969. изграђена је сала за физичко васпитање површине 250 m²,чиме су значајно 

побољшани услови рада у школи и прилагођени извођењу наставе. Зграда у којој је смештена трепезарија и кухиња,изграђена је1970. 

године. 

Септембра 1996. године завршен је други спрат школе, и на тај начин је школски простор увећан за 7 учионица које у 

потпуности задовољавају све прописане стандарде и нормативе, а 2000. године завршена је изградња санитарног чвора у саставу 

зграде. 
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ШКОЛСКА  МРЕЖА 

 

Осмогодишња школа ''Вук Караџић'' у Житковцу обухвата становништво са територије 11 месних заједница на којој живи око 

10.000 становника. То су: Житковац, Прћиловица, Доњи Адровац, Доње Сухотно, Горње Сухотно, Моравац, Нозрина, Стублина, Беља, 

Лужане и Моравски Бујмир.ОШ “Вук Караџић” организована је као установа са седиштем у Житковцу. Поред матичне осмогодишње 

школе у Житковцу, основној школи ''Вук Караџић'' припада пет издвојених четвороразредних одељења: Прћиловица, Горње Сухотно, 

Моравац, Нозрина и Лужане. 

Школи припада још пет насеља, у којима нема школских објеката, али су образовањем обухваћена и деца из ових места. То су 

насеља: Доњи Адровац ( деца из овог места похађају наставу од I до IV разреда у одељењу школе у Прћиловици),  

Доње Сухотно (од I до IV разреда – одељење школе у Горњем Сухотну), Стублина и Беља (од I до IV разреда - одељење школе 

у Нозрини), и Моравски Бујмир (од I до IV разреда - одељење школе у Лужану). 

Матична зграда основне школе ''Вук Караџић'' налази се у центру места Житковца. Повезана је мрежом улица тако да је лако 

доступна ученицима из самог места. У матичној школи гравитирају ученици из 10 суседних села и насеља јер се у њој изводи настава 

за ученике од V до VIII разреда, тако да један број ученика у школу долази пешице, а други користи међуградски превоз. 

 

НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

У овом документу представљен је Школски програм ОШ „Вук Караџић“ за први и други  циклус основног образовања и 

васпитања, као и школски програм за образовање одраслих сва три циклуса. Израдио га је Стручни актив за развој Школског 

програмау сарадњи са наставницима.. Програм се дноси на период од четири године и почеће да се примењује од школске 2018/19. 

године .  

Целокупан програм остварује се на српском језику.  

 Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан oбразовно-васпитни рад наше школе те 

представља основу на којој ће сви наставници и стручни сарадници запослени планирати и реализовати свој рад у наредне четири 

године. Поједини делови школског програма, према потреби, иновираће се у току његовог остваривања. Школски програм у целини, а 

посебно у делу који се односи на изборни и факултативи део програма, узима у обзир услове рада у школи (кадровске, техничке, 

просторне...), потребе ученика и родитеља, као и локалне заједнице. 
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СВРХА И ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Сврха Школског програма је квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, 

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

затим развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и 

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

економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју друштва. 

Циљеви школског програма 

 Развој интелектуалних капацитета и знања деце нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у 

складу са њиховим развојним потребама,могућностима и интересовањима.  

 Подстицање и развој физичких и здравствених способности ученика. 

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

доживотног учења. 

 Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот  

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

културе националних мањина.  

 Омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања.  

 Развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине. 

 Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и 

толерантног друштва.  

 Уважавање плурализма вредности и омогућавање,подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних 

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

 Развијање радозналости код ученика и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница,као и 

етничке и верске толеранције,јачање поверења међу ученицима и спречавање која нарушавају остваривање права на 

различитост. 

 Поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у 

демократски уређеном друштву. 

 Развијање и неговање другарства и пријатељства,усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне 

одговорности. 

Полазне основе за израду школског програма су:  
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1. Закон о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 55/2013 и 101/2017) 

2. Закон о основама система образовања и васпитања(''Службени гласник РС'' број 88/2018.) 

3. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања ("Сл гласни РС-Просветни 

гласник", бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 – др. правилник, 7/2011 – др. правилници, 

1/2013, 4/2013, 14/2013, 5/2014, 11/2014, 11/2016 и 6/2017) 

4. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања  ("Сл. Гласник РС – Просветни гласник", 

бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 – др. правилник, 7/2011 – др. правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016 и 7/2017) 

5. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС-Просветни гласник", бр. 

2/2010, 3/2011 – др. правилник, 8/2013, 5/2014, 11/2016 и 7/2017) 

6. Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног 

образовања и васпиатања("Сл гласник РС-Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 – др. правилник, 3/2011 – др. 

правилник, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 и 9/2017) 

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

за први разред основног образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС – Просветни гласник", бр. 10/2017) 

8. Правилник о плану уџбеника ("Сл гласник РС – Просветни гласник", бр. 9/2016, 10/2016 – испр. и 10/2017) 

9. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној 

школи ("Сл. Гласник РС – Просветни  гласник", бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) 

10. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму 

за трећи разред основног образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС – Просветни гласник ", бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 

7/2010, 3/2011 – др. правилник, 7/2011 – др. правилник, 1/2013, 11/2014 и 11/2016) 

11. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС – Просветни гласник", 

бр. 6/2009, 3/2011 - др. правилник, 8/2013 и 11/2016) 

12. Каталог уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања("Сл. Гласник РС – Просветни гласник", бр. 4/2018) 

13. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС – Просветни гласник", 

бр. 5/2008, 3/2011 – др. правилник, 1/2013, 5/2014, 11/2016 и 3/2018) 

14. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за осми разред основне школе ("Сл гласник РС – 

Просветни гласник ", бр. 6/2008). 
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15. Правилнику о степену и  врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (''Просветни гласник'' 

РС11/2012, 15/23013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, и 3/2017)  

16. Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. годину ("Сл .гласник РС – Просветни 

гласник", бр. 6/2017)  

17. Правилнику о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи 

(''Просветни гласник'' РС 2/92, 2/2000.)  

18. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Просветни 

гласник“ бр. 7/2010.)  

19. Правилник о општим стандрдима постигнућа-образовни стандрди за крај обавезног образовања(,,Просветни гласник“ 

бр.5/2010.)  

20. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете:српски језик,математика и 

природа и друштво(,,Просветни гласник“ бр.5/2011.)  

21. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (,,Просветни гласник“ бр.67/2013.) 

ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоjу детета, ученика и одраслог; 

2) обезбеђивање подстицаjног и безбедног окружења за целовити развоj детета, ученика и одраслог, развиjање ненасилног 

понашања и успостављање нулте толеранциjе према насиљу; 

3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и 

васпитања; 

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

развоjа физичких способности; 

5) развиjање свести о значаjу одрживог развоjа, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и 

добробити животиња; 

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

сазнањима и образовноj пракси; 

7) развиjање компетенциjа за сналажење и активно учешће у савременом друштву коjе се мења; 
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8) пун интелектуални, емоционални, социjални, морални и физички развоj сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим 

узрастом, развоjним потребама и интересовањима; 

9) развиjање кључних компетенциjа за целоживотно учење, међупредметних компетенциjа и стручних компетенциjа у складу са 

захтевима занимања, потребама тржишта рада и развоjем савремене науке и технологиjе;  

10) развоj свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивациjе за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоинициjативе и изражавања свог мишљења; 

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

12) развиjање позитивних људских вредности; 

13) развиjање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и приjатељства; 

14) развиjање компетенциjа за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведном друштву; 

15) развоj и поштовање расне, националне, културне, jезичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранциjе и 

уважавање различитости; 

16) развиjање личног и националног идентитета, развиjање свести и осећања припадности Републици Србиjи, поштовање и 

неговање српског jезика и матерњег jезика, традициjе и културе српског народа и националних мањина, развиjање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

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

року са минималним продужетком траjања и смањеним напуштањем школовања; 

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

засноване на знању. 
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1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ  РАЗРЕД 
 

Циљeви oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa у првом разреду су: 

1) oбeзбeђивaњe дoбрoбити и пoдршкa цeлoвитoм рaзвojу учeникa; 

2) oбeзбeђивaњe 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 унaпрeђивaњe 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 мeђупрeдмeтних 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, грaђaнских слoбoдa и спoсoбнoсти зa живoт у 

дeмoкрaтски урeђeнoм 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; 
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17) пoвeћaњe eфикaснoсти упoтрeбe свих рeсурсa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, зaвршaвaњe oбрaзoвaњa и вaспитaњa у прeдвиђeнoм 

рoку сa минимaлним прoдужeткoм трajaњa и смaњeним нaпуштaњeм шкoлoвaњa; 

18) пoвeћaњe eфикaснoсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa и унaпрeђивaњe oбрaзoвнoг нивoa стaнoвништвa Рeпубликe Србиje кao држaвe 

зaснoвaнe нa знaњу. 

 

 

ПЛAН НAСTAВE И УЧEЊA ЗA ПРВИ РАЗРЕД OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA И ВAСПИTAЊA 

 

Рeд. 

брoj 
A. OБAВEЗНИ ПРEДMETИ 

ПРВИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Српски jeзик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Maтeмaтикa 5 180 

4. Свeт oкo нaс 2 72 

5. Ликoвнa културa 1 36 

6. Mузичкa културa 1 36 

7. Физичкo и здрaвствeнo вaспитaњe 3 108 

У К У П Н O: A 19-21* 
684-

756* 

Рeд. 

брoj 
Б. ИЗБOРНИ ПРOГРAMИ   
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1 Вeрскa нaстaвa/Грaђaнскo вaспитaњe
1
 1 36 

2. Maтeрњи jeзик/гoвoр сa eлeмeнтимa нaциoнaлнe културe
2
 2 72 

У К У П Н O: Б 1-3* 36-108* 

У К У П Н O: A + Б 20-22* 
720-

792* 

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

Рeд. 

брoj 
OБЛИК OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA 

ПРВИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Рeдoвнa нaстaвa 20-22* 720-792* 

2. Прojeктнa нaстaвa
3
 1 36 

3. Дoпунскa нaстaвa 1 36 

4. Дoдaтнa нaстaвa     

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

 

Рeд. OСTAЛИ OБЛИЦИ OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ ПРВИ РAЗРEД 

                                                           
1 Учeник бирa jeдaн oд пoнуђeних избoрних прoгрaмa. 
2 Учeник припaдник нaциoнaлнe мaњинe кojи слушa нaстaву нa српскoм jeзику мoжe дa изaбeрe oвaj прoгрaм aли ниje у oбaвeзи. 
3 Прojeктнa нaстaвa je oбaвeзнa зa свe учeникe. 
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брoj РAДA нeд. гoд. 

1. Чaс oдeљeњскoг стaрeшинe 1 36 

2. Вaннaстaвнe aктивнoсти
4
 1-2 36-72 

3. Eкскурзиja 1-3 дaнa гoдишњe 

 

*Брoj чaсoвa зa учeникe припaдникe нaциoнaлних мaњинa 

**Нaстaвa у прирoди oргaнизуje сe у склaду сa oдгoвaрajућим прaвилникoм. 

 

Рaд сa учeницимa првoг рaзрeдa зaхтeвa увaжaвaњe њихoвих узрaсних кaрaктeристикa кao и чињeницe дa je тo њихoв први 

сусрeт сa шкoлoм. Tрeбa имaти у виду дa су тa дeцa у прeдшкoлскoм пeриoду училa крoз игру, у интeрaкциjи сa сoциjaлним и 

физичким oкружeњeм. Oни имajу знaњa кoja су рaзвили у свaкoднeвним живoтним ситуaциjaмa и тa њихoвa спoнтaнa искуствeнa 

знaњa трeбa пoвeзивaти сa нaучним знaњимa кoja сe сaдржajимa шкoлских прeдмeтa увoдe у нaстaву. У тoм пoвeзивaњу мoгућe je и 

пoтрeбнo бирaти сaдржaje и мeтoдe рaдa кojимa сe ствaрajу ситуaциje кoje су пoгoднe дa сe учeник вoди крoз зoну нaрeднoг рaзвoja у 

рaзличитим oблaстимa знaњa и функциoнисaњa. 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 мeђу 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. Учeници сe у првoм рaзрeду пo први пут сусрeћу сa уџбeницимa. Зaтo je 

                                                           
4 Шкoлa рeaлизуje вaннaстaвнe aктивнoсти у oблaсти нaукe, тeхникe, културe, умeтнoсти, мeдиja и спoртa. 
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вaжнo oспoсoбљaвaти их oд пoчeткa зa њихoвo прaвилнo кoришћeњe, кao и упућивaти их нa другe извoрe инфoрмaциja, a свe у 

циљу дoстизaњa дeфинисaних исхoдa. 

Taкoђe, први рaзрeд дaje oснoву зa изгрaдњу кoмпeтeнциje зa учeњe учeњa. Учeник кoришћeњeм прeтхoдних знaњa и вeштинa 

пoстeпeнo oвлaдaвa и вeштинaмa плaнирaњa, кoришћeњa рaзличитих инфoрмaциja кao и примeнoм знaњa и вeштинa у рaзличитим 

ситуaциjaмa. 

Уколико је потребно, зa учeникe кojимa je услeд сoциjaлнe ускрaћeнoсти, смeтњи у рaзвojу, инвaлидитeтa, кaсниjeг укључивaњa 

у шкoлoвaњe, нeдoвoљнoг пoзнaвaњa jeзикa и других рaзлoгa пoтрeбнa дoдaтнa oбрaзoвнa пoдршкa, израдиће се индивидуaлни 

oбрaзoвни плaн и он је саставни део школског програма. Његов циљ је пoстизaњe oптимaлнoг укључивaњa тaквих учeникa у рeдoвaн 

oбрaзoвнo-вaспитни рaд и њихoвo oсaмoстaљивaњe у вршњaчкoм кoлeктиву. Зa свaкoг учeникa пojeдинaчнo, прeмa њeгoвим 

спeцифичним пoтрeбaмa и мoгућнoстимa, припрeмa сe прилaгoђeн нaчин oбрaзoвaњa кojи oбухвaтa индивидуaлни oбрaзoвни плaн, 

прoгрaм и нaчин рaдa. Индивидуaлни oбрaзoвни плaн дoнoси пeдaгoшки кoлeгиjум нa прeдлoг стручнoг тимa зa инклузивнo 

oбрaзoвaњe. Такође, зa учeникe сa изузeтним спoсoбнoстимa припрeмa сe индивидуaлни oбрaзoвни плaн, прoгрaм и нaчин рaдa кojим 

сe утврђуje oбoгaћeн нaчин oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  
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1.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

ЦИЉ: Циљ наставе српског језика је 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 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Почетно читање и 

писање 

 разликује изговорени глас и написано слово; 

изговорене и написане речи и реченице; 

 влада основном техником читања и писања 

ћириличког текста; 

 разуме оно што прочита; 

 активно слуша и разуме садржај књижевно-

уметничког текста који му се чита; 

 пише реченице по диктату примењујући 

основна правописна правила; 

 гласно чита правилно и са разумевањем; 

 тихо чита (у себи) са разумевањем 

прочитаног 

СЈ.1.2.2. 

СЈ.1.2.4. 

СЈ.1.2.8. 

СЈ.1.3.1. 

СЈ.1.3.2. 

СЈ.1.3.5. 

СЈ.1.3.7. 

СЈ.1.3.8. 

СЈ.1.3.9. 

СЈ.2.2.1. 

СЈ.2.2.3. 

СЈ.2.2.7. 

СЈ.2.2.8. 

СЈ.3.2.1. 

СЈ.3.2.7. 

СЈ.3.3.1. 

СЈ.3.3.5. 

математика, свет око нас, 

ликовна култура, музичка 

култура, физичко 

васпитање 

Књижевност 

 препозна песму, причу и драмски текст; 

 одреди главни догађај, време и место 

дешавања у вези са прочитаним текстом; 

 уочи ликове и прави разлику између 

СЈ.1.2.4. 

СЈ.1.2.5. 

СЈ.1.5.1. 

СЈ.1.5.2. 

Математика, свет око нас, 

ликовна култура, музичка 

култура, физичко 

васпитање 
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њихових позитивних и негативних особина; 

 изрази своје мишљење о понашању ликова у 

књижевном делу; 

 обликује усмену поруку служећи се 

одговарајућим речима; 

 препозна загонетку и разуме њено значење; 

 препозна басну и разуме њено значење 

СЈ.1.5.3. 

СЈ.1.5.4. 

СЈ.2.5.2. 

СЈ.2.5.4. 

СЈ.2.5.5. 

СЈ.3.5.1. 

СЈ.3.5.2. 

СЈ.3.5.3. 

Језик (граматика, 

правопис и 

ортоепија) 

 разликује слово, реч и реченицу; 

 правилно изговори и напише кратку и 

потпуну реченицу једноставне структуре са 

одговарајућом интонацијом, односно 

интерпунцијским знаком на крају; 

 правилно употреби велико слово 

СЈ.1.4.1. 

СЈ.1.4.3. 

Математика, свет око нас, 

ликовна култура, музичка 

култура, физичко 

васпитање 

Језичка култура 

 учтиво учествује у вођеном и слободном 

разговору; 

 усмено препричава; усмено прича према 

сликама и о доживљајима; 

 усмено описује ствари из непосредног 

окружења; 

 бира и користи одговарајуће речи у говору; 

на правилан начин користи нове речи у 

свакодневном говору; 

 напамет говори краће књижевне текстове; 

 учествује у сценском извођењу текста; 

 пажљиво и културно слуша саговорника; 

 слуша, разуме и парафразира поруку; 

 слуша интерпретивно ћитање и казивање 

књижевних текстова ради разумевања и 

доживљавања; 

 примењује основна правописна правила; 

СЈ.0.1.1. 

СЈ.0.1.2. 

СЈ.0.1.3. 

СЈ.0.1.4. 

СЈ.0.1.5. 

СЈ.0.1.6. 

СЈ.0.1.7. 

СЈ.0.1.8. 

СЈ.1.3.1. 

СЈ.1.3.2. 

СЈ.1.3.3. 

СЈ.1.3.4. 

СЈ.1.3.5. 

СЈ.1.3.6. 

СЈ.1.3.7. 

СЈ.1.3.8. 

СЈ.1.3.9. 

СЈ.1.4.4. 

Математика, свет око нас, 

ликовна култура, музичка 

култура, физичко 

васпитање 
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 пише читко и уредно; 

 писмено одговара на постављена питања; 

 спаја више реченица у краћу целину 

СЈ.1.4.5. 

 

Начин остваривања програма:  

Да би се предвиђени исходи постигли, примењиваће се различити начини методе и облици рада, а у зависности од услова у 

којима се ради, средстава којима се располаже, креативности учитеља и спремности да се на различите иновативне и деци блиске 

начине пренесе потребно знање. 

Значајне активности ученика у оквиру овог предмета биће: 

- Развој усменог изражавања оствариваће се кроз игру и активности где се вежба комуникација. 

- Вежбе у слушању усмераваће се на одвајање битног од небитног и на подражавање правилног говора. 

- Вежбе у отклањању дијалекатских и жаргонских карактеристика говора изводиће се полако и систематично. 

- Моторичке вежбе за развијање руке, шаке и прстију изводиће се кроз игру. 

- Настава почетног читања и писања изводиће се на више нивоа уз примену принципа индивидуализације.  

- Усавршавање читања вежбаће се на текстовима који су кратки, динамични, интересантни. 

- Развијање читалачке навике оствариваће се кроз читање дела домаће лектире, читање текстова у сликовницама и сарадњом са 

школском библиотеком. 

- Вежбе за усвајање знања из граматике, до нивоа његове практичне примене у говорним ситуацијама, оствариваће се кроз рад у 

осталим областима наставе српског језика, а садржај ће се одређивати на основу систематског праћења говора и писања 

ученика. 

- Усвајање правописних правила реализоваће се путем што чешћих и што разноврснијих вежбања. 

- Ученици ће се усмеравати како да учтиво започну разговор, размењују информације и користе основне форме учтивости и да 

културно саслушају саговорника. 

- Пажљивим одабирањем текстова који су уметнички вредни и прилагођени узрасту ученика за учење напамет и казивање, 

богатиће се речник и развијати изражајни говор.  

- У развијању слушне пажње користиће се игре. 
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- У развоју писменог изражавања водиће се рачуна о индивидуалном приступу – према могућностима у писању. 

- Већина исхода овог предмета оствариваће се кроз непосредну активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника. 

- Најефикасније методе учења у настави овог предмета су: дијалошка, текстуална, метода писаних радова, стваралачка. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање треба обављати непрекидно, и на примерен начин. Ученик се информише о квалитету свог постигнућа 

тако што ће му повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би била подстицајна за даље 

напредовање. Она треба да буде правовремена, дата током или непосредно након обављања неке активности; треба да буде конкретна, 

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

елементе који су за похвалу, а касније оне које би ученик требало да унапређује. Вредновање започиње проценом нивоа на коме се 

ученик налази и према коме ће се процењивати његово даље напредовање. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању исхода овог предмета као и напредак других ученика. Вредновање напредовања ученика врши се 

кроз: разговор, тестирање, резултате дечијих активности, задовољство ученика на часу, домаће задатке. Резултате целокупног праћења 

и вредновања наставник узима као основу за планирање наредних корака у раду са ученицима.  

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

25 
 

1.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

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

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

и културама, као и према сопствном језику и културном наслеђу. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Поздрављање 
Ученик уме да поздрави и 

опоздрави. 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Свет око нас 

Математика 

Представљање себе и других, 

давање основних информација о 

себи и тражење информација о 

другима 

Ученик уме да представи себе и 

другога. 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Свет око нас 

Математика 

Разумевање и давање 

једноставних упутстава и 

налога 

Ученик разуме кратке и 

једноставне молбе и упутства и 

реагује на њих. 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Свет око нас 

Математика 

Позив и реаговање на позив за 

учешће у заједничкој 

активности 

Ученик уме да разуме позив и 

реагује на њега као и да упути 

позив на заједничку активност. 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Свет око нас 

Математика 
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Исказивање молбе, захвалности 

и извињења 

Ученик разуме кратке и 

једноставне молбе и реагује на 

њих. Уме да искаже и упути 

захвалност. 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Свет око нас 

Математика 

Честитање 
Ученик разуме и уме да упути 

честитке. 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Свет око нас 

Математика 

Описивање живих бића, 

предмета, места и појава 

Ученик уме да препозна и 

именује жива бића, предмете и 

места из окружења. 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Свет око нас 

Математика 

Исказивање потреба, осета и 

осећања 

Ученик разуме и уме да изрази 

основне потребе, осете и 

осећања. 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Свет око нас 

Математика 

Исказивање положаја у 

простору 

Ученик разуме обавештења о 

положају и простору и реагује 

на њих. 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Свет око нас 

Математика 

Изражавање припадања-

неприпадања и поседовања-

непоседовања 

Ученик тражи и даје 

једноставне исказе којим се 

изражава припадање и 

поседовање. 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Свет око нас 

Математика 
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Изражавање допадања-

недопадања 

Ученик разуме, тражи 

мишљење и изражава допадање 

једноставним језиком. 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Свет око нас 

Математика 

 

Начин остваривања програма: 

- Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа. 

- Учење и понављање мини дијалога, игара по улогама, симулације,драмске активности итд. 

- Израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл. 

- Вежбе слушања ( према упутствима наставника или са аудио записа повезати појмове, додати делове слике, допунити 

информације, допунити хронологију). 

- Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву. 

- Решавање текућих проблема у разраду, тј. договори и мини пројекти.  

- Превођење исказа у гест и геста у исказ.  

- Заједничко прављење илустрованих материјала.  

Праћење и вредновање наставе и учења: 

- Усмене и писане провере 

- Практични радови 

- Активност на часовима  

- Писање домаћих задатака 

- Учешће у различитим облицима групног рада  

- Збирка одабраних ученичких радова (портфолио) 
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1.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

 

ЦИЉ: Циљ наставе математике је да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за разумевање појмова и 

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

животне праксе за успешно настављање математичких образовања и за самообразовање, као и да допринесе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свеобухватном развоју личности ученика. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ГЕОМЕТРИЈА 

Предмети у простору и односи 

међу њима. 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да : 

 одреди међусобни положај предмета 

и бића и њихов 

 положај у односу на тло. 

 упореди предмете и бића по 

величини ; 

 уочи и именује геометриске облике 

предмета из непосредне околине. 

Листа стандарда по  нивоима 

 

МА .1.2.2. 

МА .2.2.1. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Свет око нас 

Физичко васпитање 

Пројектна настава 

Класификација 

предмета према својствима 

 именује геометријска тела и фигуре 

 групише предмете и бића са 

заједничким својством ; 

 сложи/разложи  фигуру која се 

састоји од познатих облика ; 

МА .1.2.1. 

МА .2.2.1. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Свет око нас 

Пројектна настава 

Линија и област 

 разликује 

 криву, праву,изломљену ,затворену и 

отворену линију 

 црта праву линију и дуж  помоћу 

лењира; 

МА .1.2.1. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Свет око нас 

Пројектна настава 
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Мерење и мере 

 

 разликује новчане апоене до 100 

динара и упореди њихову вредност ; 

 уочи правило и одреди следећи члан 

започетог низа; 

 прочита и користи податке за 

МА.1.2.2. 

МА.1.2.3. 

МА.1.4.1. 

МА .2.2.2. 

МА .2.4.1. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Пројектна настава 

 

    

ПРИРОДНИ  БРОЈЕВИ ДО 

100 

 броји унапред и уназад и са 

прескоком ; 

 прочита, запише , упореди и уреди 

бројеве прве стотине и прикаже их 

на бројевној правој . 

 користи редне бројеве. 

 разликује парне и непарн е бројеве  

одреди највећи и најмањи број 

предходника и следбеника. 

 користи појмове сабирак ,збир, 

умањеник , умањилац  и разлика. 

 сабира и одузима два једноцифрена 

броја не записујући поступак; 

 сабира и одузима до 100 без прелаза 

преко десетице 

 растави број на сабирке и примени  

замену места и здруживање сабирака  

ради лакшег рачунања ; 

 реши текстуални задатак са једном 

операцијом ; 

 

МА . 1.1.1 

МА . 1.2.2. 

МА . 1.1.4. 

МА . 1.1.5. 

МА . 2.1.1. 

МА . 2.1.3. 

МА . 2.1.4. 

МА . 3.1.1. 

МА . 3.1.2. 

МА . 3.1.4. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Пројектна настава 
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једноставнијег стубичног и 

сликовног дијаграма или табеле ; 

 Измери дужину задатом 

нестандардном јединцом мере ; 

 Преслика тачке и фигуре  у 

квадратној мрежи на основу задатог 

упутства. 

 

Начин остваривања програма: 

Предмет математика у првом разреду се углавном остварује кроз игру и игровне активности и у доброј мери  је везан за сферу 

доживљаја и проширивање искуства детета и ослања се на његову природну способност да уочава сличности и разлике у облицима и 

односима . 

Наставник за израду и реализацију школског програма треба да познаје и уважава развојне идивидуалне карактеристике својих 

ученика и да примерено њима планира и остварује образовни процес . 

Ученици ће кроз различите садржаје остварити исходе образовног процеса . 

- Описивање положаја објеката у односу на више других објеката у сложеној реалистичној ситуацији  на слици или табели . 

- Прављење модела геометриске фигуре од сламчица или модела геометриског тела помоћу стапића и куглица од пластелина . 

- Састављање одређене фигуре од задатих делова (танграм)  

- Моделовање положај тачке у односу на линију помоћу траке и предмета и обрнуто , цртање слике према реалној ситуацији. 

- Упоређивање и размена новца; рачунање са новцем : приказивање датог новчнаног износа најмањим могућим бројем кованица  

/ новчаница. 

- Разлагање броја на могуће сабирке у реалистичним ситуацијама (нпр: У кутији се налази 10 плавих и црвених куглица .Колико 

може бити црвених , а колико плавих куглица у кутији ? Решење треба записати у табели . ) 

Садржај програма предмета математике представљају основу за остваривање исхода, јер је њима обухваћено  све оно сто ученик 

треба да изгради на нивоу знања. 

За реализацију садржаја на часовима треаба комбиновати методе и облике рада што доприноси већој ефикасности  наставног 

процеса , подстиче интелектуалну  активност ученика и наставу чини интересантнијом и функционалнијом. 

У математици се користи индивидуални рад, рад у пару, групни рад, као и методе рада: опажање, уочавање, посматрање, 

упоређивање , демонстрирање, илустровање, практичан рад (моделовање , сецкање , лепљење , преклапање фигура ), као и дидактички 

материјал  (жетони, штапићи, сламчице, чачкалице, конац, канап, куглице од пластелина и картице ) 
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Коришћењем дидактичког материјала ученици кроз игру и забаву развијају логичко мишљење , мисано се ангажују и тако стичу 

елементарне математичке појмове.Ученици се оспособљавају за решавање различитих практичних и теориских проблема 

комуникацију математичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака. Ученици усвајају предвиђене садржаје 

самостално уз помоћ наставника. Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и наставе. Основна улога наставника 

је да буде организатор настваног процеса, да подстиче, организује и усмерава рад ученика. Рад наставника се сатоји у планирању  , 

остваривању и вредновању наставе . За остваривање предвиђених исхода наставник излаже знања – садржаје обијашњавањем , 

усменим излагањем , разговором и демонстрацијом настаставних средстава. При обради нових садржаја наставник ће се ослањати на 

постојећа искуства и знања ученика и настојећи где год је то могуће да ученици самостално изводе закључке. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења : 

Оцењивање у првом разреду је описно формативно. Праћење и вредновање треба обављати континуирано , уважавајући 

интересовања и активности ученика у процесу учења , а у складу са индивидуалним развојним способностима . Учитељ 

организовањем наставе –учења утиче мотивационо и подстицајно на развој способности ученика уз максимално коришћење 

диференцираних захтева и интересантних начина рада у циљу поштовања права на различитост, како у нивоу предзнања ученика , тако 

и динамике развоја њихових потенциалних способности .Евалуација се најчешће врши кроз разговор, тестирање, кроз продукте 

дечијих активности, задовољство ученика на часу, домаће задатке, практичне радове, збирке одабраних ученичких радова (портфолио) 

показане вештине у коришћењу  материјалала и прибора , резултата на допунској и додатној настави, учешће на такмичењима, 

педагошку свеску . 
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1.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СВЕТ ОКО НАС  

 

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

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Непосредно окружење   

Ја и други 

- да ученик препозна и искаже радост, 

страх, тугу уважавајући себе и друге 

- да се понаша тако да уважава 

различитост својих вршњака и 

других људи 

- сарађује са вршњацима у 

различитим активностима 

- српски језик 

- музичка култура 

- ликовна култура 

- физичко васпитање 

- драмска секција 

- ликовна култура 

Породични дом, школа 
- чува своју, школску и имовину 

других 

- српски језик 

- ликовна култура 

- физичко васпитање 

- музичка култура 

- пројектна настава 

Здравље и безбедност 

- одржава личну хигијену и адекватно 

се облачи у циљу очувања здравља 

- прати инструкције одраслих у 

опасним ситуацијама(поплаве,пожар 

и сл.) 

- примењује правила безбедног 

понашања на путу од куће до школе 

- математика 

- српски језик 

- ликовна култура 

- ликовна секција 

- музичка секција 

Орјентација у простору и времену 

- снађе се у простору помоћу 

одредница горе-доле, лево-десно 

- одради време својих активности 

помоћу временских одредница 

- ликовна култура 

- српски језик 

- моделарска секција 

Човек ствара - посматрањем и описивањем - српски језик 
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 предмета одреди својства 

материјала 

- учествује у извођењу једноставних 

обрада материјала 

- ликовна култура 

- музичка култура 

- пројектна настава 

- ликовна секција 

- еколска секција 

Разноврсност природе 

- разликује природу од производа 

људског рада 

- препознаје изглед земљишта у 

непосредној околини 

- идентификује биљке и животиње из 

непосредног окружења 

- препознаје облике појављивања у 

природи 

- препознаје делове тела животиња 

- препознаје улогу чулних органа 

- штеди воду и одлаже отпад на 

предвиђено места 

 

 

Начин остваривања програма: комбиноваће се различити облици и технике рада: групни, индивидуални и радионичарски рад, 

примена информација технологије, претраживање интернета, кратки филмови. 

- практиковање у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду 

- решавање проблемских ситуација путем игроказа 

- анализирање друштвених појава и процеса 

- ликовно ставаралаштво 

- сустрети и разговори са припадницима националаних мањина  

- учествовање на школским приредбама поводом Дана школе,  8. марта, Светог Саве 

- обележавање Дана породице(15.5.) и излагање ликових радова на школској изложби 

- обилазак свих школских просторија и упознавање са њиховом наменом 

- упознавање радника школе и специфичности њиховог занимања  
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- одржавање личне хигијене и хигијене учионице 

- организовање разговора са старијим чланова ученичких породица 

- израда употребних предмета и ликовних радова поводом Нове године и Ускрса и њихово излагање на Новогодишњем вашару и 

изложбама Учитељског друштва 

- посета најближој амбулатни и разговор са медицинским радницима 

- обележавање Дана здравља (7.4.), учешће на конкурсима  

- организовање разговора са ватрогасцем и полицајцем 

- постављање проблемских ситуација у саобраћају и њихово решавање  

- едукативне шетње у околини ради упознавања са начином функционисања саобраћаја 

- израда макета саобраћајних средстава и раскрсница 

- израда "временске линије" 

- успостављање режима дана 

- извођење огледа и учешће на фестивалу науке у оквиру Дечије недеље  

- посета најближој занатској радионици 

- прављење колекције природних и вештачких материјала 

- радионица са родитељима и израда украсних и употребних предмета од дрвета глине и вуне 

- излети у природи са истраживачким задацима 

- израда рељефа са њиховим елементарним облицима 

- прављење збирке земљишта 

- прављење хербаријума 

- сађење и гајење украсних биљака у учионици и школском дворишту 

- обилазак биолошког кабинета и упознавање са препаратима 

- обележавање Дана планете земље (21.3.) и учешће на ликовним конкурсима. 

Праћење и вредновање наставе и учења: усмене провере, писмене провере, практични радови, активност на часовима, излагање 

и представљање на изложбама, учешће у дебати и дискусији, писање домаћих задатака, учешће у различитим облицима групног рада, 

збирка одабраних ученичких радова (портфолијо), примена стечених знања, самосталност, показане вештине у коришћењу материјала, 

алата, инструмената и других помагала, примена мера заштите и безбедности према себи, другима и околини.  
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1.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

ЦИЉ: Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз 

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

народа. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Ликовна култура и 

окружење 

- По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

- опише, својим речима, визуелне карактеристике по којима 

препознаје облике и простор; 

- пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима; 

- одреди положај облика у простору и равни; 

- црта на различитим подлогама и форматима папира; 

- Користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; 

- обликује једноставне фигуре од меког материјала; 

- одабере начин спајања(самостално) најмање два материјала; 

- преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад; 

- Изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, 

доживљаје, утиске, сећања и опажања; 

- преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне предмете 

мењајући им намену; 

- изрази познате појмове мимиком и покретом тела без звука; 

- повеже одабрану установу културе са њеном наменом; 

- поштује договоре и правила понашања и облачења приликом посете 

установама културе; 

- Свет око нас 

- Народна 

традиција 

- Српски језик 

- Математика 

Односи у видном 

пољу 
 

- Математика 

- Свет око нас 

- Српски језик 

- Физичко васпитање 
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Обликовање  

- Математика 

- Свет око нас 

- Српски језик 

 

4.Споразумевање   

 

Начин остваривања програма: 

Наставни садржаји ликовне културе су груписани и реализују се током целе године. Ученици постепено уочавају везу 

уметности и уметника, са свакодневним животом. Наставник у свакој прилици упућује ученике на предмете које користе или виђају у 

свом окрењу, а чији изглед су осмислили уметници (аутомобили, мобилни телефони, школски прибор, прибор за рад...). Оспособљава 

ученике да повезују појмове нпр.сликар-слика. Наставник води ученике ( у колико постоје могућности) током године најмање у две 

установе (биоскоп, позориште) и упућује их на правила понашања и облачења, на разлике у правилима понашања и на опажаје 

уређења простора и карактеристичне атмосвере унутар установе. 

Часове ликовне културе интегрише са часовима предмета свет око нас, народне традиције, музичке културе, пројектне наставе. 

Ученици ће на основу наведеног, у зависности од ликовног подручја, технике, медија програм остваривати према: сећањима, машти, 

по виђеном и замишљањима. 

Наставник подстиче ученике на размишљање техником асоцијација. Акценат ставља не на развијању научног мишљења, већ 

стваралачког. Наставник бира ликовне технике које ће бити разноврсне у првом разреду. Објашњава технике у форми кратког упуства 

пре и у току рада одабиром адекватних метода рада, облика рада и корелацијом са другим предметима. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Ликовне радове није лако вредновати , јер је тешко поставити јасне  стандарде и критеријуме. Процена, оцена и квалификација 

је тешка управо због тога што је специфичност овог предмета (области) везана за индивидуалност. Процена рада не би смела да буде 

шематизована ни уопштена. Нивои постигнућа требало би да буду усмерени ка индивидуалном осећају и доживљају визуелних 

решења. 

Ученички рад представља конкретног ученика, индивидуалца, па зато и вредновање (оцена) треба да буде индивидуализована. 

Свако дете има своје нивое постигнућа. Да би наставник избегао могућност грешке треба да избегава следеће категорије при процени 
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радова: добро-лоше, лепо-ружно, уредно-неуредно. Изрази који су подршка  индивидуалности и креативности су: креативно-

некреативно, успешно-неуспешно, оригинално-неоригинално, необично- већ виђено. 

Када се вреднују ликовни радови ученика наставник о томе не би требао да мисли као  оцењивању у уобичајном смислу те речи,  

већ би то вредновање требало да буде процес индивидуалног праћења и подршке критичког размишљања о учениковом раду, анализе 

радова и сл. У својој педагошкој свесци наставник бележи различите активности ученика изражене приликом израде тематских и 

календарских паноа, учешћа у дискусијама након остварених посета изложбама, самооцењивања, изношења критичких ставова... 

Праћење је лично уочавање и бележење запажања о постигнутом обиму компентенција и постављеним задацима дефинисаним 

наставним планом и програмом. 
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1.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 

ЦИЉ: Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално 

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

одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај 

прегласне музике и њеног утицаја на тело и зашто је тишина важна; 

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

група певача; оркестар/ један свирач/ група свирача, боју различитих 

певачких гласова и инструмената и музичке изражајне елементе; 

 препозна музички почетак и крај и понављање теме или карактеристичног 

мотива у слушаном делу; 

 повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и 

боју инструмента са карактером дела; 

 поштује договорена правила понашања при слушању музике; 

 користи самостално или уз помоћ одраслих доступне носиоце звука; 

- српски језик 

- свет око нас 

- ликовна култура 

- енглески језик 

- грађанско 

васпитање 

- пројектна настава 
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ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 изговара у ритму уз покрет бројалице; 

 пева по слуху песме различитог садржаја и расположења; 

 пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре; 

 примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у 

групном певању и свирању; 

 свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким 

играма; 

 повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама са 

бојама, ритам са графичким приказом; 

 објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења; 

-  

- српски језик 

- физичко 

васпитање 

- свет око нас 

- ликовна култура 

- математика 

- грађанско 

васпитање 

- енглески језик 

- пројектна настава 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 учествује у школским приредбама и манифестацијама; 

 направи дечје музичке инструменте; 

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

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

игре помоћу различитих извора звука, музичко питање и одговор на 

ритмичким удараљкама, једноставну мелодију на краћи задати текст; 

 изабере према литерарном садржају одговарајући музички садржај. 

o  

- ликовна култура 

- физичко 

васпитање 

- српски језик 

- свет око нас 

- пројектна настава 

 

Начин остваривања програма: 

Начин остваривања програма музичке културе у првом разреду основне школе се огледа у прожимању и садејству свих тема и 

наставних јединица које су предвиђене наставним програмом. Музику од почетка треба повезивати са што више догађаја у животу 

детета. Пре свега треба подстицати развој личног односа према музици кроз активно слушање музике, лично музичко изражавање 

ученика, кроз извођење музике и музичко стваралаштво. Програм се остварује кроз интеграцију са другим предметима чиме се 

подстиче целокупни ментални и психо-моторни потенцијал ученика. Музичке активности као што су говор у ритму, певање, свирање, 
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покрет уз музику и слушање музике остварују се кроз бројалице, песме, ритмичке аранжмане и разноврсне композиције за слушање 

музике. Покрет и певање треба повезивати кроз извођење народних, музичких и дидактичких игара. Свирање се реализује на дечјим 

ритмичким и алтернативним инструментима кроз извођење пулса, извођење ритма, груписање удара и ономатопеју звучних 

илустрација. Музичко стваралаштво се развија кроз: импровизацију игре/покрета на одређену музику, израду ритмичких инструмената 

од различитих материјала,музичке квизове, компоновање мелодије на задати текст, илустрацију доживљаја музике и сл. Начине 

остваривања програма треба прилагодити могићностима конкретног одељења. Корелација са другим предметима ставља ученика у 

позицију да буде истраживач, креатор и извођач. На тај начин развијамо и дух заједништва кроз рад у групама, као и комуникацијске 

вештине. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

С обзиром на специфичност предмета музичке културе праћење и вредновање наставе и учења  огледа се највише у ученичком 

живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву, а такође и слушању музике. Зато наставу и учење треба вредновати у смислу 

изражајног и стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела. И најскромније музичке импровизације, 

креативно размишљање и стварање треба позитивно вредновати и охрабрити. Кад је у питању овај предмет мерило успеха је учешће и 

мотивисаност ученика. Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је описно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.Врши се кроз напредовање ученика (мање је од очекиваног, стално али 

спорије, на очекиваном нивоу и изнад очекиваног нивоа) и ангажовање ученика (у мањој мери, повремено или стално). 
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1.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и 

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

савременим условима живота и рада. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Први ниво 

1. Правилно изводи вежбе обликовања 

2. Скокове и прескоке изводи са већом висином и даљином 

3. Брзо трчи са и без промене правца 

4. Трчи и учествује у игри дуже време без замора 

Други ниво 

1. Изводи вежбе обликовања са неправилним држањем 

2. Скокове и прескоке изводи са мањим висинама и даљином 

3. Спорије трчи 

4. Учествује у игри, али се замара 

Трећи ниво 

1. Није заинтересован за вежбање 

2. Избегава учешће у игри 

3. Није достигао већину наведених исхода 

Свет око нас 

Математика 

Српски језик 

Музичка култура 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

Први ниво 

1. Води лопту без прекида неколико пута 

2. Правилно изводи вежбе са реквизитима 

3. У потпуности одржава равнотежу на суженим просторима 

(линија, шведска клупа, ниска греда, став на једној нози) 

Други ниво 

1. Води лопту са честим прекидима 

2. Делимично правилно изводи вежбе са реквизитима 

3. Има потешкоћа са одржавањем равнотеже на суженим 

Српски језик 

Музичка култура 

Математика 
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просторима 

Трећи ниво 

1. Не показује напредак  у раду 

2. Не може да одржи равнотежу на суженим просторима 

3. Већину вежби са реквизитима ради неправилно 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Први ниво 

1. Ученик има висок степен развијености хигијенских навика 

2. Не показује видљиве знаке умора приликом вежбања 

3. Нема постуралне поремећаје ни телесне деформитете 

Други ниво 

1. Има делимично развијен степен хигијенских навика 

2. Замара се приликом дужег вежбања 

3. Не укључује се у рад приликом захтевнијих вежби 

Трећи ниво 

1. Има недовољно развијене хигијенске навике 

2. Брзо се замара 

3. Није заинтересован за вежбање 

Српски језик 

Свет око нас 

Грађанско васпитање 

Одељењска заједница 

 

Начин остваривања програма: 

Програм првог разреда остварује се у редовној настави  и ваннаставним активностима у следећим облицима рада: 

- часови редовне наставе, 3 часа недељно, 108 часова годишње; 

- спортско рекреативне активности, реализују се према интересовању ученика у складу са материјалним и просторним 

условима рада; 

- недеља школског спорта, обухвата физичке активности прилагођене узрасту и могућностима ученика, ликовне и друге 

изложбе, музичко-спортске радионице, ђачке радионице о здрављу, спорту и физичком вежбању; 

- активности у природи ( крос, спортски дан, излети ), из фонда радних дана школа организује активности у природи; 

- школска такмичења, такмичење из минимум једне елементарне игре или полигона у току школске године, ученици могу да 

учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, који су у складу са планом и 

програмом наставе и учења, као и на такмичењима од интереса за локалну заједницу. 
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Праћење и вредновање наставе и учења: 

Континуирано праћење и вредновање: 

- стања физичких способности, степен савладаности моторичких знања и умења спроводи се на основу минималних 

програмских захтева, који је утврђен на крају програмских садржаја; 

- стања здравља  и хигијенских навика, прати се на основу утврђивања нивоа правилног држања тела и одржавања личне и 

колективне хигијене; 

- достигнути ниво савладаности моторичких вештина, праћење и вредновање моторичких способности врши се на основу 

савладаности програмског садржаја – координација, гипкост, равнотежа и експлозивна снага; 

- однос према раду, однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, 

такмичењима и ваншколским активностима. 

У првом разреду оцењивање се врши описно у три нивоа којим се одређује степен укупног психофизичког статуса ученика 
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1.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  

 

ЦИЉ: Упознати ученике са основним елементима религије и културе старог века. Упознати ученике са паганским митовима и 

легендама о вечном животу. Припремити ученике за сусрет са Откровењем Истинитог Бога. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕМДЕТИМА 

УВОД   

ЗАЈЕДНИЦА КАО ОСНОВ ЖИВОТА 

Упознавање са појмом заједнице, са 

нарочитим акцентом на ону 

литургијског карактера. 

Српски језик, Народна традиција 

ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ БОГА, ЧОВЕКА 

И ПРИРОДЕ 

Разумевање појма евхаристијског 

заједништва са Богом, људима и 

природом. 

Свет око нас, Ликовна култура 

НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ БОЖЈА - 

ХРИСТОС СЕ РОДИ! 

Овладавање основним хришћанским 

појмовима попут љубави Божије, 

светости, празника… 

Народна традиција, Српски језик 

ЦРКВА - ЗАЈЕДНИЦА СА БОГОМ 
Разумевање појма обећања Божијихи 

заједнице са Њим 
Грађанско васпитање, Ликовна култура 

ХРИСТОВА ЉУБАВ ПРЕМА ЧОВЕКУ 

И СВЕТУ 
Конципирање односа Човек-Бог-свет Свет око нас 

НАША БРИГА О СВЕТУ (ТВОРЕВИНИ 

БОЖЈОЈ) 

Брига човекова о свету (као 

творевини Божијој), екологија 
Свет око нас, Од играчке до рачунара 

 

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 извођења 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 
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начин упознају са учењем Библије (библ. повест о стварању света, старозаветна историја спасења, месијанска нада). Историјске 

догађаје 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 обрађују на часу (ЗАЈЕДНИЦА КАО ОСНОВ ЖИВОТА, 

ЗАЈЕДНИЦА ЉУБАВИ БОГА, ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ, НЕИЗМЕРНА ЉУБАВ БОЖЈА - ХРИСТОС СЕ РОДИ!, ЦРКВА - 

ЗАЈЕДНИЦА СА БОГОМ, ХРИСТОВА ЉУБАВ ПРЕМА ЧОВЕКУ И СВЕТУ, НАША БРИГА О СВЕТУ (ТВОРЕВИНИ БОЖЈОЈ)) 
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1.9 НАСТАВНИ  ПРЕМЕТ:  ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ: Општи циљ предмета Грађанско васпитање , сазнање о себи и другима је подстицање развија личности и социјалног 

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

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

компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Упознавање 

родитељи 

ученици 

- олакшавање процеса адаптације на школску средину 

и подстицање соц. интеграције 
Српски језик 

Свет око нас 

Пројектна настава 

Свест о себи 

времеплов 

моје бриге 

- подстицање развоја сазнања о себи о сопственим 

осећањима и потребама, свести о личном идентитету 

и о способности, самопоштовања и самопоуздања 

Српски језик 

Свет око нас 

Комуникација 

Осећања 

неспоразим 

надимци 

тужакање 

- изражавање и комуникација осећања, проширивање 

знања и умења за решавање, итд. Проблема, учење 

технике за превладавање непријатних емоција 

Српски језик 

Свет око нас 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Сарадња 

Снови 

Бес 

- подстицање социјалног сазнања , разумевања и 

прихватање међусобних сразлика, учење видова 

самопотврђивања без агресивности и уз уважавање 

других 

Српски језик 

Свет око нас 

Страхови Туга 

- развијање комуникативне способности, 

конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и 

одраслима 

Српски језик 

Свет око нас 

Пријатељство 
- упознавање ученика са дечијим правима и 

подстицање и оспособљавање ученика за активну 

Српски језик 

Свет око нас 
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партиципацију у животз школе 

Презентација - евалуација 

Српски језик 

Свет око нас 

ИКТ 

 

Начин остваривања програма: 

Настава ће се изводити у учионици, природи (парк). Такође, настава ће се реализовати  (уколико постоје услови) кроз  посете 

школској и градској библиотеци, Завичајном музеју.  

Настава ће се реализовати кроз радионице, симулације, играњем улога, студије случаја, дискусије, мини истраживања и једноставне 

акције. 

Биће коришћене следеће методе: монолошка, дијалошка, метода развоја, радионичарска, истраживачка, игра улога, игра, 

демонстративна. 

Од облика рада заступљени су фронтални, групни, индивидуални и рад у пару. 

 

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. 

Такође 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. 

У процесу оцењивања узеће се у обзир све активности ученика (уредност,систематичност,залагање,самоиницијативност,креативност и 

др.) Оцењивање је описно. Производи рада (цртежи, панои) чувају се и излажу у учионици или холу школе. 
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1.10 НАСТАВНИ  ПРЕМЕТ:  ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  

 

ЦИЉ: Развијање општих међупредметних компетенција уз 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 ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Скоро све области наставних 

предмета за први разред су погодне 

за избор теме за реализацију 

пројектне наставе, поред тога и 

значајни датуми, обележавање 

међународно важних дана, локално 

важни датуми, активности школе, 

Дан отворених врата, тема 

занимљива, интересантна 

ученицима и прилагођена њиховом 

узрасту, ваннаставне активности. 

 Оспособљавање ученика за самостално проналажење 

информација, 

 Развијање способности за решавање проблема, 

 Развијање навике за самостално учење, 

 Сараднички односи у групи, 

 Критички однос према сопственом и туђем раду, 

 Оспособљавање за самостално одлучивање, 

 Способност аргументовања, изношења чињеница и 

доказа, 

 Функционално повезивање знања, 

 Усвајање нових и другачијих облика рада, 

 Планирање, 

 Поштовање рокова и преузимање одговорности за 

извршавање задатака, 

 Јачање одељењске кохезије, 

 Повезивање знања са искуствима из свакодневног 

живота, 

 Оспособљавање за практичну примену стечених знања у 

свакодневним ситуацијама, 

 Разумевање сврхе онога што се учи, 

 Ученик треба да зна да укључи и искључи рачунар, 

У пројектној настави један од 

основних циљева је 

међупредметна корелација, 

тако да се сви предмети 

међусобно повезују и 

прожимају у остваривању 

зацртаног циља пројекта. 
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 Коришћење интернета за учење и проналажење 

података, 

 Покретање и коришћење програма за цртање, 

 Развијање навика и способности за представљање 

резултата истраживања и самосталног учења. 

 

Начин остваривања програма: Пројектна настава се остварује кроз планирање и детаљну организацију активности од стране 

наставника. Активности су примерене узрасту ученика, а комбинују се различите технике, облици и методе рада, као и обавезна 

примена информационо комуникационих технологија. Наставник одређује тип пројекта и етапе које пројекат мора да прође да би 

остварио постављени циљ. Препоручен и најприхватљивији тип пројекта за први разред основне школе је тзв полуструктуирани 

пројекат. У овом пројекту наставник даје ограничен избор тема, у великој мери дефинише методологију рада и сам одређује које ће 

материјале дати ђацима, а које ће они сами пронаћи. Све садржаје треба реализовати кроз различито тематско повезивање у игри или 

функционалној активности која задовољава интересовање и потребе детета на млађем школском узрасту. Тема пројектне наставе може 

да буде везана за план и програм наставе и учења, али може бити везана и за неки важан датум, међународни или локални, за Дан 

школе, Дан отворених врата, Дан без дневника и слично. Активности којима се остварује планирано су: самостално сакупљање 

информација из енциклопедија и друге литературе, са интернета, истраживачки рад, експериментисање и огледне активности, активно 

учење кроз игру, коришћење рачунара и различитих програма за цртање, рачунање, писање, теренски рад (посета фабрици, имању, 

плантажи, различитим објектима у месту и околини у зависности од циља пројекта), организовање базара, вашара, изложби, 

презентовање родитељима, угледни и огледни часови, радиионице са родитељима, интервјуи и разговори са људима различитих 

занимања, прављење албума, фотографисање, прављење колекција (различитих материјала), учествовање на манифестацијама у школи 

и ван ње, сарадња са другим одељењима, разредима и школама, излети или посете са одређеним истраживачким задацима.  

Праћење и вредновање наставе и учења: Остварује се кроз активност ученика, оствареност постављених задатака, рад на 

истраживању и сакупљању потребних информација, учешће у дебати и дискусији, самосталност у раду, примену наученог, показану 

вештину коришћења рачунара и програма примерених узрасту, кроз однос према свом и туђем раду, кроз способност презентовања 

постигнутих резултата у раду, усмене и писмене провере, способност да се направи одређен предмет, наставно средство, инструмент 

итд у зависности од циљева пројетка. Вреднује се путем вежби, направљених паноа, представа, презентација, радова ученика који су 

настали као продукти пројектних активности и кроз све остале остварене активности на часу. 
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2. ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД 
 

Сврха програма образовања: 

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

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

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

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

учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва. 

Циљеви образовања и васпитања у петом другом  разреду су:  

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

складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

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

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

учења; 

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

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

националних мањина; 

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

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

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

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

се темеље на начелима различитости и добробити за све; 

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

верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на 

различитост; 

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

друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности 
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик   5 180 

2. Енглески језик
 

  2   72 

3. Математика   5 180 

4. Свет око нас   2   72 

5. Природа и друштво - - 

6. Ликовна култура   2   72 

7. Музичка култура   1   36 

8. Физичко васпитање   3 108 

У К У П Н О: А 20 720 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ
1   

1 
Верска настава/ Грађанско 

васпитање
5 1 36 

2. Народна традиција 1 36 

3. Чувари природе 1 36 

4. Од играчке до рачунара 1 36 

                                                           
5 Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставих предмета и изучава га до краја првог циклуса. 

*Број часова за ученике припаднике националних мањина. 
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5. 
Матерњи језик са елементима 

националне културе 
2 72 

У К У П Н О: Б 2 72 

У К У П Н О: А + Б 22 792 

 

Такође су предвиђени и следећи  облици  организовања  образовно- васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети:  

 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 22-25* 
792-

900* 

2. 
Допунска настава 

 
1 36 

3. 
Настава у природи 7 – 10 дана 

годишње 

4. Додатни рад - - 
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Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. 

Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 

3. Екскурзија
 

1-3 дана годишње 

 

На родитељским састанцима, родитељи ученика другог разреда ће се  анкетирати, како би са листе понуђених изборних 

предмета, чији ће програми и садржаји бити представљени, могли  изабрати оне за које сматрају да ће њиховој деци највише 

одговарати.  

Обавезни део школског програма садржи наставне  предмете и садржаје који су обавезни за све ученике одређеног нивоа и 

врсте образовања. 

Изборни део школског програма обухвата  изборне наставне предмете и садржаје програма по нивоима и врстама образовања 

од којих је ученик био обавезан да  изабере један наставни предмет према својим склоностима. Један од обавезних изборних предмета 

је  верска настава или грађанско васпитање за које су се ученици опредељују на почетку циклуса образовања.  

Факултативни део школског програма требало би да задовољи интересе  ученика у складу са могућностима школе као и 

садржаје и облике слободних активности ( хор, оркестар, екскурзије, секције, културне и друге активности...). 

Прописани број часова  може се увећати до 5 часова осталим активностима (часови изборних наставних предмета, слободне 

активности). Наравно, према потребама ученика, организоваће се допунска настава из предмета за који је то потребно, као и разне 

активности за ученике који показују наклоности ка неким врстама спортских, културних и др. облика организовања. Уколико је 

потребно, зa учeникe кojимa je услeд сoциjaлнe ускрaћeнoсти, смeтњи у рaзвojу, инвaлидитeтa, кaсниjeг укључивaњa у шкoлoвaњe, 

нeдoвoљнoг пoзнaвaњa jeзикa и других рaзлoгa пoтрeбнa дoдaтнa oбрaзoвнa пoдршкa, израдиће се индивидуaлни oбрaзoвни плaн и он 

је саставни део школског програма. Његов циљ је пoстизaњe oптимaлнoг укључивaњa тaквих учeникa у рeдoвaн oбрaзoвнo-вaспитни 

рaд и њихoвo oсaмoстaљивaњe у вршњaчкoм кoлeктиву. Зa свaкoг учeникa пojeдинaчнo, прeмa њeгoвим спeцифичним пoтрeбaмa и 

мoгућнoстимa, припрeмa сe прилaгoђeн нaчин oбрaзoвaњa кojи oбухвaтa индивидуaлни oбрaзoвни плaн, прoгрaм и нaчин рaдa. 

Индивидуaлни oбрaзoвни плaн дoнoси пeдaгoшки кoлeгиjум нa прeдлoг стручнoг тимa зa инклузивнo oбрaзoвaњe. Такође, зa учeникe 
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сa изузeтним спoсoбнoстимa припрeмa сe индивидуaлни oбрaзoвни плaн, прoгрaм и нaчин рaдa кojим сe утврђуje oбoгaћeн нaчин 

oбрaзoвaњa и вaспитaњa. 
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2.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

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

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

друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Основе читања и 

писања 

 Овладавање техником читања и писања латиницом 

 Мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире 

 Увежбавање читања наглас,усавршавање читања у себи у 

функцији тумачења текста 

1сј.1.2.1. 

1сј.1.2.2. 

1сј.1.2.3. 

1сј.1.2.4. 

1сј.1.2.5. 

1сј.1.2.6. 

1сј.1.2.7. 

1сј.1.2.8. 

1сј.2.2.1. 

1сј.2.2.2. 

1сј.2.2.3. 

1сј.2.2.4. 

1сј.2.2.5. 

1сј.2.2.6. 

1сј.2.2.7. 

1сј.2.2.8. 

1сј.3.2.1. 

1сј.3.2.2. 

1сј.3.2.3. 

1сј.3.2.4. 

 Ликовна култура 

 Свет око нас 

 Музичка култура 

 Математика 
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Језик 

 Уочавање и схватање реченице као основне језичке 

категорије, препознавање и разумевање главних 

реченичних делова 

 Упознавање са фонетским и морфолошким појмовима 

према захтевима програма 

 Савладавање нових програмских захтева из правописа  

1сј.1.4.1. 

1сј.1.4.2. 

1сј.1.4.3. 

1сј.2.4.1. 

1сј.2.4.2. 

1сј.2.4.3. 

1сј.2.4.4. 

 Ликовна култура 

 Свет око нас 

 Музичка култура 

 Математика 

Књижевност 

 Уочавање и тумачење битних чинилаца текста према 

захтевима програма 

 Симултано усвајање књижевних и функционалних појмова 

 Уочавање врста књижевних дела према захтевима програма 

1.сј.1.5.1. 

1сј.1.5.2. 

1сј.1.5.3. 

1сј.2.5.1. 

1сј.2.5.2. 

1сј.2.5.3. 

1сј.2.5.4. 

1сј.2.5.5. 

1сј.3.5.1. 

1сј.3.5.2. 

1сј.3.5.3. 

 Ликовна култура 

 Свет око нас 

 Музичка култура 

 Математика 

Језичка култура 

 Овладавање основним облицима језичког изражавања и 

неговања језичке културе 

 Систематско и доследно реализовање вежбања у говору и 

писању 

1сј.1.3.1. 

1сј.1.3.2. 

1сј.1.3.3. 

1сј.1.3.4. 

1сј.1.3.5. 

1сј.1.3.6. 

1сј.1.3.7. 

1сј.2.3.1. 

1сј.2.3.2. 

1сј.2.3.3. 

1сј.2.3.4. 

1сј.2.3.5. 

1сј.2.3.6. 

1сј.2.3.7. 

 Ликовна култура 

 Свет око нас 

 Музичка култура 

 Математика 
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1сј.2.3.8. 

1сј.0.1.1. 

1сј.0.1.2. 

1сј.0.1.3. 

Начин остваривања програма: 

Начин остваривања програма у оквиру предмета Српски језик зависи од резултата претходних испитивања предзнања ученика, 

односно од састава одељења. Полазећи од тих резултата (иницијални тестови) примењују се адекватне наставне методе технике и 

поступци у савладавању наставних садржаја. Ученицима који знају да читају и пишу треба давати диференциране задатке у складу са 

њиховим могућностима (наставни листићи, препричавање прочитаног текста, писање одговора на постављена питања о прочитаном 

тексту). У припремном периоду за читање и писање реализују се следећа вежбања:Вежбе у посматрању (запажање значајних 

појединости, развијање аналитичког посматрања), вежбе у слушању. Са циљем развијања културе усменог изражавања примењују се 

следеће методе: препричавање текста,позоришне представе,причање на основу непосредног посматрања и маште и причања на основу 

низа слика. Велику примену има аналитичка,синтетичка,аналитичко-синтетичка метода. Примењују се вежбе артикулације (чист, јасан 

и правилан изговор гласова).Моторичке вежбе: вежбање покрета руке, шаке и прстију). Писање различитих црта  и линија, 

једноставно, спонтано и ликовно изражавање.Све ове вежбе се организују непрекидно. Према резултатима претходног испитивања и 

према индивидуалном напредовању ученика у одељењу наставу треба изводити на више нивоа, уз примену принципа 

индивидуализације без обзира на поступак (монографски, групни, комплексни) за који се определио учитељ. Децу треба постепено 

уводити у савладавање технике читања. Писање се учи: преписивањем, диктатом, одговарањем на питања, допуњавањем реченица, 

састављањем прича на основу слика, препричавањем и самосталним писменим изражавањем, аутодиктатом. За усавршавање читања и 

писања користе се систематска вежбања: гласно читање, тихо читање текста, флексибилно читање,процена степена разумевања 

прочитаног, читање по улогама. Учење другог писма- латинице  реализује се у другом полугодишту другог разреда. Пожељно је да се 

прво усвајају штампана слова, потом писана,јер такав методички приступ пружа више могућности за вежбање. Слова се обрађују 

групно и то следећим редоследом: прво се обрађују слова која су иста у ћирилици и латиници, затим слова која су потпуно различита у 

ћирилици и латиници и на крају слова која су истог облика а различито се изговарају (принцип поступности од лакше ка тежем).У 

другом разреду у оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог именовања а у 

каснијим разредима у концентричним круговима ови садржаји се изучавају поступно и селективно. Ученици се постепено и логички 

уводе у морфолошке и синтаксичне законитости. Речи увек треба обрађивати у реченици у којој се запажају њихове функције, начини 

и облици. Правопис се савлађује путем систематских вежбања које се организују често, разноврсно и различитих облика писмених 
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вежби. У настави граматике треба примењивати индуктивно-дедуктивну и аналитичко-синтетичку методу. Пожељно је да текст на 

коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да поједине језичке вежбе буду део ученичких домаћих задатака. У обради 

нових садржаја пожељно је применити следеће методе: коришћење погодног полазног текста на коме се увиђа и објашњава 

одговарајућа језичка појава, коришћење исказа говорних ситуација, илустровање и графичко представљање језичких појмова и 

њихових односа. Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају.Тумачење текста у млађим разредима представља 

изузетно сложен и деликатан програмски захтев. Он је у функцији даљег усавршавања гласног читања,уз постепено увођење у технику 

читања у себи, као и усвајање основних појмова, односа и релација које садржи у себи прочитани текст. Важно је да ученик добије 

повратну информацију од учитеља о свом читању наглас, шта евентуално треба мењати да би постало још боље.У оквиру подручја 

језичке културе, преко различитих вежби у говору и писању до ученичког самосталног излагања мисли и осећања у току наставе, али и 

у свим животним околностима у школи и ван ње, где је правилно језичко комуницирање услов за потпуно споразумевање треба радити 

у континуитету. Применом адекватних техника и метода радити на правилној артикулацији гласова, графичкој употреби писма, 

примени стандардног књижевног језика у говору, читању и писању, препричавању, писању и описивању, богаћењу речника. 

Програмски садржаји језичке културе симултано се остварују већ у периоду припрема за читање и писање. Касније она постаје основа 

за остварење наставних садржаја из осталих подручја овог предмета. Тиме језичка култура у највећој мери доприноси јединству 

целовитости наставе српског језика и чини да се она реализује у функционалном повезивању различитих програмских садржаја који се 

најбоље остварују управо у таквој методичкој повезаности. У оквиру предмета Српски језик наставник на часовима примењује и 

комбинује више метода у зависности од наставне јединице,садржаја и типа часа(обрада, утврђивање). 
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2.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

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

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

и културама, као и према сопствном језику и културном наслеђу. 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 ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Школа-школски простор и активности 
Ученик треба да препознаје гласове у говорном ланцу, 

акценат, ритам и интонацију. 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Свет око нас 

Грађанско васпитање 

Физичка култура 

Ја и моји другови 
Ученик треба да разуме вербални садржај и реагује на 

одговарајући начин на кратке усмене поруке. 

Породица и блиско окружење 

Ученик треба да изговара разговетно гласове, научене 

речи и изразе, даје кратке информације о себи и свом 

окружењу и репродукује кратке рецитације, бројалице и 

песмице. 

Празници 

Ученик треба да реагује вербално и невербално на 

постављена питања као и да поставља питања, изражава 

допадање и недопадање, учествује у комуникацији, у 

пару, групи. 

Мој дом-просторије и делови намештаја 

 

Ученик треба да препознаје шта је ново научио и схвата 

значај познавања језика, матерњег и страног. 

Исхрана-ужина, избор хране и пића, воће и 

поврће, навике у исхрани 
 

Одећа-одевни предмети по годишњим 

добима 
 

Окружење-место и улица где станујем, 

важне установе 
 

Остало-годишња доба, месеци, дани у 

недељи и делови дана 
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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 и тд.; израду паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.; игре примерене узрасту и дидактичком 

захтеву; решавање текућих проблема у разраду, тј. мини пројекте; превођење исказа у гест и геста у исказ заједничко прављење 

илустрованих материјала.  

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 предвиђени 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 утврђених 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. 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  

 

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

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

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

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

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
СТАНДАР

ДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Природни 

бројеви до 100 

Ученици треба да: 

- савладају сабирање и одузимање до 100; 

- схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе 

термине и знак множења; 

- упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 

- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских 

операција (без употребе ових назива); 

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

чиниоца и делиоца; 

- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће 

случајеве дељења (до аутоматизма); 

- савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и 

редослед извођења рачунских операција; 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и 

количник, као и да знају да одреде вредност израза са две операције; 

- упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као 

замену за неки број) у најједноставнијим примерима сабирања и 

одузимања; 

- умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, 

као и једначине с једном операцијом (на основу веза између компонената 

операције); 

1MA.1.1.1. 

1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.3. 
1МА.1.1.4. 

1МА.1.1.5. 

1МА.1.3.2. 

1MA.2.1.1. 

1МА.2.1.2. 

1МА.2.1.4. 

1МА.2.1.5. 

1MA.3.1.1. 

1МА.3.1.3. 

1МА.3.1.4. 

Српски језик 

Физичко 

васпитање 

Ликовна култура 

Свет око нас 
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- схвате појам половине; 

Геометријски 

облици 

- Упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове 

узајамне односе. 

- Уочаваку и стичу спретност у цртању праве, дужи, кривих и изломљених 

линија. 

- Уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи. 

1MA.1.2.1. 

1МА.1.2.2. 

1МА.1.2.3. 

1MA.2.2.1. 

1МА.2.2.2. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Физичко 

васпитање 

Свет око нас 

Мерење и мере 

- Упознају и примењују мере за дужину(м, дм, цм) и време(час, минут, дан, 

седмица, месец). 

- Уочавање односа између јединица датих мера. 

- Оспособити ученике за прецизност у мерењу. 

1МА.1.2.2.

1МА.1.2.3.

1МА.1.4.1.

1МА.2.4.1.

1МА.2.4.2.

1МА.2.4.5.

1МА.3.4.1. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Физичко 

васпитање 

Свет око нас 

 

Начин остваривања програма: 

Програм математике предвиђа да ученици поступно упознају бројеве природног низа и број нула; Издвајањем различитих 

колекција објеката врши се  пребројавање и записивање бројева цифрама чиме се учи "аритметичка азбука" и истиче независност 

броја; Узастопно бројање наводи их на откривање законитости формирања низа бројева; После обраде операција сабирања и 

одузимања  уводе се операције множења и дељења Ученици прво упознају својства операције, а затим објашњавање начина рачунања; 

операције се врше усмено Ученици најпре упознају облике геометријских тела. Затим најпростије геометријске фигуре: линије, тачку, 

дуж, па тек онда правоугаоник, квадрат, угао троугао, круг, права, раван, квадар,коцка.  У раду примењујемо различите облике и 

методе рада као и провере постигнућа образовних стандарда. Настојимо да се јасно и правилно изражавамо на часу; да проверавамо да 

ли су ученици исправно разумели питања и упутства; да охрабрујемо ученике да износе своја мишљења; омогућавамо ученику да 

размисли после постављеног питања; сваком ученику се обраћамо с уважавањем; водимо рачуна да ученици пажљиво слушају једни 

друге; подстичу солидарност и одговорност у групном раду; подстичемо ученике да заједнички траже нова решења задатака. Прилику 

да ученици који имају склонсти, за математику, испробају своје умеће омогућавамо учешћем на такмичењима „Мислиша“ и „Кенгур 

без гарнице“.Сви ученици добијају сертификат о учешћу али добијау могућност и пласирање на вишем нивоу такмичења, овим 

такмичењем ученицима омугућавамо да сагледају своје домене у математици као и развијање такмичарског духа.Примењујемо 

различите облике, методе и технике рада ( метода дијалога, метода решавање проблема, метода демонстрације,учење путем 
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открића,метода игре,истраживачки метод и аналитичко-синтетички, групни облик рада, рад у пару..) у зависности од садржаја и 

циљева часа; на часу остварујемо све фазе према плану; динамику рада прилагођавамо могућностима ученика; употребљавамо 

расположива наставна средства и материјале (уџбеници и наставни листови, радне свеске, модели геометријских тела и ликова, 

картице са занимљивим задацима,предмети из околине са одређеним својствима, цртежи и слике, таблице, презентације за 

математичке игре и нове наставне јединице) ; током часа резимирамо обрађено градиво; задатке за рад одређујемо према 

могућностима ученика; процењујемо рационалност и организацију наставног процеса и на основу тога примењујемо разноврсне 

методе и облике рада .Подстичемо радозналост и интересовање ученика; настојимо да примере које дајемо буду занимљиви и повезани 

са искуством ученика; да су задаци изазовни за ученике и траже примену наученог; да прецизним упутствима усмеравамо рад 

ученика;уводимо нове технике и технологије у учењу (рад на рачунару, презентације), дајемо подршку ученицима да самостално 

решавају задатке; упућујемо ученике у истраживачки рад; похвалама мотивишемо ученике. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно и у континуитету, као резултат систематског праћења ученика. Оцењивање 

се врши у складу са прописаним правилима о оцењивању ученика. Примењујемо формативно и сумативно оцењивање и увиђамо везу 

између квалитета сопственог рада и оцена својих ученика. Процена успешности наставе је у директној вези са оценама ученика и 

важан је фактор у даљем планирању рада. У другом разреду се ученици по први пут оцењују бројчано па им је потребна подршка 

учитеља у виду: указивања на оно што је успешно урађено у претходној фази рада; конкретног усмерења на оно што је још потребно 

да науче или ураде; сугестија о различитим начинима рада у наредној фази учења;  подстрека када покажу напредак у учењу,а све то 

постижемо континуираним праћењем постигнућа ученика и њиховим усмеравањем. Вреднујемо активности и доприносе сваког 

ученика. Оцењивањем проверавамо степен усвојеног знања и ниво разумевања, проверавамо способност примене стечених знања и 

способности. Знања ученика процењујемо на различите начине (усмене и писане провере, математички диктати, практична мерења, 

одељенска такмичења...). При оцењивању узимамо у обзир залагање ученика.Из уочених резултата коригујемо начин рада и садржај 

часа. Унапређујемо квалитет рада школе редовним планирањем и припремањем, одржавањем огледних часова, стварањем школе по 

мери детета водећи рачуна о индивидуалним потребама, могућностима и способностима ученика. 
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2.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СВЕТ ОКО НАС  

 

ЦИЉ: Циљ наставног предмета Свет око нас је да ученици упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран 

живот у њему. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМТИМА 

Жива и нежива природа 

 прави разлику између природе и производа људског рада 

 зна ко и шта чини живу и неживу природу 

 препознаје и разуме заједничке карактеристике живих бића 

 зна да класификује жива бића према једном од следећих 

критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања 

 препознаје и именује делове тела живих бића 

- српски језик 

- математика 

- чувари природе 

- грађанско васпитање 

- од играчке до рачунара 

- ликовна култура 

- музичка култура 

- пројектна настава 

- еколошка секција 

- физичко васпитање 

Где човек живи 

 разликује станишта према условима живота и живим бићима у 

њима 

 разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним 

примерима 

 зна основне разлике између биљака, животиња и људи 

 зна улогу основних делова живих бића 

 разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту 

 разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници 

 разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих 

бића 

- српски језик 

- математика 

- чувари природе 

- грађанско васпитање 

- од играчке до рачунара 

- ликовна култура 

- музичка култура 

- пројектна настава 

- еколошка секција 

- физичко васпитање 

Људска делатност  зна основна својства воде, ваздуха и земљишта  

 зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више 

материјала  

 зна да различите животне намирнице садрже различите састојке  

 зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, 

- српски језик 

- математика 

- чувари природе 

- од играчке до рачунара 

- ликовна култура 
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растворљивост, провидност  

 зна да својства материјала одређују њихову употребу и 

препознаје примере у свом окружењу  

 зна промене материјала које настају због промене температуре и 

услед механичког утицаја  

 зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица 

њиховог различитог састава 

 разликује материјале који су добри проводници топлоте и 

електрицитета од оних који то нису  

 разликује повратне и неповратне промене материјала  

- музичка култура 

- пројектна настава 

- еколошка секција 

Кретање у простору и 

времену 

 уме да препозна кретање тела у различитим појавама  

 зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна 

страна, стране света, адреса, карактеристични објекти  

 зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, 

деценија и век  

 уме да прочита тражене информације са часовника и календара 

 зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте 

подлоге и облика тела  

 уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља  

 уме да пронађе основне информације на географској карти 

Србије: највећа и најважнија насеља, облике рељефа и 

површинских вода  

 уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена 

- српски језик 

- математика 

- чувари природе 

- грађанско васпитање 

- од играчке до рачунара 

- ликовна култура 

- музичка култура 

- пројектна настава 

- еколошка секција 

 

Начин остваривања програма: Комбинују се различити облици, методе и технике у раду. Важно је одабрати активности које 

ангажују како поједина чула тако и више чула паралелно. Синхронизација чулних утисака даје целовиту слику објеката, процеса, 

појава и њихову интеграцију у комплексну слику света, а уважава различитости у склоностима деце при упознавању света и процесу 

учења. Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања света у окружењу, описивање - 

вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих запажања, груписање - уочавање сличности и различитости ради 

класификовања; праћење - континуирано посматрање ради запажања промена, бележење - записивање графичко, симболичко, 

електронско бележење опажања, практиковање - у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду, сакупљање - прављење 
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колекција, збирки, албума из природног и друштвеног окружења, играње - дидактичке, едукативне и спонтане игре, активности у 

оквиру мини-пројекта - осмишљавање и реализација. Програм се остварује такође кроз разноврсне активности, као што су: излети до 

воћњака, ливаде, њиве, језера, реке, посете плантажи, фарми, пољопривредном домаћинству, фабрици, прављење колекције биљака, 

истраживање на интернету, гледање филмова везаних за тему која се обрађује (станиште, биљке, животиње...), ликовно стваралаштво, 

упознавање са људима различитих занимања и интервју и разговор са њима, прављење наставних средстава (календар природе, сат, 

календар садње и сејања, метеоролошка станица...), прављење презентација о месту где живимо, прављење станишта у малом, 

прављење саобраћајних средстава, семафор као наставно средство у учионици, експериментисање (вода као растварач, различити 

материјали у води, на топлоти и слично), обележавање светски познатих дана (Дан планете Земље, Дан река, Дан без дуванског дима, 

Дан шума, Дан вода...).  

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вредновање треба да се обавља редовно и континуирано на сваком часу. 

Обавеза учитеља је да организовањем учења утиче мотивационо и подстицајно на развој способности ученика - уз максимално 

коришћење диференцираних захтева и интересантних начина рада. При процесу праћења остваривања постављених циљева и задатака, 

као и постизању постављених стандарда, пожељно је што мање користити класичне писмене провере знања - контролне и писмене 

вежбе. Поред мотивационог значаја, оцена би требало да представља и одраз квалитета испуњености постављених стандарда (знања, 

умења, ставова и вредности) у оквиру предмета. Провера и вредновање се врше кроз активности ученика на часу, израду домаћих 

задатака, као и истраживачких задатака у оквиру неког пројекта који организује одељење, разред или школа, сналажење у 

новонасталим ситуацијама, примену наученог у пракси и свакодневном животу. Вредновање се спроводи кроз документацију ученика 

и наставника, портфолио, педагошку свеску и на друге начине бележења напредовања. 
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2.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

ЦИЉ: Циљ учења предмета ликовне културе јуе да се ученик, развија креативност, стваралачко мишљење и естетске 

критеријуме кроз практични рад. Кроз овај предмет се исто ученици осособљавају на критичко и расуђивање о култури, уметности, 

стичу уопште правилан поглед на свет уз корелацију осталих предмета за II разред и карактера овог наставног предмета. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Кретање облика у простору  Настава ликовне културе има задатак да развија 

способност ученика за опажање облика, величина 

светлости, боја, положаја, облика у природи 

Српски језик 

Свет око нас 

Музичка култура 

Народна традиција 

Математика 

Грађанско васпитање 

Лепо писање 

Дејство светлости на карактер облика 

(светлост) 

 да развија памћење, повезивање опажених 

информација, што чини основу за увођење  у 

визуално мишљење  

Амбијент сценски простор  стварање услова за разумевање природних 

законитости и друштвених појава 

Лепо писање са калиграфијом  стварати услов да ученици на сваком часу у 

процесу реализације садржаја  користе технике и 

средства ликовновизуалне, модерне, савремене 

уметности 

Контраст (као мотивација за опажање 

облика) 

 развијати ученичке потенцијале у области ликовне 

структуре и визуалности, те му помагати у 

самосталном изражавању коришћењем примарних 

техника средстава 

Разне врсте знакова и симбола  развијати љубав према вредностима израженим у 

делима свих облика уметности 

Једнобојна композиција употребних 

предмета (клуаж) 

 досетљивост за ликовне и визуалне вредности коју 

стиче у настави, примењују у раду и животу 

Замишљања развијати сензибилност за лепим писањем 

Преобликовање материјала  
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Начин остваривања програма:  

 Развијање моторичке способности ученика 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 Оцењивање се утврђује степен усвојености ученичких знања и навика, однос према учењу. 

 Оцењивање је поступак којим се начин утврђен приписима прати образовно-васпитни развој ученика и одређује ниво који је он 

у вези са тим постиго 

 Оцењивање за ликовну културу је бројчано од 1-5 у другом разреду О.Ш. 

 Оцењивање је континуиран процес у коме се користи следећа документација: дневник рада, свеска за континуирано праћење и 

напредовање ученика 

 Оцењивање је контитуирани процес рада где наставник прати сваког ученика појединачно 

 Приликом оцењивања требамо да имамо у виду образовне стандарде али, и знање проткано осећањима или осећаје обогаћене 

знањем предпостављене непосредним естетским доживљајем.  
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2.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 

ЦИЉ: Циљ музичке културе је:  

 равијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

 оспособљављање за разумевање могућности музичког изражавања; 

 развијање осетљивост за музичке вредности упознавање музичке традиције и културе свог и других народа. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ЦИЉЕВИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

По завршетку разреда учеинк ће  

Бити у стању да: 

- пева песме по слуху различитох садржаја и расположења 

- пева дела традиоциналне и уметничке музике која су пимерена 

галасовним могућностима и узрасту ученика 

- пева и изводи музичке игре (игра уз покред, дидактичке игре) 

- пева једноставне моделе наменских пеама као звучна прирема 

музичке писмености. 

- свира пратње за бројалице песме, игре на ритмичким дечијим 

инструментима  

- препознаје темпо (брзо-споро) динамичкку разлику ( гласно-тихо) 

различит распчложења (весело-тужно) 

 српски језик 

 физичко васпитање 

 свет око нас 

 ликовнс култура 

 математика 

 народна традиција  

 граађанско васпитање 

 енглески језик 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

-препозна вокално- инстументсле композиције за децу и кратке 

инструменталне композиције различитог садржаја, облика распоожења као и 

музичке приче 

-препозна народне песме и игре  

-препознаје различите тонске боје (гласове и инструменте) различит темпо, 

динамичке разлике, разлицита располозења на основу изражајних елеената 

-препозна музичку композицију коју је слушао 

-уочи вредности и улогу музике у свакодневном животу. 

 српски језик 

 народна традиција 

 ликовна култура 

 енглески језик 

 грађанско васпитање 

 свет око нас  

 

МУЗИЧКО 

-крира ритмчким и звучним ефктима једноставне пратње за бројалице, 

песме, приче, стихове и музичке игре, користићи при томе различите извое 

 ликовна култура 

 физичко васпитање 
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СТВАРАЛАШТВО звука (глас, тело, децији ритмичи иструменти) 

-креира покрете уз музику коју пева или слуша 

-смишља музичка питања и одговоре, ритмичке допуњалке, мелодиске 

допуњалке 

Инпровизује мелодије на задани текст импровизује дијалог на различитим 

изворима звука  

 српски језик  

 свет око нас 

 

Начин остваривања програма:  

У склопу осталих предмета основне школе музичка култура је једна од нај важнијих дисциплина која утиче значајно на целокупном 

развоју ученика. Насава музичког васпитања тежи ка развијању љубави, свесном усвајању знања и вештина, развија љубав према 

музичкој уетности, потпомаже његов свестрани развој, оплемењује га и улепшава му живот. Савладавање музицке писмености и 

развијањем укуса, ученици се оспособљавају да активно учестују у музичком животу своје околине. Настава музичке културе 

остварајује се међусобин прожимањем следећих музичких активности:  

- певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура, музичког писма и интонације: 

- слушање музике и усвајање основних појмова из опсте музичке културе 

- активности у музичком стваралаштву. 

У другом разреду певање и свирање остварује се по слуху, опонашањем учитеља или уз помоћ визулних помагала (цртежа или 

договорених знакова) и даље се ради на упознавању музичког писма што траје до краја основног школовања. Музички садржаји се 

повезају са садржајима осталих наставних ппредмета кад год је могуће то остварити. Ученици на школским манифестаијама поводом 

(Свето Саве, Нове године, Дана жена, Дана школе и сличним) у школи и ван ње изказују своје вештине и способности 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Специфичност предмета муичке културе праћење и вредновање наставе и учења огледа се највише у ученичком осећају за 

ритам интонацију, изражајнности у динамици темпу а такође и слушању музике. Музичке инпровизације, креативно размишљање 

треба позитивно вреднвати и охрабрити. Кад је у питању овај предмет мерило успеха је учешце и мотивисаност ученика. Праћење на 

шредовања и оцењивање ученика је бројчано и реализује се у склау са Правилником о оцењивању ученика и основно образовању и 

васпитању. Основни задатак наставника је храбрење и потстицање ученика. Целокупно градиво осварује се само у школи.  
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2.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ  

 

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

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

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

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Ходање и трчање 
 Задовољавање основних дечијих потреба за 

кретањем и игром; 

 Музичка култура 

 Свет око нас 

 Природа и друштво 

Скакање и прескакање 
 Развијање координације, гипкости, равнотеже и 

експлозивне снаге; 

Бацање и хватање 

 Стицање моторичких умења у свим природним 

(филогенетским) облицима кретања у различитим 

условима: елементарним играма, ритмици, плесним 

вежбама и вежбама на тлу; 

Дизање и ношење 
 Упознавање са кретним могућностима и 

ограничењима сопственог тела; 

Вучење и гурање 
 Стварање претпоставки за правилно држање тела, 

јачање здравља и развијање хигијенских навика; 

Пузање, провлачење и пењање 
 Формирање и овладавање елементарним облицима 

кретања – „моторичко описмењавање“; 

Вежбање реквизитима 
Стварање услова за социјално прилагођавање ученика 

на колективан живот и рад. 

Вежбе на тлу 
 Задовољавање основних дечијих потреба за 

кретањем и игром; 

Игре 
 Развијање координације, гипкости, равнотеже и 

експлозивне снаге; 

Ритмичке игре и народни плесови 
 Стицање моторичких умења у свим природним 

(филогенетским) облицима кретања у различитим 
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условима: елементарним играма, ритмици, плесним 

вежбама и вежбама на тлу; 

Ходање и трчање 
 Упознавање са кретним могућностима и 

ограничењима сопственог тела; 

 

Начин остваривања програма: 

Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних, ванчасовних и ваншколских 

организационих облика рада као основне претпоставке за остваривање циља физичког васпитања. Програм физичког васпитања 

представља да се кроз развијање физичких способности и стицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за 

задовољавање индивидуалних потреба и склоности, у крајњем, за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. Из тих 

разлога, у програму су прецизирани оперативни задаци с обзиром на пол и узраст ученика, а програм се остварује кроз следеће етапе: 

утврђивање стања; одређивање радних задатака за појединце и групе ученика; утврђивање средстава и метода за остваривање радних 

задатака; Методе које најчешће користимо су методе 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 васпитање било примерно индивидуалним разликама ученика, који се 

узимају као критериј у диференцираном приступу, сваког ученика усмеравамо на оне програмске садржаје у часовној, ванчасовној и 

ваншколској органозацији рада који одговоарају његовим индивидуалним интересовањима и могућностима. Програм полази од 

чињенице да се циљ физичког васпитања не може остварити без активног и свесног учешћа ученика у наставним и другим облицима 

рада, те се предвиђа стицање  одређених теоретских знања, која омогућавају ученику да схвати законитости процеса на којима  се 

заснива физичко вежбање. Теоријско образовање треба да буде усклађено са нивоом интелектуалне зрелости и знањима које су 

ученици стекли у другим наставним предметима. За обраду појединих тема не предвиђају 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, обезбеђен је корективно-педагошки рад, који се реализује у сарадњи са одговарајућом здравственом 

установом. Програмски садржаји односе се на оне вежбе и моторичке активности која 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 
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обухваћене обавезним програмом, ученицима се указује на правилан однос према слободном времену и физичким активностима. Ради 

што бољег психофизичког развоја ученика кренули смо са пројектом „Покренимо нашу децу“, и као такав примењујемо га 

свакодневно 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 ...). Ако се школски часови које имамо три пута недељно 

одвијају на исти начин, ученицима вро 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 сарадњи са Учитељским 

друштвом организујемо такмичење у спортским играма, Пролећни крос... Ради остваривања постављених програмских задатака, 

одређеним законским регулативима, школа нам обезбеђује просторне и материјалне услове за рад и успешно остваривање наставе 

физичког васпитања. У матичној школи  постоји фискултурна сала, и спортски терен у дворишту школе, у издвојеним одељењима 

настава се одвија према просторним могућностима школе и материјалним условима за рад. Програм физичког 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 напретка ученика обаваља се сукцесивно у току целе школске године. У другом разреду се оцењивање врши бројчано 

на основу остваривања циљева оперативних задатака и остваривање минималних образовних захтева. Ученицима је потребна подршка 

у виду; усмеравање и указивање на оно што успешно раде, подстрек када покажу напредак, што постижемо континуираним праћењем 

и вођењем белешки, а тиме добијамо на успешној реализацији плана и програма наставе физичког васпитања и здравом усмерењу 

ученика на правилан раст и развој. Стање здравља и хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа правилног одржавања 

личне и колективне хигијене и усвојености и примену знања из области о здрављу. Ученике вреднујемо на различите начине; мерењем, 

провером моторичких задатака, спортско-техничка достигнућа, учешће у спортским активностима, сарадња 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 васпитања је изузетно сложен процес 

и потребно је да се кроз наставу физичког васпитања постигну позитивни резултати код ученика који у њој учествују. Веома важну 

улогу представља мотивација код ученика као значајан фактор за успешну наставу. 
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2.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  

 

ЦИЉ: Упознати ученике са основним елементима религије и културе старог века. 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 

УВОД Упознавање са планом рада и методама које ће се користити 
 

МОЈЕ МЕСТО У ЦРКВИ 
Упознавање са појмом заједнице, са нарочитим акцентом на ону 

литургијско-евхаристијског карактера. 
Народна традиција 

ЛИТУРГИЈСКЕ СЛУЖБЕ И 

ЊИХОВ СМИСАО 

Овладавање основним хришћанским појмовима попут: крштења, 

литургије, причешћа, молитве, евхаристијског сједињења са Богом 
Ликовна култура, Свет око нас 

ЖИВОТ У ЦРКВИ - ЛЕПОТА 

ПРАЗНИКА 

Разумевање појма евхаристијског заједништва са Богом, људима и 

природом. 

Народна традиција, Српски 

језик 

ТРПЕЗА ГОСПОДЊА Усвајање нових знања о крсној слави и њеној вези са причешћем 
Народна традиција, Грађанско 

васпитање 

СВЕТА ЛИТУРГИЈА - 

ПРОСЛАВА ВАСКРСЕЊА 

Разумевање појма бриге Божије о свету и човеку; Конципирање 

односа Човек-Бог-Свет(ост) 
Свет око нас, Музичка култура 

ИКОНА - ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

Овладавање основним техникама иконописа, упознавање са 

теологијом иконе; есхатолошки етос 

Ликовна култура, Од играчке 

до рачунара 
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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 извођења 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 

догађаје 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 и 

остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића;  провером знања које ученици усвајају на часу и 

испитивањем 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 обрађују 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:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ: Циљ наставе „Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима“ јесте подстицање развоја личности и социјалног 

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

процесу образовања и васпитања, да изграде сазнања, умења, одговорност и креативну личност, отворен за договор и сарадњу, која 

поштује себе и друге. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Упознајемо се, договарамо се, сарађујемо 
Подстицање групног рада, договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима. 

- Српски језик 

- Ликовна култура 

- Свет око нас 

- Природа и друштво 

- Музичка култура 

- Физичко васпитање 

Уважавам себе, уважавам друге 
Подстицање развоја самосвести, самопоштовања и 

уважавања других. 

Осећања и потребе – шта и како са њима 

Оспособљавање ученика да препознају и разумеју 

сопствена осећања и потребе, њихову међусобну 

повезаност и да штите и остварују своје потребе на 

начин који не угрожава друге. 

Комуникација, комуникација – сложена 

занимација 

Развијање комуникативне способности, невербалне и 

вербалне комуникације, вештина ненасилне 

комуникације. 

Како да расправљамо, а да се не 

посвађамо 

Оспособљавање ученика за примену вештина 

ненасилне комуникације у решавању сукоба и 

вршњачком посредовању. 

Школа какву желимо 

Оспособљавање ученика да упознају непосредно 

друштвено окружење и сопствено место у њему, да 

активно доприносе развоју школе по мери детета. 

Дечја права 

Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечија 

права и да буду способни да активно учествују у 

њиховом остваривању. 

Разумем, умем, ценим Развијање и неговање основних људских вредности. 

Да се сетимо пута који смо прошли Евалуација 
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Начин остваривања програма: 

Теоријски предмет, Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима утемељен је на интеракционистичкој теорији психичког 

развоја по којој је социјална интеракција основни конструктивни чинилац развоја ученика. Методску окосницу предмета чине 

интерактивне радионице са фокусом на симболичком изражавању и размени у круг својих осећања јер дају могућност ученицима да 

постану свесни својих унутрашњих доживљаја. Битне одреднице образовно-васпитног рада су: искуствено учење, тј. уобличавање и 

поимање личних, аутентичнихи доживљаја ученика кроз размену у групи, а не преношење готових знања, туђих увида. Наставник 

треба да нагласи да нема пожељних, очекиваних или тачних одговора, да је нагласак на процесу откривања и сазнавања о себи и 

другима кроз размену. Игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе да пробају различите видове изражавања и 

симболизације унутрашњих искустава и да кроз игру истражују разноврсна, дивергентна решења за проблеме са којима се суочавају. 

При прављењу припреме за реализацију васпитног рада са групом, важно је водити рачуна о неколико чинилаца који су од усштинског 

значаја за квалитетну и развојно-подстицајну размену: јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих треба да се 

придржавају сви учесници размене. Будући да се ради о учењу кроз размену, кључан чинилац успешности размене је квалитет 

узајамног слушања. Сваки ученик саопштавањем другима стиче више увида у свој унутрашњи доживљај, али заправо, слушањем туђих 

искустава има прилику да сагледа свој доживљај у новом светлу, да га догради и обогати. Распоред седења (по могућству у круг) који 

омогућује свим учесницима размене да виде једни друге, окренути лицем у лице. Следи активност који је тако конципиран да подстиче  

и одржава интересовање и сазнајну мотивацију ученика. То се постиже динамичном сменом различитих видова експресије (игре улога, 

цртања, пантомима, вербални исказ, игре покрета, итд.) и сменом игровних активности и размене. Оптималан број ученика је од десет 

до петнаест. Може се радити и са групом до двадесеторо ученика али онода долази до слабљења пажње и мотивисаности за размену. 

Настава се изводи по редоследу наставних јединица (радионица) онако како су дате у приручницима Сазнање о себи и другима 1 и 

Сазнање о себи и другима. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање наставе и учења сагласно природи предмета, његовом циљу и задацима наставе, ученици се не оцењују 

класичним школским оценама нити пореде веће се оцењују описно (формативно). Ученике оцењујемо на различите начине, сарадња са 

другарима, рад у пару и групи. Сви радови ученика се излажу на паноима у оквиру радионица или поводом одређених дана и датума 

(Дан детета, у оквиру Дечије недеље и слично). Радови се чувају у портфолијама ученика.Најважније вредновање и праћење је процес 

васпитања и образовања, да помогне ученицима да формирају позитивну слику о себи, да стекну самопоуздање, и да осете да кроз 

процес размене са другима обогаћују своју личност.   
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2.10 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  

 

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

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

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Животна средина 

Природне појаве и промене у животној 

средини 

 Знати појам животна средина и њене елементе 

 Препознавање и описивање најуочљивијих појава и 

промена у животној средини 
 српски језик 

 математика 

 свет око нас 

 грађанско васпитање 

 од играчке до 

рачунара 

 ликовна култура 

 музичка култура 

 еколошка секција 

 физичко васпитање 

Загађивање животне средине 

 Стицање знања о појавама које угрожавају животну 

средину 

 Понашање ученика сходно поштовању природе и 

њених процеса 

Заштита животне средине и заштита 

здравља 

 Формирање навика и развијање одговорног односа 

према себи и животној средини 

 Развијање радозналости, креативности и 

истраживачких способности 

 Развијање основних елемената логичког и 

критичког мишљења 

 

Начин остваривања програма: Остваривање овог програма је повезано са активностима и стицањем знања из обавезног 

предмета Свет око нас. Активности су креативне, истраживачког типа, развијају критичко и логичко мишљење, као и радозналост. 

Ученици истражују у приручницима, стручној литератури, на интернету, запажају у окружењу, разговарају са старијима, организују се 

излети, обиласци природе и у непосредној околини посматрање појава и промена на биљкама, земљишту и слично, обележавање Дана 

планете Земље, Дана река, Дана планина и других значајних датума, учествовање у акцији Сат за нашу планету и слично, посета 

домаћинствима на селу, озелењавање оголелих површина како у граду тако и у селу, презентације о екологији и заштити вода, ваздуха, 

земљишта, размена искустава са другим одељењима и другим школама. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник води и усмерава ученике у свим етапама „истраживачког“ рада. Његово 

праћење и вредновање заснива се на посматрању активности ученика, интересовању за тему, повезивању наученог са свакодневним 
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животом и искуством, повезивању наученог са новим градивом, односу према природи, процењује знања, умења, ставове и вредности 

које ученик поштује, сагледава могућности и интересовања, као и индивидуалне карактеристике сваког ученика понаособ. 
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2.11 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  НАРОДНА ТРАДИЦИЈА  

 

ЦИЉ: Остварити директно увођење у активности реализација традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне 

традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Биљке  Усвајање знања о фолклорним празницима, биљкама и хлебовима кроз следеће: 

 Српски језик 

 Музичка 

култура 

 Ликовна 

култура 

 Свет око нас 

Кућа 

 Познавање разлике између оствареног и затвореног простора (ливада-кућа) 

 Познавање разлике између настаљивог и ненастављивог простора што је најмањи 

услов да се нешто сматра домом 

 Познавање различитих облика становања (пећина, кућа, село, варош, град) 

 Елементарно познавање структуре традиционалне куће 

 Тежиште народне традиције је заправо на продубљивању, проширивању и 

систематизовању знања која су ученици понели од куће 

 

Начин остваривања програма:  

 Овај предмет је изборни предмет предвиђен је једном недељно тако да се остварује у 36 часова годишње. Предмет се остварује 

копаративном методом како би се традиција свог народа ученицима дочарала. 

 У овом предмету у II разреду не даје се дефиниција појединих појмова него врши се поређења и њихове карактеристике на пр. 

град-село; из радње-из баште; лето-зима) 

 Овај предмет је новина па се морамо држати препоруке министарства и ученици и наставници у кораку са обрадом и буду мали 

истраживачи и тако усавршавају знања  конкретно за област тј. средину где се  школа налази. Овоме ће многима допринети и 

сарадња породице и њена реакција на градиво и начин њеног усвајања. 

 Да би се обезбедила квалитетна настава у оквиру предмета Народна традиције, неопходно је водити рачуна о три групе 

основних параметра од којих су први везани за предмет, а други за наставу а, трећи за наставни амбијент. 

 Предметни параметри: Оно што се у оквиру овог предмета проучава, заправо је традицијска култура. И на челу овим изразом 

дефинише се култура која се одржава на традицију, усмером преношењу знања и података  са колена на колено. 
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 У најопштијем виду, традицијску (као и сваку другу) културу чине споменици духовне и материјалне природе, те се сходно 

томе може говорити о материјалној и духовној традицијској култури. 

 Натасвни параметри: Ови параметри се састоје у томе да се настава изводи практично и теоријски 

 У овом предмету подразумева активан додир са објектима који чине материјалну компонентну традицијске културе 

 Теоријска настава да је тумачење одређене обичајне обредне паксе, поставља је у јасно дефинисан контекст и приказује њен 

историјски развој ( тамо горе је то могуће) 

 Заступљен је фолклор и текстови  који садрже традицију и културу како би ученици лакше усвојили ова знања. 

 Школа је повезана са амбијентом где се налази и тако га ученици теорију научену повезују са непосредном околином 

(традицијом својих предака, споменика и ресурса)  

Праћење и вредновање наставе и учења:  

Врши се континуирано, увежбавање интересовања активности ученика у процесу учења 

- Оцењивањем се утврђује степен усвојености ученичких знања и нивоа односа према учењу. 

- Оцељивање је поступак којим начином утврђеним прати образовно васпитни развој ученика и одређује ниво који је он у 

вези са тим постигао. 

- Оцењивање за народну традицију је бројно од 1-5 у другом разреду 

- Пошто је овај овај предмет изборни оцена не улази у средњу оцену успеха. 

- Оцењивање је континуирани процес у коме се користи следећа документација: дневник рада, свеска за континуирано 

праћење и напредовање ученика, порфолио. 

- Оцењивање је континуирани процес рада где наставник прати сваког ученика појединачно. 
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2.12 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

 

ЦИЉ:  

 Развијање алгоритамског начина мишљења 

 Оспособљавање ученика за правилно и самостално коришћење рачунара и софтвера за цртање 

 Оспособљавање за безбедно коришћење интернета 

 Зазвијање навике правилног седења за рачунаром и временски ограниченог коришћења рачунара / интернета 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Алгоритамски начин 

мишљења 

 Развијање алгоритамског и логичког начина мишљења 

 Оспособљавање за решавање једноставних логичких задатака и 

задатака из свакодневног живота 

 Стварање осећаја за решавање проблема по корацима 

 Развијање самопоуздања и сигурности приликом решавања 

логичких задатака и задатака из свакодневог живота 

 Математика 

 Српски језик 

 Ликовна култура 

 Енглески језик 

 Свет око нас 

ИКТ 

 Оспособљавање за правилно коришћење рачунара 

 Оспособљавање за самостални рад у софтверу за цртање и 

чување цртежа 

 Оспособљавање за коришћење едукативних сајтова софтвера и 

игара као помоћ у учењу 

 Математика 

 Српски језик 

 Енглески језик 

 Свет око нас 

 Ликовна култура 

Безбедност 

 Развијање навика правилног седења за рачунаром и временски 

ограниченог коришћења рачунара / интернета 

 Оспособљавање за безбедно коришћење интернета 

 Математика 

 Свет око нас 

 Српски језик 

 Енглески језик 

 Верска настава 

 Грађанско васпитање 

 

Начин остваривања програма: 
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Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: теоријска настава и практичан рад. 

Настава се реализује у учионици и дигиталној учионици. Приликом реализације наставе теме се могу прожимати, комбиновати, 

надовезивати ради потпунијег остваривања циљева и задатака. 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН МИШЉЕЊА: Тему започети са едукативним играма за развијање алгоритамског начина 

мишљења. Решења логичких задатака анализирати, тестирати и нагласити значај исправљања грешака приликом израде задатка. У 

логичким задацима примењивати понављање корака у задатом броју понављања користећи петље. По потреби, а ради бољег 

разумевања, препоручује се да ученици на папиру реше задатке помоћу псеудокода. Сличне логичке задатке решавати на рачунару, са 

тим да је потребно приказати и решење без рачунара, повезати их са ситуацијама из свакодневног живота што преддставља примену 

стеченог знања у реалном животу. Препоручује се коришћење сајта Run Marco!  

ИКТ: Тема се може реализовати уз помоћ рачунара, таблета, мобилних телефона. Тему започети упознавањем ученика са 

тастатуром и специфичностима дигиталног правописа ( велико и мало слово, размак, интерпункцијски знаци ). Након тога одабрати  

одговарајући лиценцирани или open source софтвер за унос текста како би ученици могли практично да вежбају примену дигиталног 

правописа. Након тога, потребно је показати ученицима како да сачувају креирани документ у одговарајућем фолдеру. Наредни 

садржаји се односе на различите софтвере од оног који су користили у 1. разреду. Осим практичног рада , ученици би требало да виде 

различите алате који ти софтвери нуде и различите начине коришћења ових софтвера ( на рачунару, таблету, мобилном телефону). 

Наредни садржаји се логички надовезују на претходне и представљају практичну примену стечених знања ( коришћење тастатуре и 

слободоручно цртање ) кроз креативно изражавање ученика ( креирање позивнице, честитке, календара, слагалице ). Следи 

оспособљавање ученика за штампање и скенирање докумената. Најбоље је то урадити на радовима које су ученици креирали. За 

скенирање документа може се користити рачунарски софтвер или апликација за мобилни телефон или таблет. Препорука је да се 

скенира дечији цртеж од кога ће направити слагалицу помоћу одговарајуће онлајн апликације. Последњи садржаји у оквиру ове теме 

су едукативни материјали и софтвери за учење. Наставник треба да препоручи ученицима одговарајуће едукативне материјале са 

интернета или апликације за мобилни телефон, таблет, које им могу помоћи у учењу и савладавању наставних садржаја других 

наставних предмета. Садржаје који се односе на едукативне материјале и софтвере за учење наставник не мора обрађивати на крају 

теме, већ  их може ускладити са осталим садржајима свог предмета ( посебно са темом безбедност ), али и са садржајима других 

наставних предмета. 

БЕЗБЕДНОСТ: Наставну тему започети подсећањем на градиво из првог разреда и проширити новим правилима у складу са 

узрастом. Приликом посете едукативних сајтова разговарати са ученицима о њиховим навикама на интернету и скренути им пажњу на 

позитивне и негативне аспекте коришћења технологије. Након тога, упознати ученике са игрицом Wild Web Woods ( 

http://www.wildwebwoods.org/), која обрађује тему безбедности, али дотиче и људска права и поштовање других. Кроз игрицу је могуће 

http://www.wildwebwoods.org/
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упознати ученике са електронским насиљем, информације које се нађу на интернету, потребом заштите личних података, као и са 

вирусима и антивирус програмима. Игрица је онлајн и локализована је на српски језик. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Вредновање остварености вршити кроз: 

 Праћење практичног рада ученика 

 Активности на часу 

 Предмет је изборни, оцењује се нумерички од 1 до 5 

 Оцена не улази у просек и не утиче на успех ученика  
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3 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

Сврха програма образовања je : 

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

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

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

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

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

развоју друштва. 

Циљеви задаци програма образовања су у трећем разреду: 

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

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

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

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

доживотног учења; 

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

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

културе националних мањина; 

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

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

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

толерантног друштва; 

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

ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све; 
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- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као 

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

остваривање права на различитост; 

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

демократски уређеном друштву; 

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

одговорности. 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Ред. број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас - - 

5. Природа и друштво 2 72 

6. Ликовна култура 2 72 

7. Музичка култура 1 36 

8. Физичко васпитање 3 108 

У К У П Н О: А 20 720 
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Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

6
 

  

1 Верска настава/ Грађанско васпитање
7
 1 36 

2. Народна традиција 1 36 

3. Чувари природе 1 36 

4. Од играчке до рачунара 1 36 

5. Матерњи језик са елементима националне културе 2 36 

У К У П Н О: Б 2 72 

У К У П Н О: А + Б 22 792 

 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина. 

  

                                                           
6 Школа је дужна да са листе изборних наставни предмета, поред обавезних изборних наставних предмета, понуди још три 

изборна, од којих ученик бира један предмет према својим склоностима. 
7 Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставих предмета и изучава га до краја првог циклуса. 
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Такође су предвиђени  и следећи облици  организовања  образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети:  

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 22-26* 792-936* 

2. Допунска настава 1 36 

3. Настава у природи 7 – 10 дана годишње 

4. Додатни рад - - 

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. 
Друштвене, техничке, хуманитарне, 

спортске и културне активности 
1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 
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На родитељским сатанцима родитељи ученика трећег разреда ће се анкетирати, како би са листе понуђених изборних 

предмета, чији ће програми и садржаји бити представљени, могли  изабрати оне за које сматрају да ће њиховој деци највише 

одговарати.  

Школа је родитељима понудила школски програм који садржи обавезни, изборни и факултативни део. 

Обавезни део школског програма садржи наставне предмете и садржаје који су обавезни за све ученике одређеног нивоа 

и врсте образовања. 

Изборни део школског програма обухвата изборне наставне предмете и садржаје програма по нивоима и врстама 

образовања од којих је ученик био обавезан да изабере један наставни предмет према својим склоностима. Један од обавезних 

изборних предмета је  верска настава или грађанско васпитање,за које се се ученици опредељују на почетку циклуса образовања. 

Факултативни део школског програма требало би да задовољи интересе ученика у складу са могућностима школе као и 

садржаје и облике слободних активности ( хор, оркестар, екскурзије, секције, културне и друге активности...). 

Прописани број часова може се увећати до 5 часова осталим активностима (часови изборних наставних предмета, 

слободне активности). 

Наравно, према потребама ученика, организоваће се допунска настава из предмета за који је то потребно, као и разне 

активности за ученике који показују наклоности ка неким врстама спортских, културних и др. облика организовања.  

Уколико је потребно, зa учeникe кojимa je услeд сoциjaлнe ускрaћeнoсти, смeтњи у рaзвojу, инвaлидитeтa, кaсниjeг 

укључивaњa у шкoлoвaњe, нeдoвoљнoг пoзнaвaњa jeзикa и других рaзлoгa пoтрeбнa дoдaтнa oбрaзoвнa пoдршкa, израдиће се 

индивидуaлни oбрaзoвни плaн и он је саставни део школског програма. Његов циљ је пoстизaњe oптимaлнoг укључивaњa тaквих 

учeникa у рeдoвaн oбрaзoвнo-вaспитни рaд и њихoвo oсaмoстaљивaњe у вршњaчкoм кoлeктиву. Зa свaкoг учeникa пojeдинaчнo, 

прeмa њeгoвим спeцифичним пoтрeбaмa и мoгућнoстимa, припрeмa сe прилaгoђeн нaчин oбрaзoвaњa кojи oбухвaтa 

индивидуaлни oбрaзoвни плaн, прoгрaм и нaчин рaдa. Индивидуaлни oбрaзoвни плaн дoнoси пeдaгoшки кoлeгиjум нa прeдлoг 

стручнoг тимa зa инклузивнo oбрaзoвaњe. Такође, зa учeникe сa изузeтним спoсoбнoстимa припрeмa сe индивидуaлни oбрaзoвни 

плaн, прoгрaм и нaчин рaдa кojим сe утврђуje oбoгaћeн нaчин oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  
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3.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

ЦИЉ: Циљ наставе српског језика јесте да ученици савладају основним законитостима српског књижевног језика на којим ће 

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

друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Kњижевност 

Лирика 

Епика 

Драма 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, 

логичког и изражајног) и читања усеби (доживљајног, 

усмереног, истраживачког) - оспособљавање за 

самостално читање, доживљавање, разумевање, 

свестрано тумачење и вредновање књижевно 

уметничких дела разних жанрова - поступно и 

систематично оспособљавање ученика за лигичко 

схватање и критичко процењивањетекста - развијање 

потребе за књигом, способности да се њоме самостално 

служи 

1СЈ.2.5.1. 

1СЈ.2.5.2. 

1СЈ.2.5.4. 

1СЈ.2.5.5. 

1СЈ.2.5.6. 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Језик 

Граматика 

Правопис 

- поступно и систематично упознавање граматике и 

правописа српског језика - упознавање језичких појава и 

појмова, овладавање нормативном граматиком и 

стилким могућностима српског језика 

1СЈ. 2.4.1. 

1СЈ.2.4.2. 

1СЈ.2.4.4. 

1СЈ .2.4.5. 

1СЈ .2.4.6. 

1СЈ .2.4.7. 

1СЈ .2.4.8. 

1СЈ .2.4.9. 

Математика 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Језичка култура 
- развијање смисла и способности за правилно, 

течно,економично и уверљиво, усмено и писмено 

1СЈ.0.1.1. 

1СЈ.0.1.2. 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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изражавање;богаћење речника, језичког и слилског 

израза 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком 

у различитим видовима његове усмене и писмене 

употребе и у различитим комуникативним ситуацијама ( 

улога говорника, слушаоца, саговорника) 

1СЈ.0.1.3. 

1СЈ.0.1.4. 

1СЈ.0.1.6. 

1СЈ0.1.7. 

1СЈ.2.3.1 

1СЈ.2.3.2 

1СЈ.2.3.3 

1СЈ.2.3.6 

1СЈ.2.3.7 

1СЈ.2.3.8 

Природа и друштво 

 

Начин остваривања програма: 

- Вербални(монолошки и диалошки),повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста, подстицање активности и 

мисаоног осамостављивања ученика. 

- Метод демонстрације (приказивање, илустрације, цртежи); илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових 

односа;  

- Метод драматизације; побуђивање учениковог језичког израза (усменог и писменог) животним и замишљеним ситуацијама 

- Учење путем открића; упућивање ученика да у тексту, уоче узрочно-последичне односе/поетске слике; односно да у току 

разговора уоче примере језичке појаве која је предмет сазнавања 

- Истраживачки метод; подстицање ученика да запажену језичку појаву, односно прочитани текст истраживачки сагледају; 

- аналитичко – синтетички; неговање примењеног знања и умења; 

- Усмена и писмена вежбања замишљена су као допуна основних облика језичког изражавања. Најсложенији облик језичког 

изражавања домаћи писмени задаци и њихово читање и свестрано вредновање на часу. 

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

- Подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, 

новинарска секција и др.) 

- Васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности; - 

развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 
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- Учешће на такмичењу рецитатора, учешће на приредбама поводом пријема првака, Дана школе, Осмог марта, Светог Саве, 

Нове године и на крају школсе године. Као и учешће на такмичењу Читалићи. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање треба обављати континуирано,уважавајући интересовања и активности ученика у процесу учења,а у 

скаду са индивидуалним, развојним способностима. Евалуација се најчешће врши кроз разговор, тестирање, домаће 

задатке,задовољство ученика на часовима затим кроз контролне диктате, аутодиктате, преписивање текста са ћирилице на 

латиницу,увежбавање читког и уредног рукописа, уз примену правописних правила. Казивање напамет научених 

текстова(лирских,епских и драмских).Сценско приказивање драмског и драматизованог текста. Загонетање и одгонетање,састављање и 

решавање ребуса и укрштених речи.Служење речником и писање сопственог речника. Писање писма,честитке и разгледнице.Писање 

слободних писмених састава.Два писмена задатка у другом полугодишту. Први писмени задатак описивање драге личности и други 

писмени задатак описивање природе. У педагошкој свесци пратимо и вреднујемо редовност у доношењу домаћих задатака 

,напредовање у читању,успех у казивањзу напамет научених текстова (лирских,епских,драмских)успех на контролним вежбама 

(граматика и правопис), писменим вежбама (препричавање садржине текстова-опширно и сажето по заједничком и индивидуалном 

плану)као и писање слободних састава. 
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3.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

ЦИЉ наставе страног jезика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном 

нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног окружења. 

Настава страних језика треба да: 

 Подстакне потребу за учењем страних језика;  

 Подстаке развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика;  

 Олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  

 Стимулише машту, креативност и радозналост;  

 Подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Школа: школски прибор, 

простор и активности 

Ја и моји другови: 

другови и особе из 

непосредног окружења, 

игре(у складу са 

годишњим добима) 

Разумевање говора 

Разумевање писаног текста 

Усмено изражавање 

Интеракција 

Знања о језику  

 У оквиру програма за трећи разред 

остварује се корелација са другим 

предметима:  

 музичка култура 

 ликовно васпитање 
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Породица и блиско 

окружење: ужа и ширап 

ородица и пријатељи 

Празници: Божић, Нова 

година, Ускрс, рођендан 

и други важни празници; 

Мој дом: просторије и 

делови намештаја 

Исхрана:Оброци, избор 

хране и пића, воће и 

поврће , навике у исхрани 

у земљи/ама чији се језик 

учи 

Одећа: Одевни предмети 

по годишњим добима 

Окружење: Место и 

улица где станује важнеу 

станове у окружењу 

(биоскоп, школа, 

позориште, пошта, музеј) 

Остало:Годишња доба, 

месеци, дани у недељи и 

делови дана 

Поздрављање, упознавање, представљање себе и других 

(казивање имена, узраста, места становања), именовање и 

описивање лица, делова тела, других живих бића, предмета, 

просторија и сл. у односу на њихова физичка својства 

(величина, боја, облик), тражeње и давање обавештења о 

другом лицу, предмету и сл, описивање положаја и места где се 

лицe, пред мет и сл. налазе, тражење и давање обавештења, 

тражeње и давање обавештења о ономе што се догађа у 

тренутку говора, тражење и давање дозволе, захваљивање, 

извињење, давање једноставних упутстава и наредби, 

исказивање молбе, учтивог захтева, прихватање извињења, 

давање једноставних упутстава и наредби,исказивање молбе, 

учтивог захтева, изрицање забране, изражавање припадања и 

поседовања, казивање бројева, кaзивање броја телефона, 

изражавање броја, тражење и давање обавештења о времену на 

часовнику – казивање пуних сати,казивање делова дана, дана у 

недељи, месеци, годишњих доба, описивање временских 

прилика везаних за годишња доба, изражавање 

способности/неспособности,изражавање допадања 

/недопадања, изражавање лепих жеља (честитање рођендана, 

празника и сл.), предлагање да се нешто заједно уради, 

прихватање предлога, нуђење, прихватање понуђеног, 

описивање уобичајених активности, постављање једноставних 

питања и давање кратких одговора, привлачење пажње. 

 српски језик 

 математика 

 веронаука 

Ученици оквиру наставе уче песмице, 

цртају боје и праве честитке, уче да 

склапају реченице(редослед речи у 

реченици), као и граматику, бројеве и 

основну културу везану за празнике који 

се славе,као и да направе везу са нашим 

празницима. 

 

Начин остваривања програма:  
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У трећој години учења, ученици треба да утврде претходно стечена знања,и да буду уведени у вештине разумевања писаног текста, 

као и писања већ усвојених садржаја. Примењује се комуникативна настава да би се доследно спровели и применили одређени 

ставови:  

 језик се употребљава у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике;  

 говор наставника прилагођен је узрасту ученика;ученици прво слушају, а касније почињу да говоре; 

 битнија је језичка порука од граматичке прецизности;  

 узор ученика није изворни говорник, већ се знање ученика мери јасно одређеним релативним критеријумима знања;  

 настава се заснива на социјалној интеракцији ( групно и индивидуално решавање проблема, потрага за информацијама са 

јасним задацима и циљем) 

Комуникативно –интерактивни приступ 

 усвајање садржаја кроз учествовање у друштвеном чину  

 програм је динамична, заједнички припремљена и прилагођена листа задатака и активности 

 наставник омогућава приступ новим и непознатим идејама 

 ученици су активни и одговорни учесници тог друштвеног чина 

 уџбеници су извор активности, а учионица простор прилагођен настави 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

Настава се прати кроз успех ученика на месечном нивоу. Путем провера знања, и кроз активности у току часа; залагање ученика 

и постигнути резултати. Ученици се оцењују бројчано и описно. У зависности од постигнутог успеха организује се рад са 

ученицима,организује се појачан рад ( у виду додатне или допунске наставе) 
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3.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

 

ЦИЉ: Циљ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна наставна знања која су потребна за 

схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособе ученике за примену усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних задатака из животне праксе; за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; да доприносе 

развијање менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развоју личности ученика. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 

СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Блок бројева до 1000 

 Да савладају читање, писање и упоређивање 

природних бројева до 1000 

 Упознају римске цифре (I, V, X. L, C, D, M ) и 

принцип читања иписања бројева помоћу њих 

 Успешно обављају све четири рачунске операције 

до 1000 

 Упозната својства операција користе за лакше 

рачунање 

 Упознају зависност резултата од компонената 

операције 

 Знају да израчунају вредност бројевног израза са 

највише три операције 

 Умеју да прочитају и запишу помоћу слова 

својства рачунских операција 

 Знају да одреде вредност израза са словима из дате 

вредности слова 

 Знају да решавају једноставније једначине у скупу 

бројева до 1000 

 Упознају и правилно записују разломке чији је 

бројилац1 аименилац мање или једнако 10 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.2. 

МА.1.1.3. 

МА.1.1.4. 

МА.1.1.5. 

МА.1.1.6. 

МА.1.1.7. 

МА.1.1.8. 

МА.1.1.9. 

МА.1.1.10. 

МА.1.1.11. 

Српски Језик 

Физичко васпитање 
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 Успешно решавају текстуалне задатке 

Геометријски објекти и 

њихови међусобни односи 

 Формирање представе о правој и полуправој 

 Уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао 

 Знају да цртају паралелне и нормалне праве, 

квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу 

(помоћу лењира, трогла и шестара ) 

 Стичу представе о подударности фигура ( преко 

модела и цртања ) 

 Знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и 

троугла 

МА.2.1.1. 

МА.2.1.2. 

МА.2.1.3. 

МА.2.1.4. 

МА.2.1.5. 

Ликовна култура 

Српски језик 

Природа и друштво 

Мерење и мере 

 Мере за дужину 

 Мере за запремину течности 

 Мере за време 

МА.3.1.1. 

МА.3.1.2. 

МА.3.1.3. 

Природа и друштво 

Српски језик 

 

Начин остваривања програма: 

СКУПОВИ - Издвајањем група објеката, који се посматрају као самосталне целине, плански се систематизује дидактички 

материјал. Да би именовање оваквих разноврсних целина и њихових објеката било једнообразније и да би се тиме подстицала 

апстракција, предвиђа се активна употреба речи скуп и елеменат, без покушаја да се идеја скупа учини ексиплитна. При  издвајању 

скупова води се рачуна о томе да ја на неки детету доступан начин јасан кључ по којем је извршено издвајање и тиме у његовој свести 

птпуно одређена реализација припадности. 

БРОЈЕВИ – Ученици поступно упознају бројеве природног низа и број нулу како би на крају четвртог разреда у потпуности 

савладали систем природних бројева и његова својства. Дељење једноцифреним бројем, са и без остатка, заокружује минимум 

садржаја обавезних за усмено рачунање и тако чини усмени фонд за алгоритме рачунања са бројевима у декадном запису. Поред 

писменог рачунања, у трећем разреду треба и даље поклањати пажњу усменом рачунању, јер оно често брже и једноставније доводи до 

резултата и има предност у практичном животу кад се рачуна с малим бројевима.При изучавању операција, треба предвидети довољан 

број вежбања чијим ће обављањем ученици изграђивати сигурност и спретност усменог и писменог рачунања. Бројевне изразе треба 

обрађивати упоредо са увежбавањем рачунских операција 
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ПОЧЕЦИ ФОРМИРАЊА МАТЕМАТИЧКОГ ЈЕЗИКА – Математички језик чине основни симболи, изрази и формуле. Код 

ученика се поступно изграђује представа о промењљивој, при чему слово наступа у својству симбола промењљиве. Паралелно са 

случајевима једнакости, ученици упознају и случајеве неједнакости, који дозвољавају не само увођење многих разноврсности у систем 

вежбања, него и упознавање нових случајева када постоји само неки одређени број вредности слова које задовољавају постављени 

услов. Програм предвиђа да се једначине и неједначине, као специјалне формуле, решавају паралелно са вршењем одговарајућих 

рачунских операција. 

ИДЕЈА ФУНКЦИЈЕ – Идеја функције прожима све програмске садржаје, почевши од формирања појма броја и операције. 

Највећи значај на овом плану придаје се откривању идеје пресликавања. Изграђивању појма пресликавања помаже увођење таблица и 

дијаграма. У процесу системског рада с таблицама, ученици овладавају самим начином коришћења таблица за утврђивање 

одговарајућих зависности између података што је, само по себи, посебно важно. 

ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ – Текстуални задаци користе се као садржаји разних вежбања, при чему ученици у разним животним 

ситуацијама уочавају одговарајуће математичке релације, и обратно – математичке апстракције примењују у одговарајућим животним 

односима: они представљају средство повезивања наставе математике са животом. 

ГЕОМЕТРИЈСКИ САДРЖАЈИ – Почетна настава геометрије мора бити експериментална, најпростије геометријске фигуре и 

нека њихова својства упознају се практичним радом, преко разноврсних модела фигура у току посматрања, цртања, резања, 

пресавијања, мерења, процењивања, упоређивања, поклапања, итд. При томе ученици уочавају најбитнија и најопштија својства 

одређених фигура која не зависе од времена, материјала, боје, тежине и др. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ – За упознавање метарског система мера треба користити очигледна средства и давати ученицима да мере 

предмете из околине. Исто тако, неопходно је и да се ученици вежбају да процењују „одока“, па да по завршеном таквом мерењу, 

утврђују израчунавањем колику су грешку учинили. Приликом обраде мера за површину треба користити моделе у величини 

квадратног метра, квадратног дециметра, квадратног центиметра као и цртеже овог модела. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно и у континуитету, као резултат систематског праћења ученика. Оцењивање 

се врши у складу са прописаним правилима о оцењивању ученика. Примењујемо формативно и сумативно оцењивање и увиђамо везу 

између квалитета сопственог рада и оцена својих ученика. Процена успешности наставе је у директној вези са оценама ученика и 

важан је фактор у даљем планирању рада.Оцењивањем проверавамо степен усвојеног знања и ниво разумевања, проверавамо 
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спосбност примене стечених знања и способности. Знања ученика процењујемо на различите начине ( усмене и писане провере, 

математички диктати, практична мерења, одељењска такмичења ...). При оцењивању узимамо у обзир залагање ученика. Из уочених 

резултата коригујемо начин рада и садржај часа. Унапређујемо квалитет рада школе редовним планирањем и припремањем, 

одржавањем огледних часова, стварањем школе по мери детета водећи рачуна о индивидуалним потребама, могућностима и 

способностима ученика. 
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3.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ПРИРОДА И ДРУШТВО  

 

ЦИЉ: Циљ је упознавање себе, природе, друштва и окружења у коме се налазимо, развијање способности за одговоран живот у 

њему. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

 Природа, човек, 

друштво 

 Ученици ће схватити на основу чега се врши  подела 

живе природе; 

 Развијање основних научних појава из природних и 

друштвених наука; 

 Развијање основних појмова из природних и друштвених 

наука; 

 Развијање основних појмова о ширем  природном и 

друштвеном  окружењу – завичају; 

 Развијање основних елемената логичког мишљења; 

 Стицање елементарне научне писмености, њена 

функционална применљивост и развој процеса учења; 

 Развијање еколошке свести и разумевање основних 

елемената одрживог развоја 

1ПД  1.1.4 

1ПД  2.1.2 

1ПД  2.1.3 

1ПД  2.1.2 

1ПД  3.1.1 

1ПД  1.1.5 

1ПД  2.1.4 

1ПД  3.1.1 

 Народна 

традиција 

 Српски језик 

 Ликовна 

култура 

 Рука у тесту 

 Грађанско 

васпитање 

 Чувари 

природе 

 Кретање у 

простору и 

времену 

 Оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

 Развијање радозналости, интересовања и способности за 

активно упознавање окружења; 

 Усвајање цивилизацијских тековина и упознавање 

могућности њиховог чувања, рационалног коришћења и 

дограђивања. 

1ПД  1.4.1 

1ПД  1.4.2 

1ПД  1.4.3 

1ПД  1.4.4 

1ПД  1.4.5 

1ПД  2.4.1 

1ПД  2.4.2 

1ПД  2.4.3 

1ПД  2.4.4 
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1ПД  2.4.5 

1ПД  3.4.1 

 Наше наслеђе 

 Оспособљавање за самостално проналажење 

информација и учење; 

 Развијање основних елемената логичког мишљења; 

 Развијање одговорног односа према себи, окружењу и 

културном наслеђу. 

1ПД  1.6.1 

1ПД  1.6.2 

1ПД  1.6.3 

1ПД  1.6.4 

1ПД  1.6.5 

1ПД  1.6.6 

1ПД  2.6.4 

1ПД  2.6.5 

1ПД  2.6.6 

1ПД  2.6.7 

1ПД  3.6.1 

 Материјали и 

њихова употреба 

 Развијање основних елемената логичког мишљења; 

 Стицање елементарне научне писмености и стварање 

основа за даље учење; 

 Оспособљавање ученика за примену стечених знања у 

свакодневном животу. 

1ПД  1.3.1 

1ПД  1.3.2 

1ПД  1.3.3 

1ПД  1.3.4 

1ПД  2.3.1 

1ПД  2.3.2 

1ПД  2.3.3 

1ПД  2.3.4 

1ПД  2.3.5 

1ПД  2.3.6 

1ПД  3.3.1 

1ПД  3.3.2 

 Људска 

делатност 

 Оспособљавање за самостално учење и проналажење 

информација; 

 Интегрисање искуствених и научних сазнања у систем 

појмова из области природе и друштва; 

 Стицање елементарне научне писмености и стварање 

основа за даље учење; 

 Развијање основних елемената логичког мишљења. 

1ПД  1.2.1 

1ПД  1.2.2 

1ПД  1.2.3 

1ПД  2.2.1 

1ПД  2.2.2 

1ПД  2.2.3 
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Начин остваривања програма: 

Наставни предмет природа и друштво представља програмски континуитет наставног предмета Свет око нас из прва два 

разреда основног образовања и васпитања. Он наставља развојну концепцију узлазних спиралних кругова у грађењу појмова, усвајању 

знања, вештина, ставова и вредности из интегративних области природе и друштва. Поступно се развија принцип завичајности који се 

протеже кроз цео први циклус. Структура програма указује на континуитет у пајачаном развијању знања из природних наука што се 

огледа у избору садржаја програма. Такође, постоји нов приступ при изучавању прошлости, који је ослобођен садржаја из шире 

историје јер их ученици теже усвајају на овом узрасту. Као и претходна два разреда потребно је обезбедити интегрисаност градива које 

се обрађује како међу различитим садржајима програма тако и са другим предметима и реалним животом. Систематизовањем, 

допуњавањем и реструктуирањем искуствених сазнања ученика и њихвим довођењем у везу са  наученим сазнањима, знања се 

надограђују, проверавају и примењују. Запажање основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове 

повезаности треба да буду у основи свих активности  у реализацији овог програма, што на овом узрасту представља одличан подстицај 

за развој сазнајних способности  и когнитивних процеса ученика. Знања која се стичу  у оквиру овог предмета треба да буду у 

фунцкији одговорног односа према себи, другима и природи, односно треба да буду основ за формирање правилних навика, ставова и 

вредности. За ученике је важно да место и улогу човека у окружењу не посматрају по антропоцентричном моделу већ да развију 

екоцентрични поглед на свет, јер је човек део природе и у складу са њом треба да се понаша. Овај наставни предмет представља 

основу за изучавање садржаја у оквиру наставних предмета биологија, географија, историја, физика и хемија. Ако се има у виду да ће 

се ученици сусрести са тим предметима тек за неколико година  важно је постепено градити мрежу појмова и обезбедити позитиван 

трансфер знања. Предмет не би требало оптерећивати претераном фактографијом већ се фокусирати на стицање основних знања која 

треба да буду добро интегрисана како не би остала изолована и самим тим мање разумљива и још мање примењљива. Приликом 

релаизације наставних тема пожељно је оставарити интегрисан тематски и мултидисциплинарни приступ. Природа и друштво као 

наставни предмет има могућности за  корелаицју са бавезним предметима као и са знатним бројем изборних предмета (чувари 

природе, рука у тесту, народна традиција, грађанско васпитање...) јер су им садржаји међусобно компатибилни. За изучавање 

природних појава врло је значајно проблемско структуирање садржаја као подстицај радозналости и интелектуалне активноти ученика. 

У трећем разреду предност и даље имају истраживачке активности засноване на чулном сазнању, стечене практиковањем кроз 

експерименте у осмишљеној образовјној активности, као и у свакодневном животу. Пожељне су активности које омогућују 

интеракцију са физичком и социјалном средином, јер доприносе спознавању света око нас, тако што се откривају односи и упознају 

својства и карактеристике предмета, бића, појава и процеса уз развијање социјалних вештина. Изабране активности треба да ангажују 
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како поједина чула тако и више чула истовремено. Синхронизација чулних утисака даје целовиту слику објеката, процеса, појава и 

њихову интеграцију у комплексну слику света, а уважава различитости у склоностима деце при упознавању света и процесу учења. 

Добра интеграција чулних утисака услов је за правилно искуствено сазнање и отворен пут за трансформацију представа и опажајно-

практичног мишљења у појмовно. Кад год је то могуће, у процесу учења треба омогућити ученицима избор различитих активности и 

садржаја, сходно њиховим субјективним склоностима, ради постизања жељених циљева. Активности треба осмислити тако да (уз 

опрез) дете испробава своје могућности. Неопходно је пружити му прилику да кроз активности покаже своју оспособљеност у 

практичној примени усвојених знања. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање ученика обавља се континуирано, преко целе године. Пратимо, вреднујемо, користимо и уважавамо 

интересовање ученика кроз усмено излагање, уважавајући интересовање и активност ученика. У процесу праћења постављених 

циљева и задатака користимо мотивације, постављамо стандарде а вредновање реализујемо  кроз знање и умење ученика у оквиру 

предмета природе и друштва. Самовредновање и вредновање ученика оцењује се сумативно (оцене од 1 до 5) и формативно (описно) 

бележи се у свескама постигнућа ученика. Кроз рад на часовима обележавају се значајни датуми: Дан пролећа, Дан дрвећа и птица, 

Дан екологије, Дан планете, Дан воде, Дан здраве хране, Јесењи вашар... Радови ученика (панои, макете и сл) чувају се у портфолијама 

и педагошким свескама или у учионици у делу школе за изложбе.  
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3.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

ЦИЉ: Основни циљ васпитно-образовног рда у настави ликовн културе је подстицанје и развој стваралачког  и кретивног мишљња 

код ученика у складу са карактером овог предмета и демократским опредељењима нашег друштва. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 Коришћење разних матријала за 

компоновање 

 Композиција и покрет у композицији 

 Орнаментика 

 Простор-повезивање разних облика у 

целину 

 Одабирање случајно добијних 

ликовних односа по личном избору 

ученика 

 Плакат, билборд, реклама 

 Ликовне поруке као могућност 

споразумевања 

 Ликовна дела и споменици културе 

 Дела савремених медијума 

 Развијање ликовног изражавања ученика, уз 

коришћење разних материјала за компоновање, 

орнаментику, покрете у композицији итд, у 

функцији развијање мишљења и локовног 

сензибилитета за медијуме. 

 Увођење ученика у различите могућности 

комуникације 

 Развије свести и потребе за очувањем човекове 

природне и културне околине, као и 

оспособњаваље за активно учествовање у 

естетском и проторном уређењу животне околине. 

 Српки језик 

 Математика 

 Пирода и друштво 

 Музичка култура 

 Народна традиција 

Начин остваривања програма: Сам предмет ликовне културе је сам по себи спеифичан по томе што наставнику даје потпуну 

лободу, могућност да испољи своју креативност, проналазећи нове облике, методе и средтва за реализацију. То подразумева да се 

наставник за сваки задатак мора, пре свега, визуелно припреми, уочи карактер садржаја. Само на тај начин ће моћи ученике 

оспособити да уче из природе, посматрају, опажају и уочавају њену непоновњивост. 

Ученик треба да зна који му је задатак постављен, задатак мора да буде сведен и примерен узрасним могућностима учника, 

тиме би био задовољено време предвиђено време за овај предмет, за једну недељу, чиме би се избегло да ученици своје радове 

завравају код куће. 
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Од укупног фонда часова за једну школску годину, 60 % је предвиђено за обраду, 40 % за вежбање. По овим принципа 

наставник треба да уради годишњи план из којег ће касније одрадити оперативне планове. 

Не препоручује се да наставник нуди теме ученицима , већ да они сами кроз разговор са наставником дођу о својих тема. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Систематским уочавањем и бележењем запажања о постигнутом нивоу на основу 

постављених задатака дефинисани наставним и предметним крукулумом , наставним планом и програмом , као и струковним и 

школским курикулумом , врши се праћење наставе и учења. 

Систематским прикупљањем података у процесу учења и постигнутим нивоима компетенција : знања , вештина , способности , 

самосталности и одговорноти према раду , врши се вредновање нстав и учења , по унапред утврђеним начинима , поступцима и 

елементима , а то су : праћење , вредновање и оцењивање. 
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3.6 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ :  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 

Циљ: Циљ музичке културе је:  

- равијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

- оспособљављање за разумевање могућности музичког изражавања; 

- развијање осетљивост за музичке вредности упознавање музичке традиције и културе свог и других народа. 

-  

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

- По завршетку разреда учеинк ће 

- Бити у стању да: 

- пева песме по слуху и са нотног текста различитог садржаја и 

расположења. 

- пева дела традиоциналне и уметничке музике која су примерена 

гласовним могућностима и узрасту ученика 

- пева и изводи музичке игре (игра уз покрет, дидактичке игре) 

- свира пратње за бројалице песме, игре на ритмичким дечијим 

инструментима 

- свира једноставне песме на мелодичким инструментима Орфовог 

инструментаријума 

- препознаје и свира делове песама на основу искуства у извођењу 

музике 

- српски језик 

- физичко васпитање 

- природа и друштво 

- ликовна култура 

- математика 

- народна традиција 

- граађанско васпитање 

- енглески језик 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

- препозна вокално- инстументсле композиције за децу и кратке 

инструменталне композиције различитог садржаја, облика 

расположења као и музичке приче 

- препозна народне песме и игре  

- препознаје различите тонске боје (гласове и инструменте) различит 

темпо, динамичке разлике, разлицита располозења на основу 

изражајних елемената 

- препозна музичку композицију коју је слушао 

- српски језик 

- -природа и друство 

- народна традиција 

- ликовна култура 

- енглески језик 

- грађанско васпитање 
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- уочи вредности и улогу музике у свакодневном животу. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

- креира ритмчким и звучним ефктима једноставне пратње за бројалице, 

песме, приче, стихове и музичке игре, користићи при томе различите 

изворе звука (глас, тело, дечији ритмичи иструменти) 

- креира покрете уз музику коју пева или слуша 

- смишља музичка питања и одговоре, ритмичке допуњалке, мелодиске 

допуњалке 

- Инпровизује мелодије на задани текст импровизује дијалог на 

различитим изворима звука  

- свирање на фрулици. 

- ликовна култура 

- физичко васпитање 

- српски језик  

- природа и друштво 

 

Начин остваривања програма:  

Музичка култура је једна од најважнијих дисциплина која утиче значајно на целокупном развоју ученика. Настава музичког 

васпитања тежи ка развијању љубави, свесном усвајању знања и вештина, развија љубав према музичкој уетности, потпомаже његов 

свестрани развој, оплемењује га и улепшава му живот. Савладавање музицке писмености и развијањем укуса, ученици се 

оспособљавају да активно учестују у музичком животу своје околине. Настава музичке културе остварајује се међусобин прожимањем 

следећих музичких активности:  

- певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура, музичког писма и интонације: 

- слушање музике и усвајање основних појмова из опсте музичке културе 

- активности у музичком стваралаштву. 

У трећем разреду певање и свирање остварује се по слуху, опонашањем учитеља или уз помоћ визулних помагала (цртежа или 

договорених знакова) и даље се ради на упознавању музичког писма што траје до краја основног школовања. Музички садржаји се 

повезају са садржајима осталих наставних ппредмета кад год је могуће то остварити. Музички садржаји се повезују са саджајима 

осталих наставних предмета кад год је могуце остварити. Активно стицање информација о свирању на пединим инструментима 

(фрулица). Ученици на школским манифестаијама поводом (Свето Саве, Нове године, Дана жена, Дана школе и сличним) у школи и 

ван ње изказују своје вештине и способности 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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Праћење и вредновање наставе и учења огледа се највише у ученичком осећају за ритам интонацију, изражајнности у динамици 

темпу а такође и слушању музике.Зато наставу и учење треба вредновати усмислу изражајног и стваралачког ангажовања ученика, а не 

према квалитету насталог дела. Музичке инпровизације, креативно размишљање треба позитивно вреднвати и охрабрити. Кад је у 

питању овај предмет мерило успеха је учешце и мотивисаност ученика. Праћење на шредовања и оцењивање ученика је бројчано и 

реализује се у склау са Правилником о оцењивању ученика и основно образовању и васпитању. Основни задатак наставника је 

храбрење и потстицање ученика. Целокупно градиво осварује се само у школи. 
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3.7 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ :  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

 

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

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

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

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

АТЛЕТИКА 

 задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и 

игром; 

 разликује правилно од неправилног држања тела 

 усавршавање и развијање моторичких способности 

 вешто изводи једноставне форме природног кретања 

 формирање правилног држања тела 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура 

Свет око нас 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И 

ТЛУ 

 развијање координације, гипкости, равнотеже и 

експлозивне снаге; 

 правилан раст и развој ученика 

 изводи задате вежбе са реквизитима. 

 развија способност правилног држања тела и обликује 

складан телесни развој. 

 развија равнотежу и способност орјентације. 

 на малој површини се придржава основних принципа 

безбедности. 

 усваја нове термине. 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура 

Свет око нас 

 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

 

 стицање моторичких умења у свим природним  облицима 

кретања у различитим условима: 

 елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и 

вежбама на тлу; 

 упознавање са кретним могућностима и ограничењима 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура 

Народна традиција 

Свет око нас 
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сопственог тела; 

 усклађује једноставне и задате покрете уз музику 

 правилно изводи основне кораке народних плесова. 

 развија смисао за ритмичко и естетско изражавање и 

стваралаштво. 

 развија фине кординације и осећај за просторну и 

временску орјентацију. 

 

ОСНОВИ ТИМСКИХ 

ИГАРА 

 формирање и овладавање елементарним облицима кретања 

- "моторичко описмењавање"; 

 стварање услова за социјално прилагођавање ученика на 

колективан живот и рад. 

 стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање 

здравља и развијање хигијенских навика; 

 подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим 

способностима 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

 формирање представе о здрављу и факторима који 

доприносе чувању здравља 

- усвајање знања о важности 

 одржавања личне хигијене 

 формирање културе обедовања и упознавање са 

последицама неправилне исхране 

Српски језик 

Математика 

Свет око нас 

 

Начин остваривања програма: 

 Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних, ванчасовних и ваншколских 

организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља физичког васпитања. Програм физичког васпитања 

претпоставља да се кроз развијање физичких способности и стицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за 

задовољавање индивидуалних потреба и склоности, у крајњем, за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. Из тих 
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разлога, у програму су прецизирани оперативни задаци с обзиром на пол и узраст ученика, а програм се остварује кроз следеће етапе: 

утврђивање стања; одређивање радних задатака за појединце и групе ученика; утврђивање средстава и метода за остваривање радних 

задатака; Методе које најчешће 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 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 васпитања не може остварити без активног и свесног учешћа ученика у наставним и другим облицима 

рада, те се предвиђа стицање одређених теоријских знања, која омогућавају ученику да схвати законитости процеса на којима се 

заснива физичко вежбање. Теоријско образовање треба да буде усклађено са нивоом интелектуалне зрелости и знањима које су 

ученици стекли у другим наставним предметима. За обраду појединих тема не предвиђају 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, обезбеђен 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 кренули смо са пројектом „Покренимо нашу децу“,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...) 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,  

одређеним законским регулативима,школа нам обезбеђује просторне и материјалне услове  за рад и успешно остваривање  наставе 

физичког васпитања. У матичној школи постоји фискултурна сала, и спортски терен у дворишту школе у издвојеним одељењима 

настава се одвија према  просторним могућностима школе и матерјалним условима за рад. Програм физичког 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.  
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 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 вођењем белешки, а тиме  добијамо на успешној реализацији плана и програма наставе физичког васпитања и здравом усмерењу 

ученика на правилан раст и развој. Стање здравља и хигијенских навика прати се на основу утврђивања 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 васпитања је изузетно сложен процес 

и потребно је да се кроз наставу физичког васпитања постигну позитивни резултати код ученика који у њој учествују. Веома важну 

улогу представља подстицање мотивације код ученика као значајан фактор за успешну наставу. 

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

113 
 

3.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  

 

ЦИЉ: Пробудити код ученика знање о човеку као Икони Божијој, развијати евхаристиски етос код ученика.  

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

УВОД 

- упознају садржаје којима ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. разреда основне школе; 

- уоче какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду школовања. 

- 

БОГ СТВАРА 

СВЕТ И 

ЧОВЕКА 

- препознају неке елементе библијске повести о стварању света; 

- именују и препознају иконе на којима су представљени дани стварања 

света, на основу 

- библијске повести; 

- разумеју да је свет скуп конкретних врста живих бића која су 

уједињена, једна другима 

- потребна и да она чине велику заједницу љубави – Цркву; 

- објасне да је свет створен љубављу Божјом; 

- разумеју да се права слобода изражава као љубав према другим 

људима, природи и Богу; 

- уоче да је човек сличан Богу. 

Српски језик, 

Природа и друштво. 

БОГ НАС 

ВОЛИ 

- знају да је Бог створио свет из љубави и да објасни како зна да Бог 

воли свет; 

- препознају да Бог брине о свету и да наведе примере Божјег старања о 

свету; 

- увиде кроз своје креативне способности да је човек сличан Богу; 

Српски језик, 

Музичка култура, 

Ликовна култура. 
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- разумеју да Бог жели да свет постоји вечно; 

- уоче да су Бог, људи и природа различити, али да нису потпуно 

раздељени; 

- запае различитост која постоји између Бога и створеног света; 

- знају да је Бог из бриге према свету и човеку послао свога Сина у свет; 

- упознају улогу анђела као сарадника Божјих у старању о свету; 

- уоче да је свет смртан ван заједнице са Богом; 

- упознају сдржај молитве Анђелу чувару; 

- науче текст и мелодију песме „Анђели певају“. 

ЗАЈЕДНИЦА 

БОГА И СВЕТА 

КРОЗ ЧОВЕКА 

- разумеју да је човек посредник између Бога и природе и да Бог са 

природом разговара преко човека; 

- прошире своје знање о служењу Светога Саве Богу и нашем народу; 

- уоче да нема љубави без служења ближњима; 

- упознају библијску повест о 

- Христовом служењу Апостолима.  

Природа и друштво, 

Српски језик, 

Ликовна култура. 

ЛИТУРГИЈА- 

ПРЕОБРАЖЕНИ 

СВЕТ 

- препознају да је Литургија захвалност Богу; 

- уочити да се захвалност Богу показује кроз наше дарове; 

- уоче да наши дарови хлеб и вино представљају свет у малом; 

- увиде везу Литургије и спасења човека и света; 

- прошире своја знања о празнику Васкрсења; 

- сазнају шта за створену прируду значи Христово Васкрсење; 

- усвоје текст и мелодију песме „Људи ликујте“ 

Природа и друштво, 

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Музичка култура. 

ЧОВЕК И 

ПРИРОДА 

- буду свесни одговорности за творевину; 

- стекну свест да се загађењем наше околине,загађује цео свет; 

- увиде да се на православним иконама стварања света и 

човека,приказује зависност природе од човека; 

Музичка култура, 

Српски језик, 

Ликовна култура. 
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- препознају представе које приказују догађаје везане за стварање света; 

- уоче у којој мери је напредовао и савладао градиво Православног 

катихизиса трећег разреда основне. 

 

Начин остваривања програма: Да би ученици схватили да веронаука није гомилање информација већ разумевање да се учење и 

искуства цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослуженом животу цркве. 

При реализацији програма наставник мора да води рачуна о: 

- узрасту ученика; 

- нивоу психофизичког развоја ученика; 

- склоностима 

- способностима; 

- мотивацији; 

- интересовању. 

Настава се остварује применом разноврсних метода рада, облика рада, средства рада. Корелација хоризонтална и вертикалана 

(медитација уз слику,проналажење и демонстрација, расправа, приказивање, читање, препричавање, интерпретација библиских 

текстова, писање кратких састава, плес и пантомима, певање, цртање, колаж на тему „Црква је заједница Исусових верника“, 

фотографије, видео записи о теми „Човек и природа“, посете, екскурзије и примена аутовизуелних средстава. 

Настава се остварује интерактивним и дидактичким играма: ребуси, осмосмерке, укрштенице, слагалице, криптограми, танграм, 

асоцијације, мултимедијални садржаји. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода 

наставе остварује се:процењивањем реакције ученика, прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; 

провером знања (усмено и писмено) које ученици усвајају на часу. Оцењивање: описно оцењивање (истиче се, добар, задовољава) 

Напредовање ученика може се пратити преко: активност на часу, примена усвојеног знања у свакодневном животу (Молитва – 

лична и саборна, повезивање времена са литургиским доживљајем вечности-дневни, недељни и годишњи богослужбени круг). 
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Изложбе ученичких радова организују се поводом главних хеортолошких датума (Божић, Св. Сава, Васкрс…), али и тематских (Бог 

ствара свет и човека, Бог нас воли, Заједница Бога и света кроз човека, Литургија – преображени свет, Човек и природа). 
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3.9 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ: Грађанског васпитања: 

- -сазнање о себи и другима 

- -подстицање рзвоја личности и социјалног сазнања 

- -да ученици подстану активни уцесници у процесу образовања и васпитања 

- -да подстану одговорне и креативне личности који поштују себе и друге  

ОБЛАСТ/ТЕМА ЦИЉЕВИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

САЗНАЊЕ О СЕБИ И 

ДРУГИМА 

- подстицање групног рада договарања са вршњацима и 

одраслима. 

- уважавање раличитсти и особености, уочавање и 

превазилажење стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, 

понашање, порекло. 

- пријатељство и моралне дилеме у вези са тим, развијање појма 

пријатељства и моралног расуђивања ( крађа, лаз) 

- појединац и заједница правила која регулису живот у заједници, 

права и одговорност. 

- заштита од насиља, не насилно ресавање суккоба 

- развијање моралног расуђивања 

- развијање еколошке свести брига о зивотињама и биљкама 

- евалуација (презентација резултата рада родитељима) 

- српски језик 

- физичко васпитање 

- природа и друштво 

- ликовнс култура 

- математика 

- народна традиција  

- граађанско 

васпитање 

- енглески језик 

 

Начин остваривања предмета: 

Предмет грађанско васпитање има одлучујућу улогу у развоју и сарадњи између одраслог и деце нарочито у области функција 

које јос нису развијене код деце већ су у фази настајања. Одрасли као организатор таквих размена код деце представљају подстицај за 
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њихово социјално сазнавање морално и критично мишљење. Најчешћи и најадекватнији облик рада су радионице се започињу причом 

која је блиска искуством детета а садже моралну дилему или сукоб потреба или вредности као повод за дискусију у пару или мањој 

групи, а завршава реалном у целој групи. Свако дете има могућност да реструктуијра своје мишљење. Не постоје пожељни или 

очекивани тачни одговори, при реализацији рада са групом потребно је водити рачуна о јасној артикуисаности, распореду седења, след 

активности и оптималан број ученика. Најважнији задатак је да се помогне ученицама да формирају позитивну слику о себи, да стекну 

самопоуздање и да осете да кроз процес размене са другима да обогате своју личност и сазнање. У раду се укључују и родитељи, 

старатељи. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Овај предмет подржава ученика када му је тешко да се изрази, да чује оно што није у складу са његовим вредностима без 

критиковања и процењивања. Подстицајним питањима ситуације се сагледају из друге перспективеи кроз социо-когнитивни конфликт 

сами реструктуирају свје мишљње и ставове. Оцењивање је описно и то сагледавањем редовности заинтересованости и активно 

учешће   процес наставе. Своје радове ученици излажу на изложбама и постављањем на паноима у школи. 
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3.10 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  

 

ЦИЉ: разумевање појава везаних за непосредну животну средину; - препознавање негативних појава у човековом односу према 

животној средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта, хране, биљног и животињског света); уочавање узрочно-последичних веза у 

животној средини; уочавање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем једноставних огледа; васпитавање ученика да 

чува и уређује простор у коме живи и учи; стицање навика одговорног понашања према животињама; развијање интересовања и 

способности за активно упознавање и чување животне средине; решавање једноставних проблем ситуација самостално и у тиму; 

развијање правилног става и критичког мишљења. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Животна средина 

- повезаност елемената животне средине и њихов 

значај  

- утицај човека на животну средину - правила 

понашања у природи  

- очување животне средине 

- развијање свести о очувању  окружења 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Српски језик 

Природне промене и појаве у животној средини 

- природне појаве и промене 

- уочавање промена на живој средини 

- повезаност у животној средини; ланци исхране 

- праћење и уочавање промена и појава у 

животној средини и њихов утицај на 

живи свет - уочавање и бележење 

последица промена и појава у животној 

средини 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Српски језик 

Загађивање животне средине 

- загађивање воде, ваздуха, земљишта (извори, 

последице и заштита) 

- бука (извори, последице и заштита ) 

- посматрање и истраживање извора загађивања 

- упознавање примарних загађивача 

- уочавање начина загађивања 

- развијање свести о последицама 

загађивања 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Српски језик 

Музичка култура 
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животне средине 

- истраживање промена у непосредној околини 

(узрочно- последичне везе) 

Физичко васпитање 

Заштита животне средине 

- активно упознавање и заштита животне средине 

- угрожене врсте (њихова заштита) - одговоран 

однос према животињама 

- чување и урешење животног простора 

- сакупљање и раздвајање отпада 

- правилан однос према себи и животној средини  

- право на здраву животну средину, критичан. и 

отворен став 

- осмишљавање начина заштите животне  

средине 

- развиј. свести о значају заштите 

животне средине 

- уређење школског животног  простора 

Природа и друштво 

Ликовна култура 

Српски језик 

Музичка култура 

Физичко васпитање 

 

Начин остваривања програма: 

Начин остваривања програма поред наставног процеса на часу (описивањем, цртањем, играњем, огледом) неопходна је и ван 

школског простора, у непосредном окружењу школи у природи, излетима, рекреативној настави (посматрањем, праћењем, 

истраживањем, сакупљањем и организовањем разних акција-штедимо воду, идемо пешице или бициклом,водимо бригу о цвећу и 

редовно га заливамо,празне кесице бацамо у корпу за отпатке,не цепам папир када погрешим, постављамо кућице  за птице). 

Поред коришћења званично одобрених уџбеника од стране Министарства просвете за реализацију програма препоручује се и 

шира литература и остали извори информација. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење вредновање треба обављати континуирано, уважавајући интересовања и активности ученика у процесу учења а у 

складу са индивидуалним развојним споспобностима. Учитељ организовањем наставе утиче мотивационо и подстицајно на развој 

способности ученика уз максимално коришћење диференцираних захтева и интересантних начина рада. Евалуација се најчешће врши 

кроз разговор кроз продукте дечијих активности,домаће задатке,задовољство ученика на часу,истраживања. 
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3.11 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  НАРОДНА ТРАДИЦИЈА  

 

ЦИЉ: Циљ народне традиције је да се спречи убрзано одумирање важних елемената традицијске културе и обичаја нашег народа и 

других народности. Стицање свести о себи самом, о народним обичајима и обичајима других народа и свом месту у свету сличних и 

различитих, обичаја и традиција, формира представу о васпитању и образовању.Кроз знања из народне традиције стиче се свест о себи 

и свом месту насупрот свету пуном сличних и различитих, формира се свестрана личност код ученика, која упознаје и поштује 

заборављене професије свог народа и других народности. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

На почетку нешто слатко 

За ковача треба снага 

Два пута мери једном 

сеци 

Крзно и кожа од главе до 

пете 

За столара треба дара 

И још по неки занат 

 Упознавање основних разлика између градског и сеоског 

начина живота; 

 Упознавање обичајно обредних радњи везаних за одређене 

празнике; 

 Стицање елементарних знања о појединим традиционалним 

занатима, схватање значаја, неговање традиционалних заната 

 Упознавање са старим професијама 

 Упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, 

легенде, приче, песме, пословице) 

 Упознавање са дечијим фолклором (игре и кратке текстуалне 

форме као што су загонетке, успаванке, разбрајалице и 

слично) 

 Развијање знања о фолклорним празницима, биљкама, 

хлебовима и кући-дому 

 Познавање разлике између отвореног и затвореног простора 

(ливада-кућа) 

 Упознавање различитих традиционланих заната у окружењу 

 Упознавање са фолклорним веровањима (додолске песме) као 

пратећим формама 

 Природа и друштво 

 Ликовна култура 

 Музичка култура 

 Српски језик 

 Рука у тесту 

 Чувари природе 
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 Упознавање карактеристичних обичајно-обредних облика 

понашања везаних за одређене традиционалне занате 

 Упознавање типичних традиционалних заната урбаних и 

руралних средина 

 Схватање значаја о чувању и неговању традиционалних 

заната  

 

Начин остваривања програма:  

Овај изборни предмет реализује се кроз савладавање декоративних елемената обичаја и обреда везаних за верске и сезонске 

фолклорне празнике.  Кроз остваривање програма очекује се од наставника да се и сами усавршавају током рада. Тако учење постаје 

интересантније и програм се реализује кроз истраживачки рад, сталну повратну информацију од стране породице, односно њихову 

реакцију на градиво и начин његовог усвајања. Најбоље методе за реализацију и начин остваривања програма су дијалошка, 

демонстративна, експериментална, огледна, као и метода практичних радова. Овај изборни предмет је новина у нашем школству, врло 

је важно држати се (бар у почетку) препорука и упутства представљених у овом документу. Да би се обезбедила квалитетна настава у 

оквиру предмета Народна традиција, неопходно је водити рачуна о три групе основних параметара, од којих су први везани за 

предмет, други за наставу, а трећи за наставни амбијент. Оно што се у оквиру овог предмета проучава заправо је традицијска култура. 

У начелу овим изразом дефинише се култура која се одржава на традицији, усменом преношењу знања и података са колена на колено. 

У најопштијем виду, традицијску (као и сваку другу) културу чине споменици духовне и материјалне природе, те се аналогно томе 

може говорити о материјалној и духовној традицијској култури. У сагласности са предметом  у оквиру којег се одвија, настава такође 

мора имати два основна вида: практични и тоеријски. Практични вид наставе у овом предмету подразумева активан додир са 

објектима који чине материјалну компоненту традицијске културе било да се они израђују према постојећем моделу, било да се са 

њима упознаје у аутентичном амбијенту. Теоријска настава даје тумачење одређене обичајно-обредне праксе, поставља је у јасно 

дефинисан контекст и приказује њен историјски развој (тамо где је то могуће). На млађим узрастима теоријска настава се замењује 

фолклорним текстовима који на одговарајући начин прате стицање првих, елементарних знања о традицији и култури. Питање од 

највећег значаја је где се школа налази (у ком амбијенту), те од њега зависи и какав ће програм бити понуђен. Овим се отвара 

могућност најбољег и најпотпунијег пласирања локалних предности и ресурса. 
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Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање остварује се преко целе године. Оцењује се практични и теоретски део. Практични део подразумева активни 

додир са обејктима који чине материјалну компоненту традицијске културе, било да се они израђују према постојећем моделу или да 

се са њима упознаје у аутентичном амбијенту. Теоријска настава у оцењивању гледа се кроз тумачење одређене обичајно-обредне 

праксе и приказује њен историјски развој. На млађим узрастима теоријска настава се замењује фолклорним текстовима који прате 

елементарна знања о традицији и култури (бројчано оцењивање од 1 до 5 и формативно оцењивање). Самовредновање и вредновање 

ученика се бележи у свескама постигнућа ученика и портфолијама ученика. Кроз рад на часовима и слично обележавају се значајни 

датуми и дани: Пекарски дани, Дан обредних хлебова, Ускрс, Божић, Дан школе и Дечија недеља и слично. Радови ученика (панои, 

макете и слично) излажу се на наведеним данима и у холу школе. Оно што деца направе и производи који се добију за изложбу или 

паное, чувају се у њиховим учионицама, личним фасциклама и холу школе или дају у хуманитарне сврхе (Пекарски дани – славски 

колачи, обредни хлебови). 
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3.12 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

 

ЦИЉ: Оспособљавање ученика за алгоритамски начин мишљења , за креирање и уређивање дигиталних фотографија , развијање 

креативности кроз креирање видео-записа од низа фотографија , оспособљавање ученика за правилно коришћење електронске поште, 

ситема за тектуалну, аудио и видео комуникацију, уз поштовање дигиталног првописа, оспособљавање ученика за одговорно 

понашање и безбедну и правилну комуникацију на интернету. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

- Алгоритамски 

начин мишљења 

 Кроз решавање једноставних логичких задатака ученик треба да 

самостално препозна и исправља грешке у корацима у оваквим 

задацима 
 Математика 

 Српски језик 

 Ликовна култура 

 Музичка култура 

 Природа и друштво 

- ИКТ  Упознавање и опособљавање са наменом електронске поште као и са 

текстуалном , аудио и видео комуникацијом 

- Безбедност 

 Упознати ученике са неопходношћу безбедности интернета као и 

оспособљавање ученика за поштовање правилне комункације на 

интернету 

 Упознвање ученика са мерама заштите на интернету 

Фотографија са 

интернета 

 Оспособљавање ученика за преузимање фотографија са интернета , 

њено креирање , уређивање , у једноставном програму помоцу 

рачунара , таблета или телефона 

 

Начин остваривања програма: Настава се у овом предмету може реализовати кроз теориску наставу и практичан рад са 

ученицима који у подељени у групе од 15 ученика у класичној или дигиталној учионици. 

Тему алгоритамски начин мишљења реализовати кроз решавање логичких задатака кроз анализу тестирање и исправљање 

грешака. Препоручује с да ученици ове задатке прво решавају на папиру помоћу псеудокодова, а потом на рачунару. 
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ИКТ тема се може реализовати помоћу рачунара, таблета или телефона. Пре свега ученике треба упзнати са начином 

преузимања фотографије са интернета, њеним чувањем у одговарајућем фолдеру. Касније у наставку теме ученике упознати са 

интерактивном сликом која може да се састоји од једне фотографије, колажа фотографија или цртежа ученика. Стечено знање о 

фотографијама ученици примењују представљањем видео-записа. 

Безбедност: За реализацију ове теме треба користити едукативне веб локације. Неопходно је објаснити ученицима важност 

*јаке шифе* и поседовање алтернативе мејл адресе, спам, као и правилно и безбедно комуницирање на интернету. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Вредновање наставе и учења вршити кроз праћење саме активности ученика на часу, 

вредновање остварених исхода и праћење практичног рада ученика. 
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4 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

Сврха програма образовања: 

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

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

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

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

учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва. 

Циљеви и задаци програма образовања су:  

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

складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

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

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

учења; 

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

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

националних мањина; 

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

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

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

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

се темеље на начелима различитости и добробити за све; 

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

верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на 

различитост; 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

127 
 

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

друштву; 

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

одговорности. 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Свет око нас  - 

5. Природа и друштво 2 72 

6. Ликовна култура 2 72 

7. Музичка култура 1 36 

8. Физичко васпитање 3 108 

У К У П Н О: А 20 720 

Ред. Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
8
 

  

                                                           
8 Школа је дужна да са листе изборних наставни предмета, поред обавезних изборних наставних предмета, понуди још три 

изборна, од којих ученик бира један предмет према својим склоностима. 
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број 

1 Верска настава/ Грађанско васпитање
9
 1 36 

2. Народна традиција 1 36 

3. Чувари природе 1 36 

4. Од играчке до рачунара 1 36 

5. Матерњи језик са елементима националне културе 2 36 

У К У П Н О: Б 2 72 

У К У П Н О: А + Б 22 792 

 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина. 

Такође су предвиђени  и следећи облици  организовања  образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети:  

  

                                                           
9 Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставих предмета и изучава га до краја првог циклуса. 
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Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 
22-

26* 
792-936* 

2. 
Допунска настава 

1 
36 

 

3. Настава у природи 7 – 10 дана годишње 

4. Додатни рад 1 36 

 

Ред. 

број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

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

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 

 

На родитељским састанцима, родитељи ученика четвртог разреда ће се анкетирати, како би са листе понуђених изборних 

предмета, чији ће програми и садржаји бити представљени изабрали оне за које сматрају да ће њиховој деци највише одговарати. 
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Школа је родитељима понудила школски програм који садржи обавезни, изборни и факултативни део. 

Обавезни део школског програма садржи наставне предмете и садржаје који су обавезни за све ученике одређеног нивоа и врсте 

образовања. 

Изборни део школског програма обухвата изборне наставне предмете и садржаје програма по нивоима и врстама образовања од 

којих је ученик био обавезан да изабере један наставни предмет према својим склоностима. Један од обавезних изборних предмета је  

верска настава или грађанско васпитање, за које се ученици опредељују на почетку образовног циклуса. 

Факултативни део школског програма требало би да задовољи интересе ученика у складу са могућностима школе као и 

садржаје и облике слободних активности ( хор, оркестар, екскурзије, секције, културне и друге активности...). 

Прописани број часова може се увећати до 5 часова осталим активностима (часови изборних наставних предмета, слободне 

активности). 

Наравно, према потребама ученика, организоваће се допунска настава из предмета за који је то потребно, као и разне 

активности за ученике који показују наклоности ка неким врстама спортских, културних и др. облика организовања. За ученике IV  

разреда почеће се са организовање додатне наставе у складу са њиховим склоностима. 

Уколико је потребно, зa учeникe кojимa je услeд сoциjaлнe ускрaћeнoсти, смeтњи у рaзвojу, инвaлидитeтa, кaсниjeг укључивaњa 

у шкoлoвaњe, нeдoвoљнoг пoзнaвaњa jeзикa и других рaзлoгa пoтрeбнa дoдaтнa oбрaзoвнa пoдршкa, израдиће се индивидуaлни 

oбрaзoвни плaн и он је саставни део школског програма. Његов циљ је пoстизaњe oптимaлнoг укључивaњa тaквих учeникa у рeдoвaн 

oбрaзoвнo-вaспитни рaд и њихoвo oсaмoстaљивaњe у вршњaчкoм кoлeктиву. Зa свaкoг учeникa пojeдинaчнo, прeмa њeгoвим 

спeцифичним пoтрeбaмa и мoгућнoстимa, припрeмa сe прилaгoђeн нaчин oбрaзoвaњa кojи oбухвaтa индивидуaлни oбрaзoвни плaн, 

прoгрaм и нaчин рaдa. Индивидуaлни oбрaзoвни плaн дoнoси пeдaгoшки кoлeгиjум нa прeдлoг стручнoг тимa зa инклузивнo 

oбрaзoвaњe. Такође, зa учeникe сa изузeтним спoсoбнoстимa припрeмa сe индивидуaлни oбрaзoвни плaн, прoгрaм и нaчин рaдa кojим 

сe утврђуje oбoгaћeн нaчин oбрaзoвaњa и вaспитaњa.  
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4.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

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

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

друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

КЊИЖЕВНОСТ 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког 

и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, 

истраживачког) 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, 

разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевно-

уметничких дела разних жанрова 

- упознавање, читање и тумачење популарних информативних 

текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу 

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме 

самостално служи 

1СЈ. 1. 2. 1. 

1СЈ. 1. 2. 2. 

1СЈ. 1. 2. 3. 

1СЈ. 1. 2. 4. 

1СЈ. 1. 2. 5. 

1СЈ. 1. 2. 6. 

1СЈ. 1. 2. 7. 

1СЈ. 1. 2. 8. 

1СЈ. 2. 5. 1. 

1СЈ. 2. 5. 2. 

1СЈ. 2. 5. 3. 

1СЈ. 2. 5. 4. 

1СЈ. 2. 5. 5. 

 

- ликовна култура 

- музичка култура 

- природа и 

друштво 

- енглески језик 
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1СЈ. 2. 5. 6. 

1СЈ. 2. 5. 7. 

ЈЕЗИК 

- основно описмењавање ученика на темељима ортографских и 

ортоепских стандарда књижевног језика  

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање 

нормативном граматиком и стилским могућностима српског 

језика 

1СЈ. 1. 4. 1. 

1СЈ. 1. 4. 2. 

1СЈ. 1. 4. 3. 

1СЈ. 1. 4. 4. 

1СЈ. 1. 4. 5. 

- музичка култура 

- природа и 

друштво 

- енглески језик 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, 

економично и уверљиво, усмено и писмено изражавање; 

богаћење речника, језичког и стилског израза 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у 

различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у 

различитим комуникативним ситуацијама (улога говорника, 

слушаоца, саговорника) 

1СЈ. 0. 1. 1. 

1СЈ. 0. 1. 2. 

1СЈ. 0. 1. 3. 

1СЈ. 0. 1. 4. 

1СЈ. 0. 1. 5. 

1СЈ. 0. 1. 6. 

1СЈ. 0. 1. 7. 

1СЈ. 0. 1. 8. 

1СЈ. 1. 3. 1. 

1СЈ. 1. 3. 2. 

1СЈ. 1. 3. 3. 

1СЈ. 1. 3. 4. 

- ликовна култура 

- природа и 

друштво 

- енглески језик 
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1СЈ. 1. 3. 5. 

1СЈ. 1. 3. 6. 

1СЈ. 1. 3. 7. 

1СЈ. 1. 3. 8. 

1СЈ. 1. 3. 9. 

1СЈ. 1. 3. 10. 

 

Начин остваривања програма: 

- Основни програмски захтеви у настави српског језика остварују се у концентричним круговима и континуираним низовима 

изучавајући језичке садржаје поступно и селективно; 

- Поступност је обезбеђена избором и распоредом наставних садржаја, а ниво програмског захтева је описно формулисање 

(запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, употреба, информисање); 

- Селективност се остварује избором и распоредом најосновнијих језичких законитости чије тумачење се заснива на њиховој 

функцији у комуникацији; 

- У настави граматике примењиваће се следећи поступци: 

1. подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; 

2. сузбијање имитаторских склоности на битним својствима и стилским функцијама језичких појава; 

3. заснивање тежишта наставе на битним својствима и стилским функцијама језичких појава; 

4. уважавање ситуационе условљености језичких појава; 

5. повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; 

6. откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава; 

7. коришћење уметничких доживљаја као подстицај за учење матерњег језика; 

8. системска и осмишљена вежбања у говору и писању; 

9. ефикасно превазилажење нивоа препознавања језичких појава; 

10. неговање примењеног знања и умења; 
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11. континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; 

12. остваривање континуитета у систему правописних, стилских вежбања; 

13. побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама; 

14. указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; 

15. коришћење прикладних илустрација; 

- Основни поступци у остваривању програма из књижевности чине читање, тумачење текста и изражајно исказивање напамет 

наученог текста; ова знања и умења имају функционалну улогу у свим наставним областима и у функцији су даљег 

усавршавања техника читања (гласно, изражајно, тихо или у себи, односно усмерено, истраживачко, продуктивно, 

аналитичко, информативно читање и сл.); 

- Текст метода је у функцији савладавања брзог читања у себи с разумевањем и доприноси да ученици читају флексибилно, 

усклађују брзину са циљем читања и карактеристика ма текста; 

- Изражајно казивање је у функцији развоја говорне културе и користе се вежбе изражајног казивања „очи у очи” и логичко 

усвајање текста, никако механичко; 

- При тумачењу текста ученике подстицати на изношење ставова и судова о књижевном делу на основу чињеница из текста и 

на тај начин се подстиче истраживачки дух и критички став ученика, активна улога ученика у проучавању књижевног дела; 

- Обрадом одговарајућих текстова ученици усвајају књижевне појмове (родољубива песма) као и функционалне (узрок, услов, 

порука, особина и сл.); 

- Основни поступак при реализацији области језичке културе чине разне језичке игре, вежбе, описивања, писмени радови, 

аутодиктат, препричавање и причање. 

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. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује 

ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације. Повратна информација треба да буде увремењена, дата током или непосредно након 

обављене 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 похвалау, а тек потом оне које би ученик требало да развија и 

унапређује. Она започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази 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 циљева предмета, као и напредак других ученика. 
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Евалуација се најчешће врши кроз разговор, тестирање, продукте дечијих активности, задовољство ученика на часу, домаће 

задатке. 
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4.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

Циљ: Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на 

основном нивоу у усменом и писаном облику о темамам из његовог окружења. У исто време, настава страних језика треба да: 

 Подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 

 Олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 

 Стимулише машту, креативност и радозналост; 

 Подстиче задовољство коришћења страног језика.  

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Школа 

Ја и моји другови 

Породица и блиско 

окружење 

Празници 

Мој дом 

Исхрана 

Одећа 

Окружење 

Остало 

Склоности према предметима, активности и теме по предметима, школски 

дан 

Хоби, заједничке активности, солидарности и тоеранција (помоћ 

другу/другарици, позајмљивање ствари, ужине, подела одговорности) 

Слободно време у породици, породична путовања и излети, подела послова 

и обавеза у породици, опис и особине животиња и однос према њима 

Прославе и манифестације у оквиру школе и ван ње 

Дневни распоред активности током радних дана и викендом 

Оброци ван куће (ресторан, ужина у школи, куповина) 

Одевни предметиза одређене прилике и народна ношња земаља чији се 

језик учи 

Суседски односи, екологија и однос према човековој околини 

Знаменитости земаља чији се језик учи, пригодна дечја прича и бајка, 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Математика 

Свет око нас 
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бројеви до 1000, исказивање времена, коришћење новца 
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4.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

 

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

схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе 

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

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 

СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕМДЕТИМА 

Скуп природних 

бројева 

– успешно савладају читање и писање природних бројева 

у декадном бројевном систему;  

– упознају скуп природних бројева; 

– науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне 

полуправе; 

– умеју да читају и записују помоћу слова основна 

својства рачунских операција; 

– упознају и уочавају зависност између резултата и 

компонената операције (на примерима); 9 

– примењују упозната својства рачунских операција при 

трансформисању израза и у случају рачунских 

олакшица;  

– знају да читају, састављају и израчунавају вредност 

израза са више операција;  

– знају да решавају једноставније једначине и неједначине 

(упознатих облика) у скупу природних бројева;  

– успешно решавају задатке дате у текстуалној форми;  

– упознају разломке (наведене у програму), њихово 

читање, писање и значење, уз коришћење одговарајућих 

термина; 

1МА.1.1.1. 

1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.3. 

1МА.1.1.4. 

1МА.1.1.5. 

1МА.1.3.1. 

1МА.1.3.2. 

1МА.2.1.1. 

1МА.2.1.2. 

1МА.2.1.3. 

1МА.2.1.4. 

1МА.2.1.5. 

1МА.2.3.1. 

1МА.2.3.2. 

1МА.3.1.1. 

1МА.3.1.2. 

1МА.3.1.3. 

1МА.3.1.4. 

1МА.3.1.5. 

1МА.3.3.1. 

1МА.3.3.2. 

 Обавезни предмети 

 Изборни предмети 

 – Ваннаставне 

активности 
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Мерење и мере 

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

- уме да користи податке приказане графички или 

табеларно у решавању једноставних задатака и уме 

графички да представи дате податке 

1МА.1.4.1. 

1МА.1.4.2. 

1МА.1.4.3. 

1МА.1.4.4. 

1МА.2.4.1. 

1МА.2.4.2. 

1МА.2.4.3. 

1МА.2.4.4. 

1МА.2.4.5. 

1МА.3.2.1. 

1МА.3.2.2. 

1МА.3.2.3. 

- Обавезни 

предмети 

- Изборни 

предмети 

- Ваннаставне 

активности 

Површина 

– упознају јединице за површину и примењују их при 

израчунавању површине квадрата, правоугаоника, 

квадра и коцке 

- претварају јединице за мерење површине из већих у 

мање  

- -умеју да израчунају обим квадрата и правоугаоника  

- умеју да израчунају површину квадрата и 

правоугаоника  

- умеју да израчунају обим и површину сложених фигура 

у равни када су подаци дати у истим мерним јединицама  

- умеју да израчунају запремину коцке и квадра када су 

подаци дати у истим мерним јединицама 

1МА.1.2.1. 

1МА.1.2.2. 

1МА.1.2.3. 

1МА.1.2.4. 

1МА.2.2.1. 

1МА.2.2.2. 

1МА.2.2.3. 

1МА.2.2.4. 

1МА.2.2.5. 

1МА.2.2.6. 

1МА.3.2.1. 

1МА.3.2.2. 

1МА.3.2.3. 

1МА.3.2.4. 

1МА.3.2.5.   

- Обавезни 

предмети 

- Изборни 

предмети 

- Ваннаставне 

активности 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Математички језик чине основни симболи, изрази и формуле. То је језик тачан, јасан и истовремено прецизан.  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

140 
 

Сврха математике  је упознавање ученика са основним појмовима о бројевима, скуповима, рачунских операција, једначинама и 

неједначинама, мерама и јединицама мера, геометријским облицима, површином и запремином. 

За начин остваривања програма математике користиће се монолошка( метода усменог, вербалног излагања), дискусија, 

посматрање, метода показивања, практичних радова, дијалошка метода.  

Активности везане за остваривање програма математике усмерене су на развијање истраживачког духа,  подстичу радозналост 

са елементима критичког и логичког размишњања. Поред редовне наставе, активности у остваривању програма математике, одвијајће 

се и на часовима допунске и додатне наставе, на часовима припрема за школско, општинско и окружно такмичење, као и припремама 

за такмичења „Мислиша“ и „Кенгур“. 

Активности наставника у остваривању програма су: 

 мотивише ученике  

 преноси теоријска и практична знања 

 прати ток рада и указује на грешке 

 саопштава наставне саржаје 

 постепено  усмерава  и подстиче ученике у раду 

 процењује и оцењује ниво квалитета усвојених  знања 

 развија карактер ученика 

 постепено оспособљава ученике за самостално математичко изражавање 

 систематски прати напредовање ученика 

Активности ученика оквиру остваривања програма: 

 посматрање 

 анализирање и синтетизовање података 

 усвајање знања , вештина и навика 

 вежбање 

 решавање проблема 

 откривање и утврђивање законитости и процеса 
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 учешће у дискусији 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Оцењивањем се утврђује степен усвојености ученикових знања, однос према учењу, прати развој ученика и одређује ниво који 

је он постигао. Оцењивање је континуирани процес и саставни део процеса наставе и учења. Наставник прати развој и напредак сваког 

ученика и све наведене вештине се вреднују, процењују и доприносе формирању коначне оцене која је бројчана. Оцена садржи 

основне информације о наставним садржајима које је ученик савладао, као и о односу ученика према предмету и његовом залагању у 

раду. Оцена је подстицај за даље учење и напредовање ученика. 

Праћење и вредновање ученика се спроводи на основу систематског посматрања ученика у свим наставним ситуацијама, 

усменим испитивањем (разговор, дискусија), практичним проверавањем (тестови знања, писмени задаци, контролне вежбе, 15-то 

минутни тестови, домаћи задаци). За праћење наставе и рада ученика користеће се следећа документација: дневник рада, свеска за 

континуирано праћење напредовања ученика  (забелешке и др.)  
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4.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ПРИРОДА И ДРУШТВО  

 

Циљ: Усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнање, физичке, социјалне и креативне способности. Да развија 

код деце сазнање, способности, формира основне појмове и постепено гради основе природе, друштво и културе. Да деца самостално 

истражују и истовремено долазе до сазнања – упознају свет око себе као природно и друштвено окружење. Развијање еколошке свести 

и навика здравог живљења. Развијају основне појмове о ширем природном окружењу – завичају и домовини. 

OБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Моја домовина део 

света 

 Упознати основне одреднице државе Србије; 

Стратешки положај Србије; Природно-географске 

одлике Србије; становништво Србије 

 Грађење демократски односа; очување националног 

идентитета и уграђивање у светску културну баштину 

 Конвенције о правима детета 

 1ПД   1.6.4. 

 1ПД   1.6.5. 

 1ПД   1.6.6. 

 1ПД   2.4.4. 

 1ПД   3.4.1. 

 1ПД   1.6.3. 

 1ПД   1.5.1. 

 1ПД   2.5.2. 

 Српски језик 

 Ликовна култура 

 Грађанско 

васпитање 

 Музичка култура 

Сусрет са природом 

 Ученици ће схватити на основу чега се врши подела 

живе природе;  

 Усвајање знања о човеку као делу животињског 

царства; свесно и друштвено биће; уочавање полне 

различитости. 

 Како да утичемо на квалитет живота 

 Одговоран однос према себи и другима 

 1ПД   1.1.4. 

 1ПД   2.1.2. 

 1ПД   2.1.3. 

 1ПД   2.1.2. 

 1ПД   3.1.1. 

 1ПД   1.1.5. 

 1ПД   2.1.4. 

 1ПД   3.1.1. 

 Српски језик 

 Ликовна култура 

 Грађанско 

васпитање 

 Музичка култура 

Истражујемо 

природне појаве 

 Истраживање и уочавање узрочно-последичних веза, 

издвајање параметра, њихов међусони однос оглед. 

Правила која важе за сва кретања, систематизација 

досадашњих сазнања 

 1ПД   1.3.4. 

 1ПД   1.3.5. 

 1ПД   2.3.3. 

 1ПД   2.3.4. 

 Српски језик 

 Ликовна култура 
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 Проширивање знања материјалима и њиховим 

својствима 

 Где све запажамо и користимо оно што смо научили 

о: различитим обилицима кретања, елементарним 

појавама, магнетима, светлосним појавама и 

променама материјала 

 1ПД   1.2.1. 

 1ПД   2.3.6. 

 1ПД   3.3.2. 

Рад, енергија, 

производња и 

потрошња 

 Утицај природних и друштвених фактора на живот и 

рад људи 

 Природна богаства и њихово коришћење (ресурси, 

технологије, производи, рационална производња и 

потрошња, рециклажа 

 Прерада природних сировина – технологије добијања 

метала, папира, гуме... прерада воде и добијање 

здраве хране. Обновљиви и необновљиви извори 

енергије 

 Рад, производња, потрошња и одрживи развој – 

увидети везу између коришћења ресурса, 

примењених технологија и одрживог развоја 

 1ПД   1.2.1. 

 1ПД   1.2.2. 

 1ПД   1.2.3. 

 1ПД   2.2.1. 

 1ПД   2.2.2. 

 1ПД   2.6.3. 

 1ПД   2.3.6. 

 Српски језик 

 Ликовна култура 

Осврт уназад - 

прошлост 

 Трагови прошлости, временска лента 

 Хронологија различитих научних открића 

 Начин живота у средњем веку (село-град живот некад 

и сад) 

 Упознати се са значајним догађајима из националне 

прошлости: сеобе Срба, Први и Други српски устанак 

 Упознати се са историјским збивањима у свету и код 

нас – Први и Други светски рат 

 Коришћењем различитих историјских извора 

стварати што објективније слике о догађајима из 

прошлости. Упознати се са владарима, почев од лозе 

Немањића па све до данас 

 1ПД   1.6.5. 

 1ПД   1.6.6. 

 1ПД   2.6.4. 

 1ПД   2.6.5. 

 1ПД   1.5.6. 

 1ПД   2.6.6. 

 1ПД   2.6.7. 

 1ПД   3.6.1. 

 Српски језик 

 Ликовна култура 

 Народна 

традиција 

 Музичка култура 
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Начин остваривања програма:  

Садржај програма Природа и друштво оствариће се у пет тематских целина усмерених ка реализацији постављених циљева и 

задатака. Приликом остваривања циљева и задатака мора се имати у виду да су садржаји и активности неодвојиви у наставном процесу 

као и амбијент у коме се настава реализује. Важно је одабрати активности које ангажују како поједина чула, тако и више чула 

паралелно. За потребе овог предмета посебно су погодни: организоване посете, шетње, излети, школа у природи, осмишљене 

екскурзије, осмишљени часови у природи. 

- Значајне активности ученика у оквиру предмета Природа и друштво јесу: посматрање, описивање, процењивање, груписање, 

праћење,бележење,експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање, активности у мини-пројектима. 

- Потребне су различите методе учења-наставе, партиципативне, решавање проблем-ситуација, кооперативне методе, 

интерактивне, амбијентално учење... 

- У реализацији програма осим званичних одабраних уџбеника препоручује се коришћење шире литературе и осталих извора 

информација, штампаних аудио-визуалних електронских медија.  

Праћење и вредновање наставе и учења:  

-  Вршити ће се континуирано, увежбавајући интересовања и активности ученика процесу учења биће бројчано, педагошка 

свеска,портфолио, кроз усмене одговоре, писмене провере знања, контролне и писмене вежбе. Поред мотивационог значаја 

оцена би требало да представља одраз квалитета испуњености постављених стандарда (знања, учења, ставови и вредности) у 

оквиру предмета. 
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4.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

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

и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. Настава ликовне културе има 

задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи, 

 да развија памћење,повезивање опажених информација,што чини основу за увођење у визуелно мишљење;стварање услова за за 

разумевање природних законитости и друштвених појава; 

 стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно_визуелног 

изражавања 

 развијање способности за препознавање традиционалне, модерне,савремене уметности 

 развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;да ствара интересовање и потребу за 

посећивање изложби,галерија,музеја и чување културних добара;да осетљивост за ликовне и визуелне вредности које стичу у 

настави ученици примењују у раду и животу; 

 развијати сензибилитет за лепо писање;развијати моторичке способности ученика 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

1. Колаж, фротаж, деколаж и асамблаж 

2. Везивање облика у тродимензионалном 

простору  

3. Сликарски материјали и технике 

4. Основне и изведене  боје 

5. Линија,површина,волумен,боја,простор6.А

мбијент_сценски простор 

Ученици треба да разликују и повезују 

дводимензионалне и тродимензионалне 

облике; граде искуства и критеријуме 

према захтевима програма, ликовних 

уметности и ликовних појава у животу; 

усвоје знања о боји, ликовним техникама и 

креативно практично раде са односима 

боја; ускладе ликовни рад са другим 

медијима. 

Српски језик, Природа 

и друштво Математика, 

Музичка култура; 
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Начин остваривања програма: Програм ликовне културе даје сваком наставнику слободу,могућност да испољи 

креативност,да проналази одговарајуће облике,методе и средства за реализацију.Потребно је да за сваки задатак и сам наставник 

начини визуелну припрему(ликовни рад)како би уочио карактер задатка и начине рада у реализацији таквог задатка,што ће бити нека 

врста самоконтроле у процесу постављања захтева упућеног ученицима.Најважније је извршити идентификацију садржаја,полазећи од 

опажања околине(природе и вештачког човековог окружења-објекти које је човек начинио) Најбоље је учење од 

природе,посматрање,опажање и уочавање непоновљивости природе,из чега ће произаћи потрба за очувањем природе,а потом 

симболичан израз карактеристичних елемената који ће означити и природу ученика.То ће бити прилика да се одреди појам у садржају 

два до три подпојма и неколико информација што ће имати образовно значење. Треба водити рачуна да захтев буде сведен и 

прилагођен узрасним могућностима ученика(његовим психофизичким карактеристикама), чиме ће бити задовољен елементарни захтев 

да за предвиђено време од једног ,до два часа,ученик заврши свој рад. 

Непримерено је да ученик завршава своје радове код куће,да би га потом наставник накнадно оценио. Ученик треба да зна какав 

му је задатак постављен,сам трба да проналази решења задатка,по логици непосредног естетског доживљаја.Није препоручљиво да 

наставник нуди теме ученицима.Наставник трба да води разговор са ученицима како би сваки ученик пре почетка рада дошао до своје 

идеје,а на основу понуђеног ликовног садржаја.У процесу мотивисања ученика за рад,наставник ће водити разговор о предвиђеним 

садржајима,чиме ће створити услове,а ослањајући се на знања ученика стеченим у другим областима,да сваки ученик пронађе своју 

тему за рад...Када се приђе реализацији садржаја колажа,одмах се мисли на постојеће извесно искуство ученика у колажу,с тим што се 

води рачуна о примерености захтева узрасним могућностима ученика па су се у пракси најчешће тражила решења по логици шаљивог 

колажа. То значи да су преузимани различити облици којима су стварани неки нови облици по личном нахођењу сваког ученика 

таквим ситуацијама често добијају духовита решења. Такви колажи могу да буду изванредан материјал за одлепљивање,поновно 

лепљење,доцртавање,истовремено шанса за ученике да направе неко ново решење а и да се сам водитељ наставног процеса припреми 

за процену новонасталих остварења.....Како су ученици до 4. разреда ,па и у 4. разреду користили темпере као сликарски материјал, од 

посебне важности је да науче које су карактеристике акварела,темпере или гваша...Ученици први пут осмишљеније треба да раде на 

перцепцији.На наставнику је да пронађе мање природне облике,чиме ће упутити ученике да сами откривају богатство 

природе,проналазе природне облике,да врше анализу када ће моћи у свим техникама да изразе шта осећају док посматрају неки 

природни облик.Поред цртања и сликања препоручује се и рад углини,а у функцији је опажања и преношења немиметичкогпреношења 

посматраног природног облика...Ако се пође од чињенице да сви живимо у неком амбијенту,посебно је важно да се са ученицима 

разговара о карактеристикама појединих амбијената.Амбијент учионице,амбијент кухиње,амбијент улице,амбијент аутобуске 

станице,игралишта...У целини гледано,сваки амбијент је карактеристичан по нечему.На наставнику је да заједно са ученицима извуче 

посебне детаље о неком препознатљивом амбијенту.У духу таквог захтева ,ученици могу да раде сцену,маске,костим,да се определе за 
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музику,али је најважније да се цео процес одвија кроз игру.У тој игри ученици ће доћи до сазнања о искуствима цивилизације,што се 

може пронаћи у литератури,а самим тим и повезивање оваквог садржаја са другим областима,посебно са књижевношћу,музичком 

културом,позориштем... 

Праћење и вредновањенаставе и учења  

Ликовно вредновање представља одређивање вредности обављеног ученичког рада на часу у односу на залагање при 

остваривању циљева при усвајању ликовних појмова,ликовном изражавању по усвајању ликовних доживљаја и ликовних 

законитости.Наставник мора вредновати ученикову активност и рад у читавом наставном процесу по сваком завршеном ликовном 

задатку,наставник уз изложене завршене и незавршене ликовне радове са ученицима вреднује постигнуте циљеве на основу 

обликовних критеријума који произилазе из ликовног проблема.Ученик се оцењује и на основу активности и његових 

резултата:излагање и представљање,изложбе радова,учешћем у различитим облицима групног рада. 
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4.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 

ЦИЉ: Циљ музичке културе је: 

 развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

 оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

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

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

- певају песме по слуху; 

- певају песме солмизацијом; 

- обраде просте и сложене тактове; 

 српски језик 

 физичко васпитање 

 природа и друштво 

 ликовна култура 

 математика 

 народна традиција 

 грађанско васпитање 

 енглески језик 

 хор 

 музичка секција 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
- обраде просте и сложене тактове; 

- усвајају основе музичке писмености 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

- свирају на дечјим музичким 

инструментима; 

- изводе дечје, народне и уметничке 

игре; 

- импровизују мелодије на задани 

текст; 

- упознају звуке разних 

инструмената; 

- слушају вредна дела уметничке и 

народне музике 
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Начин остваривања програма: 

Усклопу осталих предмета основне школе музичка култура је једна од најважнијих дисциплина која утиче на свестрани развој 

личности саврсмсног друштва. Настава музичког васпитања тежи ка свесном усвајању знања и вештина тако да музичка уметност 

постане потреба сваке личности. Свесно музичко описмењавање почиње у четвртом разреду. Савладавањем музичке писмености и 

развијањем укуса ученици се оспособљавају да активно учествују у музичком животу своје околине. Настава музичке културе 

остварује се међусобним прожимањем следећих музичких активности: 

- певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура, музичког писма и интонације; 

- слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе; 

- активности у музичком стваралаштву. 

У четвртом разреду певање и свирање остварује се по слуху и са нотног текста, опонашањем демонстрације учитеља или уз помоћ 

различитих звучних помагала, као што су инстументи које свира учитељ и CD-и који прате садржаје програма за овај разред. И даље се 

ради на упознавању музичког писма, што траје до краја основног школовања. Усвајањем вештине читања нота омогућава се 

ученицима лакше и тачније певање мелодија, као и активно стицање информација о свирању на појединим инструментима. Са 

свирањем на блок-флаути или металофону се почиње у трећем разреду и наставља се у четвртом. Ученици такође, остварују програм 

музичке културе кроз активно суделовање у музичкој секцији, хору и оркестру, а своје вештине и таленат показују на приредбама  

поводом Нове године, Св. Саве, Дана жена, Дана школе и на сл. манифестацијама наше школе и општине.Музички садржаји се 

повезују са садржајима осталих наставних предмета и ваннаставних активности кад год је то могуће остварити. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

С обзиром на специфичност предмета музичке културе праћење и вредновање наставе и учења огледа се највише у ученичком 

живом контакту са музиком, тј. извођењу музике и стваралаштву, а такође и слушању музике. Зато наставу и учење треба вредновати у 

смислу изражајног и стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела. Музичке импровизације, креативно 

размишљање и стварање треба позитивно вредновати и охрабрити. Кад је у питању овај предмет мерило успеха је учешће и 

мотивисаност ученика. Домаће писмене задатке или писане тестове, контролне задатке, реферате не треба задавати у оквиру овог 

предмета. Праћење напредовања и оцењивање ученика је сумативно и формативно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 
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4.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  :  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

 

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

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

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

свакодневним и специфичним условима живота и рада.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено 

брзине и координације;  

 

Усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика 

предвиђених програмом физичког васпитања; 

 

Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим 

условима(кроз игру, такмичење и сл.); 

 

Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним 

поистивећивањем и сл.; 

 

Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских 

вредности; 

 

Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина 

ученика; 

 

Овладавање техником трчања у месту и кретању 

 

Савладавање брзог трчања кроз убрзања  

Музичка култура, природа и 

друштво, ликовна култура 
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Вежбе на тлу и справама 

 

 

 

 

 

Ритмичка гимнастика и 

народни плесови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладавање техником високог и ниског старта 

 

Усавршавање прекорачне технике  

 

Усавршавање згрчне технике и предвежби за технику увинућа 

 

Усавршавање бацања лоптице у даљ јачом и слабијом руком 

техником из места и техником из залета  

 

Усавршавање штафетног трчања са додиром 

 

Овладати извођењем вежби у вису и упору, вежбама на смањеној 

површини ослонца и прескоцима  

Повезати различите покрете руку, трупа и ногу у комплекс вежби 

обликовања  

 

Развијати равнотежу успоном на две и једној нози 

 

Овладати окретима са ослонцем на две и једној нози  

 

Овладати високо-далеким скоком и повезаним са галопом  

 

Бацања и хватања повезати са равнотежама, окретима и скоковима  

 

Овладати једним колом из краја у којем се налази школа  

 

Овладати држањем лопте, хватањем и додавањем, шутирањем из 

места, шутирањем на кош, додавањем лопте прстима, додавањем 

лопте различитим деловима стопала... 

 

Развијати хигијенске навике, навике правилног држања тела, 
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Основи спортских 

игара(рукомет, кошарка, 

одбојка, фудбал) 

 

 

 

 

 

 

Здравствено васпитање  

 

правилне исхране и ритма рада и одмора   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа и друштво 
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Начини остваривања програма :  

- Програм ће се остваривати јединством наставних, ванчасовних и ваншколских организационих облика рада.  

- Развијањем физичких способности и разноврсних знања и умења оспособљаваће се ученици за коришћење физичког вежбања у 

свакодневном животу. Програм ће се остваривати кроз: утврђивање стања физичких способности, одређивање радних задатака 

за појединце и групе ученика, праћење и вредновање ефеката рада.  

- Програмски задаци оствариваће се и ваншколским организационим облицима рада као што су : излет, крос, слободне 

активности, такмичења, корективно-педагошки рад, дани спорта, приредбе и јавни наступи. 

- Наставник ће сваког ученика усмеравати на програмске садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада који 

одговарају његовим индивидуалним интересовањима и могућностима. 

- Пошто се циљ физичког васпитања не може остварити без свесног и активног учешћа ученика потребно је и одређено теоријско 

знање које треба да буде усклађено са степеном интелектуалне зрелости и знањима стеченим у другим наставним предметима. 

Стицање теоретског знања оствариваће се у току вежбања када се ученицима пружају потребне информације у вези са 

конкретним задатком, а у вези су са здравим стиловима живота, и здравственим васпитањем.  

- Ученицима смањених физичких и функционалних способности обезбеђиваће се корективно-педагошки рад. 

- У реалозовању програма у матичној школи користиће се све справе које су на располагању, на којима се, без обзира на пол, 

могу извести вежбе водећи рачуна о оптималном коришћењу расположивог простора и реквизита и безбедности ученика. У 

издвојеним одељењима настава ће се прилагодити постојећим условима. 

- Бираће се рационални облици и методе рада, вежбе оптималне образовне вредности, водиће се рачуна о функционалној 

повезаности свих делова часа и о ведрини и активности ученика током часа-моторичкој и мисаоној. 

- У четвороделној подели часа преовладаваће игре и садржаји који захтевају прецизност извођења и претходна тачна упутства 

учитеља. 

- Од метода преовладава дијалошка метода и практични прикази задатака учитеља и прикази пригодних садржаја путем слика, 

скица и видео технике. 

- Пригодним речима на крају часа учитељ ће оценом рада, похвалом и истицањем добрих примера извођења утицати на 

ефикаснију сазнајну функцију и мотивисаност за стицање навике физичког вежбања. 

Праћење и вредновање наставе и учења :  
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Вредновање, као и све друге активности овог предмета усмерене су на стицање и развијање моторичких способности, свести о 

потреби чувања здравља, формирање морално-вољних квалитета личности и одговорног односа према окружењу. Праћење напретка 

ученика обавља се у току целе школске године. Оцењивање је сумативно и формативно на основу Правилника о оцењивању ученика 

основне школе. Врши се на основу остварених оперативних задатака и минималних образовних захтева везаних за:  

1) Стања моторичких способности (координација, гипкост, равнотежа, брзина, снага, издржљивост) 

2) Усвојених здравствено хигијенских навика (утврђивањем нивоа правилног држања тела, одржавања личне и колективне 

хигијене и на основу усвојености и примене знања из области здравља) 

3) Достигнутог нивоа савладаности моторних знања, умења и навика у складу са индивидуалним могућностима (спроводи се на 

основу минималних програмских захтева) 

4) Односа према раду (на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, такмичењима и ваншколским 

активностима) 
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4.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  

 

ЦИЉ: Да се ученицима пружити ученицима целовит религијски поглед на свет и живот уз уважавање других религиских 

искустава. Припремити ученике за сусрет Откривање Истинитог Бога. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

УВОД 
- упознају теме које ће се обрађивати у настави Православног катихизиса 

током четвртог разреда  

ЦРКВА ЈЕ 

НАШ ИЗБОР 

- уоче важност постојања заједнице 

- увиде разлику између Цркве и сваке друге заједнице; 

- уоче да је Црква слободна заједница у којој учествују само они који то 

желе; 

- разумеју да се они који су у заједници са Христом називају хришћани и 

да је Црква њихова заједница; 

- знати да се заједница Бога, људи и природе зове Црква; 

- уочити да изван Цркве свет не може постојати вечно. 

Српски језик, 

Музичка култура. 

ХРИСТОС 

НАС СВЕ ЗОВЕ 

- уоче да нас Христос позива у лични однос – заједницу љубави; 

- запазе да су апостоли људи који 

- су слични нама; 

- уочити да је вера основ заједнице са Богом; 

- увидети да су Апостоли позивали људе у заједницу љубави са Христом; 

- разумеју значај Христовог оваплоћења (рађања); 

- науче текст и мелодију песме „Звезда се засја“ 

Српски језик, 

Музичка култура, 

Ликовна култура. 

 - стекну свест о томе ко су светитељи; 

- увиде да су сви позвани да буду светиетљи; 
Природа и друштво, 
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ДИВАН ЈЕ 

БОГ У СВЕТИМА 

СВОЈИМА 

- уоче важност светитеља као наших узора заостваривање личног 

јединства са Богом; 

- разумеју какву важност Савине речи и дела имају за нас данас; 

- уоче да је за остваривање јединства са Богом потребна искрена жеља; 

- знају да је Литургија начин на који сви остварујемо заједницу са Богом; 

- препознају да у нашу заједницу са Богом уводимо све оне (и све оно) 

што волимо. 

Српски језик, 

Музичка култура, 

Ликовна култура. 

ЗНАЧАЈ 

ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА 

- увиде да се грех јавља као последица одсуства истинске љубави; 

- уоче да је грех наш погрешан избор; 

- разумеју шта је самољубље и по чему се оно разликује од љубави; 

- сазнају да без врлина нема љубави; 

- уоче да је само врлинама могуће остварити однос љубави са Богом и 

људима; 

- упознају најважније хришћанске врлине; 

- увиде да врлине нису човеку дате, већ да се за њих треба трудити; 

- буду свесни да се и врлине усавршавају 

Српски језик,  

Природа и друштво, 

Ликовна култура, 

Музичка култура. 

 

СА НАМА ЈЕ 

БОГ 

- науче да служењем Литургије постајемо учесници Царства Божијег и 

сједињујемо се са 

- Богом; 

- упознају садржај молитве «Царе небески»; 

- увиде да сам изглед православног храма изображава јединство Неба и 

земље. 

Музичка култура, 

Српски језик, 

Ликовна култура. 

 

Начин остваривања програма: Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим 

педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика рада, наставних средстава,примена вертикалне и хоризонталне 
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корелације. Нпр. Музичка култура (духовне песме, тропари и кондаци), Ликовна култура (изложбе ученичких радова, израда паноа и 

постера, уч. часопис), Српски језик (драматизација, интерпретација, писање краћих састава),учење кроз игру. 

Да би се наставни процес одвијао у складу са принципима активне наставе требало би да подстакнемо ученике на истраживачки 

и проблемски приступ садржајима дате теме. Ставити акценат на доживљајно и формативно, притом водити рачуна о: узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, интересовању, склоностима и мотивацији. Ученике упознати са циљевима и исходима наставе, као и 

начину вредновања њиховог рада. 

Настава се остварује интерактивним и дидактичким играма: ребуси, осмосмерке, укрштенице, слагалице, криптограми, танграм, 

асоцијације, мултимедијални садржаји. 

Примењује се интеграција, драматизација, аудио-визуелна средства, радионичарски рад,рад у групи, рад у пару. 

Један од начина за остваривање васпитно – образовног програма Верске настеве су: екскурзије,  практична настава која се 

реализује у цркви – учешћем у литургијском сабрању;посете манастира,храма,цркве. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода 

наставе остварује се:процењивањем реакције ученика, прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића; 

провером знања (усмено и писмено) које ученици усвајају на часу. Оцењивање:описно оцењивање (истиче се, добар, задовољава) 

Напредовање ученика може се пратити преко:активност на часу, примена усвојеног знања у свакодневном животу (Молитва – 

лична и саборна, повезивање времена са литургиским доживљајем вечности-дневни, недељни и годишњи богослужбени круг). 

Изложбе ученичких радова организују се поводом главних хеортолошких датума (Божић, Св. Сава, Васкрс…), али и тематских (Црква 

је наш избор,Христос нас све зове, Диван је Бог у светима својима,Значај врлинског живота,Са нама је Бог). 
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4.9 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ: Општи циљ предмета је постицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика IV разреда основне школе. Овај 

предмет треба да пружи ученицима могућност да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања и да изграде сазнања 

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

договор и сарадњу, која поштује и себе и друге. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Постицање групног рада, 

договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима 

 Упознавање ученика са садржајем предмета и начином рада. Сусрет 

родитеља наставника и ученика. Размена и узајамним очекивањима, 

потребама, захтевима, тешкоћама у вези са остваривањем програма 

грађанског васпитања 

 Српски језик 

Дечја права су универзална, 

једнака за све 

 Усвајање људских и дечијих права у разред и њихов значај за 

сопствени живот.Ученици ће научити да се упознају међусобно и да 

разлике прихвате као богаств. Да схвате значај сардње за решење 

проблема. 

 Српски језик 

 Природа и 

друштво 

 Ликовна Култура 

Заједно стварамо 

демократску атмосверу у 

нашем разреду, школи 

 Увођење ученика у демократски начин договарања око заједничких 

правила схватање међусобне повезаности, права дужности, правила 

закона. Помоћи деци да дођу до решења кад је тешко да поштују 

правила. Уче се да препознају сукоб различите вредности. Помоћи 

ученицима не сметане воље једнога или групице у односу на 

заједничко договарање и да сагледају последице. 

 Српски језик 

 Природа и 

друштво 

 Ликовна Култура 

Живим демократију 

демократска права 

 Упознавање ученика са конструктивним начином за решавање 

међусобних сукоба, који је применљив у разним ситуацијама. 

Увођење ученика да увиђају предност тимског рада. Упознавање и 

вођење ученика са и кроз демократске процедуре одлучивања, ради 

 Српски језик 

 Природа и 

друштво 

 Ликовна Култура 
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долажења до заједничког решења проблема за који се сви слажу. Уче 

се прикупљању података, аргумената, заступању, јавном наступању. 

Људско биће је део целог 

света, развијање еколошке 

свести 

 Разумевање света као системска у коме су сви елементи-људи, 

догађаји места-међусобно повезани. Међусобност постоји и у 

природи. 

 Српски језик 

 Природа и 

друштво 

Евалуација 
 Ученици се постичу да сами процене програм који су прошли, као и 

сопствено напредовање. Презентација резултата рада родитељима.  Српски језик 

 

Начин остваривања програма:  

Теоријски, предмет о себи и другима је утемељен на интеракционој теорији психичког развоја по којој је социјална интеракција 

основни конструктивни чинилац развоја ученика. Одлучујућу улогу у развоју има управо сарадња између одраслог и ученика у зони 

наредног развоја тј. у области оних функција које у време интеракције још нису развијене код ученика него су у фази настајања. 

Битне методичке одреднице образовно-васпитног рада су: 

 Искуствено учење – кроз размену у групи долазе до сазнања 

 Играни контекст – кроз игру истражују разноврсна решења за проблеме са којима се суочавају 

 Истраживање методе (пројекти, анализе случаја 

 Метода партиципације и интералције – стекну самопоуздање, износе своје ставове 

 Интераживачке методе (пројекти, анализе случаја) 

 Интерактивне методе (дискусија, распарава, преговарање, дијалог, интервју, дописивање) 

 Симулацијске методе (игра улога, симулирање доношење одлука) 

 Играни методе (драматизација, игра опуштања) 

 Стваралачке методе (израда новина, писање писама или прилога за новине, обраћање локалној управи) 

Начин остваривања предмета Грађанског васпитање – сазнање о себи и другима остварити редом у: раду у групи, рад у пару, 

размена у великој групи – одељењу, рад целог разреда, индивидуални рад. Кључни чинилац успешности размене је квалитет узајамног 
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слушања. Важно је да ученици увиде да слушањем туђих гледишта и ставова имају прилику да сагледају своје полазиште у новом 

светлу, да га дограде и обогате.  

Праћење и вредновање наставе и учења:  

За овај предмет наставник мора да буде спреман да подржи ученике кад им је тешко да се изразе или да саслушају, и отворен да 

чује и оно што није у складу с његовим вредностима без критиковања и процењивања. Пошто је учење по моделу важан облик 

социјалног учења, битно је да наставник својим понашањем, начином рада и односом према ученицима демонстрира вредности које 

жели да његови ученици усвоје. Успех ученика из предмета Грађанско васпитање оцењује се описно на основу: 

 процене остварених постигнућа  

 запажање о начину ангажовања ученика у току наставе  

 препорука за даље напредовање  

На крају школске године изводи се закључак описна оцена. (истиче се , добар). Критеријуми за оцењивање су: редовност у 

похађању наставе, заинтересованост, постигнуће, активно укључивање у процес наставе. 
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4.10 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  

 

ЦИЉ: Подизање свести о здравој животној средини, продубљивање знања, вештина и навика у вези са заштитом природе, 

развијање одговорног односа према животној средини. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Животна средина 

 Оспособљавање за активно упознавање стања животне 

средине 

 Познавање узрочно – последичних веза у животној средини 

 Познавање негативних утицаја човека на животну средину 

Српски језик 

Ликовна култура 

Природа и друштво 

Природне појаве и промене 

у животној средини 

 Испитивање узрочно – последичних веза у животној 

средини извођењем једноставних огледа 

 Уочавање различитости у живом свету као услова за 

опстанак 

 Испитивање појава и промена у природи 

 Оспособљавање за решавање проблемских ситуација 

самостално / тимски 

 Оспособљавање за доношење правилног става и за критичко 

мишљење 

Српски језик Природа и 

друштво 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Заштита животне средине 

 Подстицање одговорног односа према живом свету 

 Подстицање одговорног односа за рационално коришћење 

природних богатстава 

 Подстицање одговорног, здравог односа према себи 

Ликовна култура Српски језик 

Природа и друштво 

 

Начин остваривања програма: 
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Наведени садржаји изборног наставног предмета Чувари природе имају за циљ подизање свести о здравој животној средини; 

продубљивање знања, вештина и навика у вези са заштитом природе; јачање сопствене иницијативе, способности и одговорног односа 

према животној средини. 

Садржаји програма омогућавају успешнију реализацију циљева и задатака, а оперативна разрада препуштене је 

наставницимакоји сами креирају време, место извођења и број часова за одређене теме. 

Наведени садржаји имају за циљ подизање знања о заштити животне средине на виши ниво у односу на претходно стечено 

знање, а усмерени су на примену и практичну реализацију и ван школског простора, у непосредном окружењу – природи. 

Чувари природе се остварују у корелацији са другим наставним предметима, јер су му саржаји мултидисциплинарни. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање треба обављати континуирано, уважавајући интересовања и активности ученика у процесу учења у 

складу са развојним способностима. У процесу праћења остваривања постављених циљева и задатака, као и постизању постављених 

стандарда, пожељно је што мање користити класичне провере знања. Поред мотивационог значају, оцена би требало да представља и 

одраз квалитета испуњености постављених стандарда у оквиру предмета. 
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4.11 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  НАРОДНА ТРАДИЦИЈА  

 

ЦИЉ: Увађење ученика у традициску културу кроз одговарајућу наставу усмерену на ревитализацију традиције.један је од начина 

да се спречи одумирање многих важних елемената традициске културе и њихов нестанак из праксе, односно и самог живота. 

Правилним. Одмереним и правовременим пласирањем информација о народној традицији постижу се и многа друга добра, као што су 

стицање свести о себи самом и свом месту у свету сличних и различитих,формирање представе о континуитету и укорењености. 

Упознавање са дечјим фолклором и са различитим народним музичким инструментима и њиховом улогом у традиционалној 

култури. 

Концепција наставе овог изборног предмета посебан нагласак ставља на локалну народну традицију,чиме се у мултинационалној и 

мултиконфесионалној средини каква претеже у Србији,чувају права и особености мањина и њихов идентитет. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

1. Дете је дете 

2. Повуци,понеси,повези,зас

вирај 

3. Како су путовали људи 

4. Предах за уморне путнике 

5. Гором језде кићени 

сватови 

6. Водом бродом,мостом 

ходим 

7. Како су путовале речи 

8. Све има свој почетак 

Усвајање елементарних знања о разлици између фолклорног 

актуелног окружења и то кроз упознавање са основним 

текстовима бајке легенде приче,песме, пословице.Упознавање са 

дечјим фолклором игре и кратке текстуалне форме као сто су 

загонетке успаванке,разбрајалице.Усвајање елементарних знања 

о носећим наставним мотивима.Стицање знања и познавање 

основних разлика између градског и сеоског начина 

живота,основних и општих празника и обичајно обредних радњи 

везаних за те празнике. 

Српски језик  

Природа и друштво Ликовна 

култура 

Музичка култура 

 

 Начин остваривања програма: Због сталне потребе да се традиција сопственог народа ставља у ужи и шири контекст 

компаративни метод остаје незаобилазан.Овај изборни предмет треба схватити као интердисциплинарно средство за савлађивање 

нових инепознатих чињеница. 
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 Преко савладавања декоративних елемената обичаја и обреда, везаних за верске и сезонске фолклорне празнике,препоручује се 

приступ који у оквиру наставних предмета из области уметности има разрађену методологију за такав рад. И даље се препоручује 

препоручује изостанак теоријске наставе, у шта спадају и сви покушаји потпуне или делимичне реконструкције локалних или општих 

обичаја и  обреда. Ученици само на појмовном нивоу треба да се упознају са наукама,установама и друштвима која се баве очувањем и 

неговањем народне традиције. Реализација овог програма захтева ангажовање наставникана истраживачком раду и сталну размену 

информација са ученицима у циљу што боље спознаје садржаја локалне традицијске културе. 

 Приликом реализације теме Народни музички инструменти пожељно би било да ученици сами израде неке од инструмената и 

покушају да на њима свирају. Препорука је да се на крају школске године, као могућност да се систематизује усвојено 

знање,организује изложба, приредба којом би ученици показали која су знања стекли и које су материјале,предмете,текстове и 

фолклорне садрзаје прикупили изућавајући овај предмет. Овакве изложбе, приредбе захтевају од наставника да планира часове на 

крају школске године за њихову припрему и сарадњу са неким од наставника чији је предмет у корелацији са Народном традицијом. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење рада ученика и његовог развоја стални је задатак наставника. У току 

наставног процеса вреднује се знање обим ниво и врста знања ,умења вештине  и примену наученог,однос према 

раду...систематичност, одговорност, самосталност, уредност. Под праћењем се подразумева континуирано уочавање и бележење 

запажања о развоју интереса, мотивације и способности ученика знањима и постигнућима у усвајању садржаја наставног предмета као 

и односу према раду, постављеним задацима и постигнутом нивоу компетенција и исхода наставним планом и програмом . 

Вредновање знања ученика подразумева прикупљање података у процесу учења и постигнутом нивоу компетенција ученика из знања, 

вештина, способности, самосталности и одговорности према раду, постављених задатака и васпитних вредности. Ученик се оцењује на 

основу активности и његових резултата ...излагања и представљања, изложбе радова, резултата истраживања, модела цртежа, постера, 

учешћа у дебатама и дискусијама, домаћих задатака, учешћем у различитим облицима групног рада. 
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4.12 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

 

ЦИЉЕВИ:  

− Оспособљавање ученика за алгоритамски начин размишљања кроз употребу софтвера за израду програма  

− Оспособљавање ученика за рад у софтверу за обраду текста и рад са документима  

− Оспособљавање ученика за сараднички рад и комуникацију у онлајн окружењу  

− Комбиновање стечених знања кроз креативно изражавање током рада на плакату и одељењском пројекту  

− Оспособљавање ученика за критичко анализирање садржаја на интернету и поштовање ауторских права  

− Упознавање ученика са појмом електронског насиља, мерама заштите и процедуром пријаве насиља 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

Алгоритам

ски начим 

нишљења 

 користи радно окружење апликације за израду програма са визуелним окружењем 

који је прилагођен за децу  

 самостално израђује једноставне програме у апликацији  

израђује програме у којима се користе улазне вредности, низ команди, петље и 

услови. 

- Обавезни предмети 

- Изборни предмети 

- Ваннаставне 

активности 

ИКТ  користи софтвер за обраду текста (поравнање, центрирање, врста, величина и 

облик фонта, уношење слике) 

 сачува документ у одговарајућем фолдеру, пронађе га, преименује и поново сачува 

 креира одговарајући фолдер 

 креира плакат комбинујући текст, цртеж, фотографије, уз помоћ одговарајућег 

софтвера 

користи одговарајуће сарадничке алате током рада на заједничком пројекту 

- Обавезни предмети 

- Изборни предмети 

- Ваннаставне 

активности 

Безбедност  објасни појам електронског насиља 

 наведе облике електронског насиља 

 објасни процедуру пријављивања електронског насиља  

 примени пријављивање и блокирање особе која врши електронко насиље  

- Обавезни предмети 

- Изборни предмети 

- Ваннаставне 

активности 
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 наведе могуће ризике код укључивања геолокатора 

 правилно користи технологију како би избегао здравствене проблеме  

 анализира и процени изворе информација са интернета 

 објасни појам “ауторска права” 

 помаже вршњацима узаштити од нежељених садржаја  

реагује на не прихватљиво и увредљиво понашање у дигиталном окружењу 
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Начин остваривања програма: 

Рад на рачунару у четвртом разреду наслања се на знања и умења стечена у претходним разредцима. За успешно остваривање 

овог наставног програма неопходно је да се обезбеди: наставни кадар, добро припремљен у дидактичко – методичком и стручном 

погледу, рачунарска опрема, образовни согрвер, прируч.на литература за уч.енике и наставнике, одговарајући алат, прибор и 

материјал.  

Специфичност при реализацији овог изборног програма јесте прожимање елемената радно-техничких и информатичких 

садржаја. Због тога је веома важно поред брижљивог одабира наставних садржаја и одговарајућих програма и материјала одабрати 

одговарајуће методе наставног рада. Важно је осмислити наставне ситуације у којима ће активности ученика бити разноврсне, које 

развијају дечју радозналост као и логичко и китичко мишљење. 

Целокупан рад на часовима, на шта указује и сам назива предмета од играчке до рач.унара, треба да буде лаган, добро 

осмишљен и на игри заснован. 

За начин остваривања програма предмета од играчке до рачунара користиће се монолошка( метода усменог, вербалног 

излагања), дискусија, посматрање, метода показивања, практичних радова, дијалошка метода.  

Активности наставника у остваривању програма су: 

 мотивише ученике  

 преноси теоријска и практична знања 

 прати ток рада и указује на грешке 

 саопштава наставне саржаје 

 постепено  усмерава  и подстиче ученике у раду 

 процењује и оцењује ниво квалитета усвојених  знања 

 развија карактер ученика 

 постепено оспособљава ученике за самостално информатичко изражавање 

 систематски прати напредовање ученика 

 

Активности ученика оквиру остваривања програма: 
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 посматрање 

 анализирање и синтетизовање података 

 усвајање знања , вештина и навика 

 вежбање 

 учешће у дискусији 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање – оцењивање треба обављати континуирано, уважавајући интересовања и активности ученика у процесу 

учења, и у складу са индивидуалним развојним способностима. Обавеза учитеља је да организовањем наставе – учења, утиче 

мотивационо и подстицајно на развој способности ученика – уз максимално коришћење диференцраних захтева и интересантних 

начина рада – у циљу поштовања права на различитост, како у нивоу предзнања уч.еника, тако и динамике развоја њихових 

потенцијалних способности. Оцена је описна и треба поред мотивационог значаја да представља и одраз квалитета испуњености 

знања, умења, ставова и вредности у оквиру предмета. 
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ДРУГИ ЦИКЛУС 
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5 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ  РАЗРЕД 
 

Циљеви образовања и васпитања у петом разреду су:  

- свеобухватни интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са 

његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

- стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично остварење и развој, инклузију и запослење и 

стицање и развијање основних компетенција у погледу комуникације на матерњем језику, комуникације на страним језицима, 

математичке писмености и основних компетенција у науци и технологији, дигиталне компетенције, компетенције учења како се 

учи, међуљудске и грађанске компетенције и културног изражавања;  

- развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;  

- развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење 

информационо-комуникационих технологија; 

- оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду и 

свакодневном животу ради унапређивања личног живота и економског, социјалног и демократског развоја друштва;  

- развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и укључивање у 

међународне образовне и професионалне процесе; 

- развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;  

- оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;  

- оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, потребама тржишта 

рада, развојем савремене науке, економије, технике и технологије; 

- развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и 

развоја физичких способности; 

- развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;  

- развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности 

за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; 

- развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на 

поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, 

слободе, поштења и личне одговорности; 

- формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, 

националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и 

светске културне баштине; 
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- развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и 

уважавање различитости; 

- повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе засноване на знању. 

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

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

 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Редни 

број 
А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Српски језик и књижевност 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Историја  1 36 

4. Географија  1 36 

5. Биологија  2 72 

6. Математика  4 144 

7. Информатика и рачунарство 1 36 

8. Техника и технологија 2 72 

9. Ликовна култура 2 72 

10. Музичка култура 2 72 

11. Физичко и здравствено васпитање 2 72 + 541 
УКУПНО:А 24-27* 918-1026* 

 Б.ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава/Грађанско васпитање
2 

1 36 

2. Други страни језик-Руски језик
3 

2 72 

3. Матерњи језик са ел. националне културе
4 

2 72 

УКУПНО:Б 3-5* 108-180* 

УКУПНО:А+Б 27-30* 1026-1134* 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

Редни 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Недељни  Годишњи  

1. Редовна настава 27-30* 1026-1134* 

2. Слободне активности
5 

1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

Рени 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 

3. Екскурзија  До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

 

1. Обавезне  физичке активности ученика реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 

2. Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

3. 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. 

4. Ученик припадник националне мањине, који слуша наставу на српском језику моше да изабере овај предмет али није у обавези. 

5. 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. 

6. Ваннаставне активности могу да буду:друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активностиу складу 

са могужностима школе, просторним и људским ресурсима. 
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7. * Број часова за припаднике националних мањина.  

При релизацији наставе акценат ће бити на остваривању исхода, међупредметном повезивању и остваривању стандарда 

постигнућа. За ученике који услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, каснијег укључивања у школовање, 

недовољног познавања језика и других разлога не могу да савладају наставни план и програм, пружа се додатна подршка и изрђује 

индивидуални образовни план у складу са индивидуалним могућностима сваког ученика, а он је саставни део школског програма. 

Такође за ученике који показују изузетне спообности и даровитост припрема се индивидуални образовни план. Индивидуални 

образовни планови се чувају у посебној документацији код стручних сарадника. 

Слободне наставне активноти школа припрема по програму коју су претходно донети као изборни (Чувари природе, Свакодневни 

живот у прошлости, Хор и оркестар, цртање, Сликање и вајање), а ученици се о похађању истих изјашњавају. Школа такође припрема 

и даје могућност да се учници укључе и определе за ваннаставне активности. (излети, екскурзије, културне, уметничке, спортске, 

друштвене), а све у складу са њиховим тренутним интересовањима и могућностима школе, како просторним, тако и техничким, да их у 

томе подрже. Такође, битно је навести да постоји могућност допуне и усаглашавања школског програма у складу са новим 

тенденцијама, интерсеовањима ученика, и променама које су свакодневне. 
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5.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

ЦИЉ: Циљ наставе и учења српског језика и књижевности јесте да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 

различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног 

језика, да стиче основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета, као и да кроз 

читање и тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

КЊИЖЕВНОСТ 

-  разликује књижевни и некњижевни текст; 

-  чита са разумевањем све типове текстова; 

- одређује род књижевног дела и књижевну врсту; 

- разликује карактеристике народне од карактеристика 

уметничке књижевности; 

- анализира елементе композиције лирске песме, епског дела 

у стиху и у прози, као и драмског дела; 

- разликује појам песника и појам лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на писца; 

- разликује облике казивања; 

- увиђа песничке слике; 

- одређује стилске фигуре и разуме њихову улогу у 

књижевноуметничком тексту; 

- одређује тему и главне и споредне мотиве; 

- анализира узрочно-последично низање мотива; 

- илуструје особине ликова примерима из текста; 

- вреднује поступке ликова и аргументовано износи ставове; 

- уважава националне вредностии негује српску културну 

баштину; 

- напредује у стицању читалачких компетенција; 

- упоређује књижевно и филмско дело, позоришну представу 

С.Ј.1.4.1, 

С.Ј.1.4.3, 

С.Ј.1.4.4, 

С.Ј.1.4.6, 

С.Ј.2.4.6, 

С.Ј.2.4.8, 

С.Ј.2.4.9, 

С.Ј.3.4.3, 

С.Ј.3.4.7. 

Страни језици, 

Историја, 

Музичка култура, 

Ликовна култура, 

Верска настава, 

Грађанско 

васпитање 
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и драмски текст. 

- разликује променљиве речи од непроменљивих; 

- разликује категорије рода, броја, падежа речи које имају 

деклинацију; 

- разликује основне функције и значења падежа; 

- употребљава глаголске облике у складу са нормом; 

- разликује основне реченичне чланове (у типичним 

случајевима); 

- доследно примењује правописну норму у употреби великог 

слова; састављеног и растављеног писања речи; 

интерпункцијских знакова; 

- правилно изговара речи водећи рачуна о месту акцента и 

интонацији реченице; 

- говори јасно поштујући књижевнојезичку норму; 

- течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове. 

ЈЕЗИК 

- користи различите облике казивања: дескрипцију (портрет и 

пејзаж), приповедање у 1. и 3. лицу, дијалог; 

- издваја делове текста (наслов, пасусе) и организује га у 

смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста); 

- саставља говорени или писани текст о доживљају 

књижевног дела и на теме из свакодневног живота и света 

маште; 

- проналази експлицитно и имлицитно садржане информације 

у једноставнијем књижевном инекњижевном тексту; 

- напамет говори одабране књижевне текстове или одломке. 

С.Ј.1.3.4, 

С.Ј.1.3.7, 

С.Ј.1.3.9, 

С.Ј.1.3.10, 

С.Ј.2.3.3, 

С.Ј.2.3.7, 

С.Ј.3.3.1, 

С.Ј.3.3.4, 

С.Ј.3.3.6, 

Страни језик, 

Музичка 

култура,Грађанск

о васпитање 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 
С.Ј.1.1.1, 

С.Ј.1.1.2, 

С.Ј.1.2.1, 

С.Ј.1.2.2, 

С.Ј.1.2.4, 

С.Ј.2.2.4, 

С.Ј.2.2.5, 

С.Ј.3.2.1, 

С.Ј.3.2.5. 

Страни језик, 

Историја, 

Музичка култура, 

Ликовна култура, 

Грађанско 

васпитање 

 

Начин остваривања програма: 

Наставни програм предмета Српски језик и књижевност чине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка култура.Све 

три области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

Окосницу програма Књижевности чине текстови из лектире. Лектира је разврстана по књижевним родовима – лирика, епика, 

драма и обогаћена избором нефикционалних, научно популарних и информативних текстова. Обавезни део лектире  састоји се, 

углавном, од дела која припадају основном националном корпусу, али је обогаћен савременим, актуелним делима.  Избор дела је у 

највећој мери заснован на принципу прилагођености узрасту. 

У настави Језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану комуникацију стандардним (књижевним) српским 

језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на усвајање језичких правила и граматичке норме, већ и на разумевање 

њихове функције и правилну примену у усменом и писменом  изражавању. Правописна правила се усвајају путем систематских 

вежбања (правописни диктати, исправка грешака у датом тексту, тестови са питањима из правописа итд.). 

Развијање Језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Ова наставна област, иако је програмски 

конституисана као посебно подручје, мора се повезивати с обрадом књижевних текстова као репрезентативних образаца изражавања, а 

такође и са наставом граматике и правописа. Језичка култура се негује спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби, које 

имају за циљ богаћење речника и развијање способности и вештине изражавања. Када су у питању домаћи задаци, препоручује се да се 

четири задатка пишу ћирилицом, а четири латиницом (наизменично). Годишње се ради четири школска писмена задатка – по два у 
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сваком полугодишту (један час за израду задатка и два за анализу и писање побољшане верзије састава). Школске писмене задатке 

требало би писати ћирилицом, а два исправка латиницом.  

Програм све три предметне области се остварује на редовној, додатној и допунској настави, као и на рецитаторској, драмској и 

новинарској секцији. Рад наставника се заснива на планирању, остваривању, праћењу и вредновању наставе. Програм je усмерен ка 

исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и примени. За остваривање исхода планиране су 

различите активности и методе. У све три предметне области примењиваће се следеће методе рада: монолошка, дијалошка, 

демонстративна, текст метода, метода самосталних ученичких радова, као и следећи облици рада: фронтални, индивидуални, групни 

рад и рад у паровима. Током часа ће се динамично смењивати активности: слушање и реаговање на упутства наставника или са аудио-

записа, рад у паровима, малим и великим групама (минидијалози, 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, повезивањенаслова са текстом или именовање наслова. 

У настави ће се користити звучна читанка, постери и друга аудио-визуелна средства. Настава се изводи у кабинету за српски 

језик, који је опремљен компјутером, пројектором и интернетом. Ученици ће бити у могућности да као извор користе материјал са 

интернет страница као што је, рецимо, страница rastko.org. У оквиру редовне наставе обележаваће се Европски дан матерњег језика, 

Нова година; ученици ће узети учешће уобележавању Дечје недеље и у организацији приредби поводом обележавања Дана Светог 

Саве и Дана школе; такође, учествоваће у изради школског часописа ,,Школско звоно“. Крајњи циљ додатне наставе је и учествовање 

на бројним такмичењима: такмичење из српског језика и језичке културе, такмичење рецитатора, такмичење ,,Читалићи“. Биће 

организована и бројна књижевна окупљања поводом годишњица рођења и смрти наших истакнутих књижевника, као и дружења са 

песницима. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање резултата напредовања ученика је у функцији остваривања исхода, а започиње иницијалном проценом 

(иницијани тест) достигнутог нивоа знања на почетку школске године како бисмо могли да планирамо наставни процес и процес 

праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно 

оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. Резултат оваквог вредновања даје повратну 

информацију и ученику и наставнику о томе које компетенције су усвојене, а које нису, као и о ефикасности одговарајућих метода које 

је наставник применио ради остваривања циља (самоевалуација наставника). Формативно вредновање je праћење ученичких 

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

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

Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом.  

1. Сврха оцењивања:  сумативно оцењивање 

Могућа средства оцењивања: писмени задаци, писмене вежбе, контролни задаци, петнаестоминутне вежбе, домаћи задаци, 

читалачки дневник, есеји. 

2. Сврха оцењивања:  формативно оцењивање 

Могућа средства оцењивања: посматрање, језичке вежбе, самоевалуација, активност на часу, вршњачко оцењивање. 
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5.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК  

 

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

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према 

другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Поздрављање и 

представљање себе и других 

и тражење / давање основних 

информација о себи и 

другима у ширем 

друштвеном контексту 

- 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; 

Српски језик и књижевност, други 

страни језик 

Описивање карактеристика 

живих бића, предмета, појава 

и места 

- разуме једноставнији опис особа, биљака, 

животиња, предмета,  

- упореди и опише карактеристике живих 

бића, предмета, појава и места, користећи 

једноставнија језичка средства; 

Српски језик и књижевност, 

географија 

Позив и реаговање на позив 

за учешће у заједничкој 

активности 

- разуме једноставније предлоге и 

одговори на њих; 

- упути једноставан предлог; 

- пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће 

- оправдање; 

Српски језик и књижевност 

Изражавање молби, захтева, - разуме и једноставне молбе и захтеве и Српски језик и књижевност 
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обавештења, извињења, и 

захвалности 

реагује на њих; 

- упути једноставне молбе и захтеве; 

- затражи и пружи кратко обавештење; 

- захвали и извини се на једноставан 

начин; 

- саопшти кратку поруку којом се 

захваљује 

Разумевање и давање 

упутстава 

- разуме и следи једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота 

- (правила игре, рецепт за припремање 

неког јела и сл.) са визуелном подршком 

без ње; 

- Даје  једноставна упутства 

Српски језик и књижевност 

Описивање и честитање 

празника, рођендана и 

значајних догађаја, 

честитање на успеху и 

изражавање жаљења 

- разуме честитку и одговори на њу; 

- упути пригодну честитку; 

- разуме и примењујући једноставнија 

језичка средства, опише начин прославе 

рођендана, 

- празника и важних догађаја; 

Српски језик и књижевност, 

Историја 

Описивање догађаја и 

способности у садашњости 

- разуме једноставније текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене и тренутне 

радње и способности;  

- размени информације које се односе на 

дату комуникативну ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене и тренутне 

догађаје /активности и способности 

користећи неколико везаних исказа; 

Српски језик и књижевност, 

Историја 

Описивање догађаја и 

способности у прошлости 

- разуме краће текстове у којима се 

описују догађаји и способности у 

прошлости; 

- размени информације у вези са 

Српски језик и књижевност, 

Историја 
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догађајима и способностима у 

прошлости; 

- опише у неколико краћих, везаних исказа 

догађај у прошлости; 

- опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл.; 

Исказивање жеља, планова и 

намера 

- разуме жеље планове и намере и реагује 

на њих 

- размени једноставне исказе у вези са 

својим и туђим жељама, плановима и 

намерама 

- саопшти шта он/ она или неко други 

жели, планира, намерава 

Српски језик и књижевност 

Исказивање потреба, осета и 

осећања 

- разуме и реагује на свакодневне изразе у 

вези 

- са непосредним и конкретним потребама, 

осетима и осећањима; 

- изрази, основне потребе, осете и осећања 

једноставнијим језичким средствима; 

Српски језик и књижевност 

Исказивање просторних 

односа и величина 

- разуме једноставнија питања и одговори 

на њих; 

- разуме обавештења о  простору и 

величинама; 

- опише специфичније просторне односе и 

величине једноставним, везаним 

исказима; 

Српски језик и књижевност, 

Математика 

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

- - разуме, тражи и даје једноставнија 

обавештења о хронолошком времену и 

метеоролошким приликама у ширем 

комуникативном контексту; 

- опише дневни / недељни распоред 

активности; 

Српски језик и књижевност, 

Географија 
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- опише метеоролошке прилике и 

климатске услове у својој земљи и једној 

од земаља циљне културе једноставним 

језичким средствима; 

Изрицање дозвола, забрана, 

правила понашања и обавеза 

- разуме и реагује на једноставније 

забране, 

- своје и туђе обавезе; 

- размени једноставније информације које 

се односе на забране и правила понашања 

у школи и на јавном месту као и на своје 

и туђе обавезе; 

- представи правила понашања, забране и 

листу својих и туђих обавеза користећи 

одговарајућа језичка средства; 

Српски језик и књижевност 

Изражавање припадања и 

поседовања 

- разуме и формулише једноставније 

изразе који се односе на поседовање 

иприпадност; 

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

нешто; 

Српски језик и књижевност 

Изражавање интересовања, 

допадања и недопадања 

- разуме и реагује на једноставније исказе 

који се односе на описивање 

интересовања, хобија и изражавање 

допадања и недопадања; 

- опише своја и туђа интересовања и 

хобије и изрази допадање и недопадање 

уз једноставно образложење; 

Српски језик и књижевност 

Изражавање мишљења 

(слагања и неслагања) 

- разуме и формулише једноставније 

исказе којима се тражи мишљење, 

изражава слагање/неслагање 

Српски језик и књижевност 

Изражавање количине, 

бројева и цена 

- - разуме једноставније изразе који се 

односе на количину нечега; 

- пита и каже колико нечега има/ нема, 

Српски језик и књижевност, 

Mатематика 
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користећи једноставија језичка средства; 

- на једноставан начин затражи артикле у 

продавници једноставним  изразима за 

количину, наручи јело и/или пиће у 

ресторану и пита/каже/ израчуна колико 

нешто кошта; 

- састави списак за куповину намирнице и 

количина намирница 

- изрази количину у мерама 

 

Начин остваривања програма: 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 je усмерен ка исходима који 

указују на то шта је 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.  

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. Исправак се врши анализом, самоевалуацијом, дискусијом. 

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. 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. Ученици ће учествовати на међународном такмичењу HIPPO. Сарађиваћемо и са Америчким кутком из Ниша. 

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, 
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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 унапређује 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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5.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  

 

ЦИЉ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да 

допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и 

светског идентитета и духа толеранције код ученика.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

- Прошлост (појам прошлости, историјски извори). Време 

(хронологија - рачунање времена). 

- Историја, наука о прошлости (историја као наука и као наставни 

предмет, подела прошлости, хронолошки и географски оквири 

старог века). 

Географија 

ПРАИСТОРИЈА 

- Наведе главне проналаске и опише њихов утицај на начин живота 

људи у праисторији; 

- Разликује основне одлике камерног и металног доба; 

Географија 

СТАРИ ИСТОК 

- Лоцира на историјској карти најважније цивилизације Старог 

истока 

- Корисетћи историјску карту доведе у везу особине рељефа и климе 

са настанком цивилизације Старог истока; 

- Идентификује основна обележја и значај религије на Старом 

истоку; 

- Разликује врсте писама Старог истока; 

- Изложи у усменом или писаном облику историјске догађаје 

исправним хронолошким редом; 

- Визуелне и текстуалне информације повеже са одговарајућим 

историјским периодом или цивилизацијом; 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање; 

АНТИЧКА ГРЧКА 

-  

- Пише особености природних услова и географског положаја 

античке Грчке; 

Географија, Верска 

настава,Ликовна култура; 
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- Лоцира на историјској карти најважније цивилизације и државе 

античке Грчке; 

- Приказује друштвену структуру и државно уређење грчких полиса 

на примеру Спарте и Атине; 

- Разликује легенде и митове од историјских чињеница; 

- Израчуна временску удаљеност између појединих догађаја; 

- Користи основне историјске појмове; 

АНТИЧКИ РИМ 

- Лоцира на историјској карти простор настанка и ширења Римске 

државе; 

- Наведе основне разлике између Римске Републике и Царства; 

- Истражи основна обележја и значај религије Античког Рима; 

- Наведе најзначајније последице  настанка и ширења хришћанства; 

- Лоцира на карти најважније римске локалитете на територији 

Србије; 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање; 

 

Начин остваривања програма: У остваривању циља наставе историје припрема за часове је од изузетне важности, као и 

планирање наставе на годишњем и месечном нивоу. Требало би настојати да се ученици укључе у наставни процес и да се развијају 

њихове интелектуалне и креативне способности. На тај начин ће настава историје бити занимљива и неће бити сведена на пуко 

меморисање историјских чињеница. Наставник ће да усмерава рад ученика, а не само да им пружа готова знања. На часовима биће 

застуступљене активне методе рада, у којима ученик није само пасивни посматрач већ и учесник у наставном процесу. Развијањем 

креативног и критичког мишљења ствара се могућност слободнијег и интересантнијег извођења наставе историје. Да би се наведени 

задаци наставе историје што потпуније остварили неопходно је да се обезбеди корелација са сродним предметима, као што су 

географија, српски језик, ликовна и музичка култура, верска настава, грађанско васпитање и свакодневни живот у прошлости. 

Чињеница да се исти садржаји у историји и сродним предметима не обрађују у исто време, због различитих наставних програма, 

знатно отежава корелацију у обради новог градива. Наставници историје могу корелацију остварити консултовањем са наставницима 

сродних предмета у обради исте материје у току наставе, као и заједничком обрадом неких тема кроз додатни Завод за унапређивање 

образовања и васпитања рад, слободне активности, излете и екскурзије. Посебну могућност за међупредметну сарадњу пружа додатни 

рад, чије теме могу да обухвате садржаје сродних предмета обрађене уз стручно-методичку помоћ наставника тих предмета. У настави 

историје нагласак би требало ставити на активне облике рада. Они се најпотпуније могу остварити кроз групни рад, рад у паровима, 

индивидуални рад или дискусију свих ученика у одељењу. Часове са поменутим облицима рада требало би брижљиво планирати и 

рационално изводити, имајући у виду да је њихов основни задатак активирање ученика, њихово оспособљавање за самостални рад и 

усвајање знања, развијање способности и навика. Реализација садржаја програма у великој мери зависи од правилног избора наставних 
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метода. У настави историје усмено излагање наставника (монолошка метода) и разговор са ученицима (дијалошка метода) заузимају 

веома важно место. Осим ове две најзаступљеније методе, треба користити и остале. Посебан значај има коришћење историјских 

текстова, нарочито извора. Читањем и анализом историјских извора ученицима се пружа могућност да сагледају специфичност неког 

историјског проблема или појаве. Веома је важно напоменути да би требало користити и историјске карте, јер њихова адекватна 

употреба олакшава темељно савлађивање градива. Истицање поменутих метода не значи да би остале требало запоставити. Наставник 

ће свакој наставној јединици приступити као посебном образовном и дидактичком проблему и проналази одговарајућа решења. У 

настави историје треба што чешће користити следећа наставна средства: - историјске карте (зидне, из атласа, уџбеника и друге 

литературе); - илустрације (слике, дијапозитиви, шеме, графикони); - документарне и игране видео и дигиталне материјале; - музејске 

експонате; - културно-историјске споменике (обилазак споменика). Наставни садржаји предмета историја у петом разреду ученика 

уводе у историју, науку која се бави прошлошћу људског друштва, у праисторијски период људске цивилизације и период старог века. 

Препоручени садржаји наставнику остављају могућност да ученике постепено уводи у историју као науку, пратећи развојну линију 

цивилизације кроз културне, привредне и политичке делатности људи у најстаријим епохама прошлости. Иако се ученици први пут 

сусрећу са систематским изучавањем историје, у раду се могу користити њихова знања о друштвеним појавама и одређеним 

историјским догађајима која су стекли у првом циклусу основног образовања и васпитања. Мали фонд часова и психофизичке 

могућности ученика захтевају од наставника рационалност при избору битних чињеница, без много хронологије и дефиниција 

историјских појмова и социолошких категорија. Тежиште наставе историје у петом разреду требало би да буде на разумевању 

античког друштва и културе.  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се налази 

ученик и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. Сваки наставни час и свака активност су прилика за регистровање 

напретка ученика. Наставник треба да подржи саморефлексију и подстакне саморегулацију процеса учења кроз постављање личних 

циљева напредовања. Потребно је ускладити оцењивање са његовом сврхом. 

Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Тако наставник 

може да сагледа јаке и слабе стране сваког ученика. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу.На основу резултата 

праћења и вредновања, заједно саученицима треба планирати процес учења и бирати погодније стратегије уцења. 

Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да унапреди део 

своје наставне праксе. 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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5.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА 

 

ЦИЉ  наставе географије је да ученици изучавањем географских појава, објеката и процеса у природи и друштву, умеју да их 

повежу и развију одговоран однос према њима, а самим тим и према својој планети. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 

- повезује постојећа знања о природи и друштву са географијом 

као науком; 

- повезује географске елементе са историјским; 

- значај учења географије за свакодневни живот; 

- спознаје одговорно од неодговорног понашања према планети 

Земљи; 

- историја 

- биологија 

- математика 

- српски језик и 

књижевност 

ВАСИОНА 

- разликује појмове васиона, галаксија, Млечни пут,Сунчев 

систем,Земља; 

- објасни структуру Сунчевог система; 

- учи карактеристике небеских тела: 

- одреди положај Месеца у односу на Земљу и именује месечеве 

мене; 

- математика 

- историја 

- локовна култура 

- физика 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

Облик 

Земље и 

структура 

њене 

површине 

- описати облик Земље на основу литературе; 

- помоћу карте описати распоред копна и мора на Земљи и 

научити називе континента и океана; 

- објаснити деловање Земљине теже на географски омотач; 

- физика 

- математика  

- ликовна култура 

Земљина 

кретања 

- разликује и објасни Земљина кретања и њихове последице; 

- повеже нагнутост Земљине осе са различитом осветљеношћу 

површине Земље; 

- повеже револуцију Земље са сменом годишњих доба;  

- топлотни појасеви; 

- математика 

- физика 

- историја 

- биологија 

- ликовна култура 
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- српски језик и 

књижевност 

Унутрашња 

грађа и 

рељеф 

Земље 

- разликује деловање унутрашњих сила; 

- разликује унутрашње омотаче Земље; 

- разликује спољашње силе Земље; 

- разуме појам вулканизма; 

- разуме појам земљотреса; 

- разликује основне врсте стена на основу фотографија; 

- објашњава постанак планина и низија; 

- разликује ерозивне и акумулативне процесе; 

- деловање човека на природу(бране;насипи..) 

- физика 

- математика 

- историја 

- ликовна култура 

Ваздушни 

омотач 

Земље 

- описати структуру атмосфере; 

- разумети временске елементе; 

- разумети климатске елементе и факторе и основне климатске 

типове; 

- прати временску прогнозу; 

- утицај човека на загађење атмосфере и последице; 

- биологија 

- физика 

- математика 

Воде на 

Земљи 

- учи и разуме хоризонталну разуђеност обале; 

- својства морске воде; 

- реке и речни сливови; 

- језера; 

- елементарне непогоде(поплаве, бујице..) 

- утицај човека на загађивање вода и последице; 

- биологија, 

- физика 

- ликовна култура 

- српски језик и 

књижевност 

Биљни и 

животињски 

свет на 

Земљи 

- повезивање климе и живог света на Земљи; 

- природне зоне мапира на карти; 

- реликтне и ендемичне врсте; 

- примери заштите живог света на Земљи. 

- биологија, 

- физика 

- ликовна култура 
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Начин остваривања програма: 

Програм географије за 5. разред остварује се путем дијалошке, монолошке, демонстративне и илустративне методе, а понекада 

у зависности од теме и метода експеримената. Сваки час географије је употпуњен приказивањем на географској карти, што ученицима 

омогућује лакше стицање знања.У 5. разреду ученицима може бити тешко разумевање наставне јединице Земљина кретања и 

последице, тако да је потребно да наставник користи наставна средства (глобус, батеријску лампу, фотографије, различите 

презентације у Power point-у, као и документарне филмове о појединим темама са Youtub-a...) како би ученици лакше разумели. 

Наставник треба објаснити ученицима све непознате термине и појмове на редовним часовима, а за ученике којима је то 

неразумљиво, потрено је организовати допунску наставу. 

За ученике који желе да стекну веће знање из области географије потребно је организовати додатну наставу. 

Препоручује се да наставник, ако има могућности, да  ученицима, током ведрих ноћи покаже сазвежђа, звезде итд у 

непосредном окружењу. 

Из области Планета Земља потребно је да се са ученицима стално вежба како се треба понашати за време вулкана, земљотреса, 

поплава, бујица, екстремних температура... 

Због нарушавања природне средине неопходно је истицати важне датуме везане за планету земљу (Дан планете земље-22. 

април, Дан вода, 22.март) и са децом организовати радионице и изложбе радова, како би указали на превенцију и на заштиту природе. 

Пожељно је са ученицима организовати излете (Метеоролошка станица Ниш...), где би се приликом планираног излета ученици 

упознали са објектима геонаслеђа и развили правилне ставове о значају и очувању истог. 

Приликом остваривања наставног плана и програма посвећује се већа пажња на ангажовање ученика, укључивање ученика у 

наставни процес и способност ученика да повезују научено градиво и примењују у свакодневни живот. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање ученика у 5. разреду креће иницијалним тестом и тиме и проценом на ком нивоу се ученик налази и у 

односу на то ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Битно је да ученике осппособимо да сами себе оцењују,као и да се 

оцењују међусобно. 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, писмене провере и практичног рада.Ученик се 

оцењује и на основу његових активности,излагању презентација,писање пројекта, групног рада итд.Критеријуми за оцењивање су 

прописани Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 
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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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5.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА  

 

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

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

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈЕ СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Порекло и разноврсност 

живог света 

- истражује особине живих бића према упутствима наставника и води 

рачуна о безбедности током рада; 

- групише жива бића према њиховим заједничким особинама; 

- -одабира макро-морфолошке видљиве особине важне за 

класификовање живих бића; 

Српски језик и књижевност, 

математика, физичко и 

здравствено васпитање. 

Јединство грађе и функције 

као основе живота 

- идентификује основне прилагођености спољашње грађе живих бића 

на услове животне средине, укључује и основне односе исхране и 

распрострањење; 

- једноставним цртежом прикаже биолошке објекте које посматра и 

истражује и означи кључне детаље; 

Српски језик и књижевност, 

географија, ликовна 

култура, физичко и 

здравствено васпитање. 

Наслеђивање и еволуција 

- прикупљање података о варијабилности организма унутар једне 

врсте, табеларно и графички их представља и изводи једноставне 

закључке; 

- разликује наследне особине и особине које су резултат деловања 

средине, на моделима из свакодневног живота; 

- поставља једноставне предпоставке, огледом испитује утицај 

срединских фактора на ненаследне особине живих бића и критички 

сагледава резултате; 

- користи доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 

података и приказу резултата; 

Српски језик и књижевност, 

техничко и технологија, 

математика, информатика и 

рачунарство, ликовна 

култура. 

Живот у екосистему 

- доводи у везу промене у спољашњој средини (укључујући утицај 

човека) са губитком разноврсности живих бића на Земљи; 

- направи разлику између одговорног и неодговорног односа према 

живим бићима у непосредном окружењу, учествује у њима, сарађује 

Српски језик и књижевност, 

географија, ликовна 

култура, физичко и 

здравствено васпитање. 
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са осталим учесницима и решава конфликте на ненасилан начин; 

- илиуструје примерима деловање људи на животну средину и 

процењује последице таквих дејства; 

Човек и здравље 

- Идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих 

уме да процени сопствене животне навике и избегава ризична 

понашања. 

Српски језик и књижевност, 

физичко и здравствено 

васпитање, информатика и 

рачунарство 
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Начин остваривања програма: 

Програм биологије  за пети разред је део спиралног наставног програма биологије за основну школу и оријентисан је на 

остваривање исхода. Исходи су формулисани на нивоу примене. Учење се остварује у школи. Рад  наставника састоји се у планирању, 

остваривању, праћењу и вредновању наставе. Усвајање садржаја ученици остварују самостално уз помоћ наставника. За остваривање 

исхода планиране су различите активности и методе. Ученици у петом разреду долазе са одеређеним нивом знања о основним 

појавама у природи (биолошки појимови), са одређеним животним искуством, уобличеним ставовима. На том искуству треба пажљиво 

градити нова знања, вештине, ставове и вредности. Ученици треба да повезују оно што уче са ситуацијама из свакодневног живота. 

Радиће се и на оспособљавању ученика за прикупљање и анализирање података и информација, постављање одговарајућих питања 

себи и другима, развијање плана решавања задатих проблема. Ученици  могу и сами да предлажу нова решења, пореде важне поједине 

чињенице и податке, смишљено дускутују и кроз дискусију размењују мишљења и уважавају аргументе саговорника. У оквиру 

планираних активности изводиће се  вежбе, огледи   и успоставити предметна корелација. Тежиће се на успостављању корелације са 

другим предметима (нпр. представљање групе организама Веновим дијаграмом, писање есеја, цртање). Приликом прикуљања података 

користиће се табеларно и графичко приказивае резултата. ИКТ опрема  користиће се за презентације, прикупљање, обраду података и 

приказивање резултата истраживања и огледа. Све што ученици посматрају или истражују преставиће  цртежом и обележиће кључне 

детаље. Ученици могу  да учествују  и у изради речника основних биолошких појимова. Током рада примењиваће се активан начин 

учења, програмирана настава, материјал постављен на блогу: blogpriroda.wordpress.com , фб.групи: Ученици ОШ Вук Караџић 

Житковац (биолози) и „Изокренута учионица“. Поједине активности могу да се изводе у оближњем парку, где ученици  самостално 

или у  групама могу да проучавају жива бића, прикупљају податке, осмишљавају и учествују у еколошким пројектима. Пручавањем  

живог света у амбијенту у коме живе (самоникле биљке, гајене биљке, кућни љубимци...) код ученика развијаће и одговорност за 

заштиту природе и биолошке разноврсности као  као и свест о свом утицају на природу. Ставићемо акценат и на одржавање личне 

хигијене и хигијене животног простора. Уколико могућности дозволе оргазизоваће се предавања одређених стручњака (лекара, 

ветеринара) или одлазак у одређене установе (водовод, азил за животиње и сл.). У раду практиковаћемо истраживачки,  групни  и 

индивидуални, облик рада. На часовима вежбања и радионичарски рад. Поједини задаци  обављаће се у пару чиме би се постакла 

сарадња и ненасилна комуникација. Успостављањем сарадње  са стручним сарадницима, колегама из одељењског већа и стручног 

већа, допринеће квалитету наставе.  

Када наставник буде упознао своје ученике  и њихов начин учења, прилагодиће планиране наставне активности. Наставни план 

и програм биће прилагођен конкретном одељењу и могућностима ученика. Израда глобалног  и оперативних планова, као и писање 

дневних припрема биће усмерна на остваривање сва три нивоа постигнућа. Осим редовне наставе организоваће се додатна и допунска 

настава. Уколико ученици покажу веће интересовање, наставник ће одговорити њиховим научним потребама. Допунску наставу 
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прилагодићемо могућностима и потребама ученика. Помоћи ћемо им да науче како да уче, да развију унутрашњу мотивацију, негују 

толерантно понашање и солидарнос. Знање које ученици буду стекли у петом разреду треба да буде основа за даље учење биологије. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

У настави вредноваће се процес и продукти учења. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, ускадићемо 

когнитивне нивое са одговарајућим начином  оцењивања (усмено испитивање, објективни тестови, дискусије на часу, проблемски 

задаци, огледи, истраживачки радови, решавање проблема). Комбиноваћемо различите облике оцењивања.Ускладићемо оцењивање и 

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, дијагностички тестови, дневници,  

самоевалуација, вршњачко оцењивање, практичне вежбе.  

Вредноваће се активност и у тимском раду, уважавати мишљење сваког члана тима о сопственом раду и о раду сваког члана 

(вршњачко оцењивање). За праћење различитих аспеката учења  и праћење (јаких и слабих страна) учења користићемо педагошку 

свеску. Приликом сваког вредновања постигнућа ученика он ће добити повратну информацију како да побољша своје резултате и 

учење, шта треба да предузму да би свој рад унапредио. На основу резултата праћења и вредновања прилагођаваће се процес учења и 

бирати погодна стратегија учења. Наставник је у обавези да континуирано прати и вреднује осим постигнућа ученика и процес наставе 

и учења и сопствени рад (самоевалуација). 
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5.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

 

ЦИЉ: Циљ наставе и учење матеметике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије 

основе апстрактног мишљења, позитивне ставове према математици и примену стечених знања и вештина у даљем школовању и 

решавању проблема из свакодневног живота. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИ 

Природни бројеви и 

дељивост 

- израчуна вредност бројевног израза и реши јеноставну 

линеарну једначину или неједначину (у скупу No); 

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

јединицама; 

- разликује просте и сложене бројеве и раставља на просте 

чиниоце; 

- одреди и примени НЗС и НЗД; 

- изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и 

правилно употребљава одговарајуће скуповне ознаке 

МА 1.1.1. 

МА 1.1.3. 

МА 1.1.4 

МА 1.1.5. 

МА 2.1.2. 

МА 1.2.4. 

МА 2.1.4. 

МА 3.1.3. 

МА 3.1.2. 

МА 2.1.3. 

Српски језик и књижевност, 

географија. 

 

Основни појмови 

геометрије 

- препознаје геометријске објекте и записује их 

математичким писмом; 

- опише основне појмове у вези са кругом (центар, 

полупречник, тетива и тангента) 

- упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и 

рачунарски; 

- правилно користи геометријски прибор 

МА 1.3.1. 

МА 1.4.1. 

МА 1.3.3. 

Географија, српски језик и 

књижевност 

Угао 

- идентификује врсте углова, описује њихова својства и 

уме да примени њихове узајамне односе 

- нацрта праву нормалну на дату праву користећи 

геометријски прибор; 

- упоређује, сабира и одузима дате углове рачунски и 

конструктивно; 

МА 1.3.1. 

МА 2.3.1. 

МА 3.3.1. 

МА 1.3.1. 

Географија, техника и 

технологија 
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Разломци 

- уме да прочита, запише и упореди дате разломке; 

- децималне бројеве преводи из једног записа у други; 

- заокругли број на одређени број децимала; 

- израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и 

реши  једноставну линеарну једначину и неједначину; 

- одреди проценат дате величине; 

- примени размеру у једноставним реалним ситуацијама; 

- примени аритметичку средину датих бројева; 

- скупи податке и прикаже их табелом и кружним 

дијаграмом и по потреби користи калкулатор; 

МА 1.1.1. 

МА 1.1.4. 

МА 2.1.3. 

МА 1.1.5 

МА 1.1.2. 

МА 1.1.3. 

МА 2.1.1 

МА 1.4.4. 

МА 2.4.3. 

МА 1.2.1. 

МА 2.2.1. 

МА 2.2.5. 

Српски језик и књижевност 

Осна симетрија 

- идентификује осно симетричну фигуру и одреди њену 

осу симетрије 

- симетрично пресликава тачку, дуж и једноставнију 

фигуру користећи геометријски прибор; 

- конструише симетралу дужи, симетралу угла и 

примењује њихова својства; 

- конструкција нормале; 

MA 2.3.6 

Географија, техника и 

технологија, информатика, 

биологија. 

 

Начин остваривања програма: 

Програм математике за пети разред је усклађен тако да садржаји претходе другим наставним предметима у којима се 

примењују. Учење се остварује у школи. Приликом формирања појма скупа користимо разноврсне примере, дијаграме и табеле, 

бројевну праву и илустрације. Геометријски објекти се развијају опажањем модела реалног света и геометријских слика. Угао треба 

схватити као део равни који чине 2 полуправе са заједничким почетком. Користе се цртежи, конструишу углови на табли и сл. 

Обновља се и дограђује појам дељења. Разломцима и операцијама са разломцима посвећује посебна пажња. Што се тиче садржаја из 

области симетрије користе илустрације и модели. Учењем математике ученици се оспособљавају за решавање различитих практичних 

и теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака. Ученици усвајају 

предвиђене садржаје самостално уз помоћ наставника. 
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Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и наставе. Рад наставника се састоји у планирању, остваривању, 

праћењу и вредновању наставе. За остваривање предвиђених исхода наставник излаже знања-садржаје објашњавањем, усменим 

излагањем, разговором и демонстрацијом наставних средстава. Кроз исходе се остварује и међупредметна компетенција као што су 

комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, и основа за даље учење. При обради 

нових садржаја наставници ће се ослањати на постојаћа искуства и знања ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 

самостално изводе закључке. Наставник организује наставни процес, подстиче и усмерава активност ученика.  

Наставни план и програм, као и планиране наставне активности биће прилагођени одређеном одељењу и могућностима и 

индивидуалним карактеристикама ученика којима је потребан ИОП. Израда Глобалног и оперативног планова, као и писање дневних 

припрема биће умерена на сва три нивоа постигнућа. Осим редовне наставе организоваће се додатна и додатна настава. Садржаји 

додатне наставе морају бити везани за садржаје петог разреда али се могу изабрати и неке друге теме у циљу организовања и 

припремања ученика за учешће на такмичењима у организацији Друштва математичара као и на међународном такмичењу  ,,Кенгур 

без граница“, и обелезавања  ,,Мај месец математике“.  Допунска настава биће прилагођена могућностима и потребама ученика. 

Квалитету наставе допринеће и сарадња са стручним сарадницима, разредним старешинама и колегама из одељенског и стручног већа. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Саставни део процеса развоја математичких знања је праћење и процењивање степена остварености исхода, који обезбеђују 

објективно сагледавање развоја и напредовања ученика. Процес започње иницијалним тестирањем и процени ниво на коме се ученик 

налази. Информације о усвојеном знању прикупљамо из више извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови). Користимо педагошку свеску, а оцењивање је сумативно и формативно, 

које усклађујемо са његовом сврхом.  

Оцењивање се врши кроз 4 писмена задатка и 4 контролне вежбе предвиђене планом и програмом и кроз активности у 

васпитно-образовном процесу (активно учешће на часу, израда домаћих задатака, праћење наставе, допринос настави...) 

Свака активност ученика је прилика за процену напредовања и давање повратне информације о степену усвојености градива, а 

и препоруке како да ученик побољша своје резултате и прошири своје знање. Праћење и евалуација обавља се кроз низ активности као 

што су разговарање, праћење и посматрање, анализа, извођење закључака, презентација групног рада, вредновање и оцењивање. 

Наставник осим вредновања постигнућа ученика и процес наставе конитнуирано прати и сопствени рад.  
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5.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

ЦИЉ: Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну 

комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање проблема у 

друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења.  

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ИКТ 

- наведе примену информатике и рачунарства у савременом животу 

- правилно користити ИКТ уређаје 

- прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса 

- прилагоди радно кружење кроз основна подешавања 

- креира дигиталну слику и примени основне акције едитовања и 

форматирања 

- креира текстуални документ и примењује основне акције едитовања и 

форматирања 

- примени алате за снимање и репродукцију аудио и видео записе 

- креира мултимедијалну презентацију и примени основне акције едитовања 

и форматирања 

- разликује основне типове датотека 

Техника и 

технологија, 

историја, 

биологија 

ликовна култура 

српски језик и 

књижевност 
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ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

- реагује исправно када дође у потенцијалну небезнедну ситуацију у 

коришћењу ИКТ уређаја 

- доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног отпада и заштиту 

животне средине 

- разликује безбедно од небезбедног, пожељног од непожељног понашања на 

интернету 

- реагује исправно када дођу у контакт са непримерним садржајем или са 

непознатим особама путем интернета 

- приступа интернету, самостлно претржује, проналази информације у 

дигиталном окружењу и преузима их на свој уређај 

- информација на интернету приступи критички 

- спроводи поступке за заштиту личних података и приватности на интернету 

- разуме значај ауторских права 

- препознаје ризик заввисности од технологије и доводи га у вези са својим 

здрављем 

- рационално управља временом које проводи у раду са технологијом и на 

интернету 

Техника и технологије 

Српски језик и 

књижевност 

РАЧУНАРСТВО 

- Изводи скупове операција уније, пресека, разлике и правилно употребљава 

одговарајуће скуповне ознаке 

- схвати математичко-логички смисао речи ,,и“, ,,или“, ,,не“, ,,сваки“, ,,неки“, 

израза ,,ако..онда“ 

- зна алгоритме аритметике и интерпретира их алгоритамски 

- наведе редослед корака у решавању једноставног логичког проблема 

- креира једноставан рачунарски програм у визуелном окружењу 

- сврсисходно примењује програмске структуе и блокове наредби 

- користи математичке операторе за израчунавања 

- објасни сценарио и алгоитам пројекта 

- анализира и дискутује програм 

Техника и технолије 

Математика 

Физика 

Српски језик и 

књижевност 
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- проналази и отклања гречшке у програму 

- Сарађује са осталим члновима групе у одабиру теме, прикупљању и обради 

материјала у вези са темом, формулаији и представљању резултта и 

закључка 

- одабира и примењује технике и алате у складу са фазама реализације 

пројекта 

- наведе кораке и опише поступак решавања пројектног задатка 

- вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за 

које је био задужен 

- поставља резултат свог рада на интернет, ради дељења са другима, уз 

помоћ наставника 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

- Креира причу 

- Исприча причу 

- Зна да представи рад 

Техника и технолије 

Математика 

Физика 

Српски језик и 

књижевност 

 

Начин остваривања програма: 

У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је уважити стечене дигиталне вештине ученика. У планирању и 

припремању наставе, наставник полази од исхода које треба остварити и планира, не смао своје, већ, превасходно активности ученика 

на часу. Наставник треба да буде више оријентисан ка менторској улози, а мање ка предавачкој. Потребно је да наставник 

програмерске исходе, који треба да се достигну до краја 5. разреда, разложи на исходе – кораке за сваки час, било да се ради о 

часовима обраде или утврђивања, а које треба да оствари сваки ученик. Такође треба да за сваки час планира и припреми средства и 

начине провере остварености пројектованих исхода. На наставнику је да планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са 

колегама из разредног већа због успостављања корелација међу предметима. Потребно је радити и на развоју алгоритамског начина 

мишљења у поступку решавања проблема и задатака, развоју логичког мишљења и изградњи личних стратегија за учење уз примену 

ИКТ-а. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи своје настване 

праксе .  

У оквиру плана рада наставника у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и време 

за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета (Инфос, Дабар итд). Препоручује се да избор теме за 

рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставмницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим 

интересовањима. Тема као што су израда и одржавање школског сајта, блога или неке друге школске веб странице, креирање и израда 

школског електронског часописа или летописа школе могу бити добре почетне идеје које ће повезати знања и вештине стечене у ово 

предмету са другим знањима, уз активно учешће у животу школе. 
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5.8 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ :  ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

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

естетичке критеријуме кроз практични рад,оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос преме 

уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

РИТАМ 

 опише ритам који уочава у природи, окружењу и 

уметничким делима 

 користи, у сарадњи са другима, одабране садржаје као 

подстицај за стварање оригиналног визуелног ритма; 

 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте 

ритма; 

 направи самостално, импровизовани прибор од одабраног 

материјала; 

 искаже своје мишљење зашто људи стварају уметност ; 

 гради правилан,неправилан и слободан визуелан 

ритам,спонтано или са одредјеном  намером ; 

Биологија, Музичка култура, 

Географија, Техничко и 

информатичко образовање, 

Српски језик и књижевност, 

Математика 

ЛИНИЈА 

 опише линије које види у природи, окружењу и 

уметничким делима 

 пореди утисак који на њега остављају различите врсте 

линија  

 гради линије различитих вредности  комбинујући 

материјал,угао и притисак прибора или материјала; 

 -користи одабране садржаје као подстицајза стварање 

оригиналних цртежа 

 црта разноврсним прибором и материјалом изражавајући 

замисли, машту, утиске и памћење опаженог; 

Музичка култура, Биологија, 

географија, Техничко и 

информатичко образовање, 

Математика, Историја, 

Здравствено васпитање 
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 искаже своје мишљење о томе како је развој цивилизације 

утицао на развој уметности 

ОБЛИК 

 пореди облике из природе и окружења и уметничких дела 

према задатим условима; 

 гради апстрактне или фантастичне облике користечи 

одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад; 

 наслика реалне обликеу простору самостално мешајући 

боје да би добио жељени тон; 

 обликује препознатљиве тродимензионалне облике 

одабраним материјалом и поступком; 

 Преобликује предмет за рециклажу дајући му нову 

употребну вредност: 

 комбинује ритам, линије и облике стварајући орнамент за 

одређену намену; 

 Објасни зашто је дизајн важан и ко дизајнира одређене 

производе; 

 разматра у групи како је учио о облицима и где та знања да 

примењује; 

 искаже своје мишљење о томе заошто је уметничко наслеђе 

важно; 

математика, биологија, 

географија, историја, музичка 

култура, техничко и 

информатичко образовање, 

физичко образовање 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 пореди различите начине комуницирања од праисторије до 

данас; 

 обликује убедлјљиву поруку примењујући знања о 

ритму,линији,облику и материјалу; 

 изрази исту поруку писаном, вербалном, невербалном и 

визуелном комуникацијом; 

 тумачи једноставне визуелнеинформације, 

 објасни зашто је наслеђе културе важно. 

Српски језик и књижевност, 

историја, физичко васпитање, 

техничко и информатичко 

образовање,грађанско 

васпитање, здравствено 

васпитање 
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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 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.  

Праћење и вредновање наставе и учења:  

Усмено излагање ученика, активност на часу. 

- Заинтересованост ученика за редовну и додатну наставу. 

- Континуирано праћење кроз одговоре ученика и оцењивање. 

- Спремност за учествовање у разним активностима ( израда школског часописа, школске приредбе,, учешће на 

такмичењима...) 
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5.9 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 

ЦИЉ: Циљ наставе учења музичке културе  је да код ученика, развијајући интересивања за музичку уметност, стваралачко и 

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

музичког наслеђа и култури свога и других народа. 

 Развијање музикалности и креативости 

 Неговање смисла за заједничко музицирање 

 Неговање способности извођења музике (певање и свирање) 

 Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

 Подстицање креативности у свим музичким активностима 

 Припремање програма за културну  и јавну делатност школе 

 Упознавање занимања музичке струке 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Човек и музика 

- У оквуру теме ученик је у стању да наведе начине и средства 

музичког изражавања у праисторију и античком добу 

објасни како друствени развој утиче на музику и 

идентификује муз. елем.  

- Историја 

- Српски језик и књижевност 

- Географија 

- Ликовна култура 

Музички 

иструменти 

- Класификује инструменте по начину настанка звука 

- Опише основне карактеристике удараљки 

- Препозна везу између избора 

- инструмента и прилике  када се музика изводи 

- Користи могућности ИКТ-а у примени знања 

- Ликовна култура 

- Српски језик и књижевност 

- Историја 

- Информатика и рачунарство 

- Географија 

Слушање музике 

- Изражава се покретима  за време слушања музике 

- Вербализује доживљај музике 

- Илуструје примере 

- Критички просуђује 

- Анализира музичко дело 

- Физичко и зравствено 

васпитање 

- Ликовна култура 

- Српски језик и књижевност 

- Страни језици 
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- Понаша се са правилима музичког бонтона 

Извођење музике : 

певање и свирање 

- Пева и свира самостално и у групи 

- Примењује правилну технику певања 

- Развија моторику кроз свирање 

- Учествује у школским приредбама и манифестацијама 

- Користи музичке матрице, караоке програма у извођењу 

- Физичко и зравствено 

васпитање 

- Српски језик и књижевност 

- Ликовна култура 

- Географија 

- Историја 

- Биологија 

Музичко 

стваралаштво 

- Користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина 

кроз певање  свирање и покрет 

- Изражава своје емоције осмишљавањем мањих музичких 

целина 

- Комуницира у групи изводи мање музичке целине 

- Користи ИКТ-а за музичко стваралаштво 

- Српски језик и књижевност 

- Страни језици 

- Историја 

- Верска настава 

- Информатика и рачунарство 

- математика 

 

Начин остваривања програма: Да би постигао очекиване резултате наставник остварује наставу и учење  користећи глас 

покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија, као и развијених мофела мултимедијалне наставе. 

Корелација међу предметима може бити полазиште за бројне предлоге у којима ученици учествују. 

Код ученика треба развијати вештине приступања и употребе информационих  технологија. Развијати тимски, групни и 

индивидуални рад, као и премошћавање стидљивости или анксиозности.(код појединих ученика) 

Као слободна активност у школи се организује настава хора, односно хорског и инструменталног музичког ансамбла, који ће 

наступати у школи (прилком Дана школе, Савиндана, као и у свим културним активностима које се организују. Тај музички ансамбл ће 

наступати и ван школе, на смотрама хорова и оркестара, на конкурсима за акуелне музичке фестивале. 

Признања, награде, похвале биће истакнуте у школи као и у кабинету за музичку културу као даљи подстицај и мотивација за 

нове чланове. 

Ученици ће заједно са наставником учествовати у писању школске химне као и химне генерације која ће на адекватан начин 

бити презентована и извођена. 
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У оквиру активности наставе ансамбла хора биће формиране мање групе певача и свирача који могу самостално наступати. Уз 

њих и групе љубитеља слушања одређеног музичког жанра, у циљу подстицања доживљаја музике као и разумевање. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Наставник упознаје и идентификује музичке способности сваког ученика. 

Прати рад, залагање, интересовање и став ученика. 

Према систематском праћењу и посматрању ученика као и продуктима рада узима узима у обзир сваки од аспеката приликом 

оцењивања. 

Формативно и сумативно оцењивање 

Вођење педагошке свеске 
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5.10 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ:Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује 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 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Физичке способности 

 примени једноставне комплексе простих и 

општеприпремних вежби. 

 изведе вежбе (разноврсна приро дна и изведена 

кретања) и користи их у спорту,рекреацији и 

различитим животним ситуацијама. 

 упореди резултате тестирања са вредностима за свој 

узраст и сагледа сопствени моторички напредак. 

Информатика и 

рачунарство, 

Математика, Српски 

језик и књижевност 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

 користи и комбинује достигнути ниво усвојене 

технике кретања у спорту и свакодневном животу. 

 доводи у везу развој физичких способности са 

атлетским дисциплинама. 

Географија 

 

Спортска 

гимнастика 

Основе тимских и 

спортских игара 

 одржава стабилну и динамичку 

 равнотежу у различитим кретањима изводи ротације 

тела. 

 користи елементе гимнастике 

 у свакодневним животним ситуацијама и игри. 

 процени сопствене могућности за вежбање у 

гимнастици. 

 користи елементе технике у игри. 

 примењује основна правила  

 рукомета у игри. 

Биологија, Информатика 

и рачунарство 
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 учествује на унутародељенским 

 такмичењима. 

 

Плес и ритмика 

 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. 

Музичка култура 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСВЕНА 

КУЛТУРА. 
(реализује се кроз 

све наставне 

области и теме уз 

практичан рад) 

Физичко вежбање 

и спорт 

 објасни својим речима сврху и 

 значај вежбања. 

 користи основну терминологију 

 вежбања. 

 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. 

 препознаје лепоту покрета  

 кретања у физичком вежбању и спорту. 

 направи план дневних активности. 

Ликовна култура, 

Биологија 
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Здравствено 

васпитање 

 наведе утицаје физичког васпитања на здравље. 

 разлика здраве и нездраве 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. 

Биологија, Географија 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
Дефинисани исходи су важан део процеса планирања наставе и учења. Дефинисани као резултат учења на крају сваког 

разреда,током планирања рада треба одредити временску динамику у односу на постизања појединих резултата током школске године. 

Неопходно је обратити пажњу на исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ је потребно реализовати више 

активности у току године. 

Премет се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (до 4 часа). 

 практична настава (68-72 часа). 
Посебни теоријски часови могу се реализовати само у оним ситуацијама кад не постоје услови за реализацију наставе у 

просторима за вежбање или алтернативним објектима. 

Број чсова по темама планира се на основу, процене наставника, матерјално-техничких и просторних услова. 

 сала за физичко васпитање, двориште са теренима за фудбал, рукомет, кошарку. 

 справе и реквизити за реализацију спортске гимнастике. 

 реквизити за одигравање спортских игара. 

 сто за стони тенис. 

Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови могу бити замењени појединим за које постоје услови. 

 

ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 
1. Часови физичког и здравственог васпитања. 

Програм предмета физичко и здравствено васпитања је померање тежишта са наставних садржаја на јасно дефинисане исходе, 

односно са наставних садржаја на процес учења и њихове резултате. 

Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три предметне области. 
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1. Физичке способноси. 

2. Моторичке вештине. 

3. Спортске дисциплине. 

2. Обавезне физичке активности ученика. 

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог васпитања.Ове 

активности организују се у оквиру редовног распореда или према посебном распореду у складу са просторним могућностима 

школе и потребама ученика у трајању од 1,5 час недењно. 

План рада ових активности је саставни део планирања физичког и здравственог васпитања. Реализује се у трајању од 45 минута 

,једном у току недеље.Фонд је 1/2 школског часа односно 22,5 минута, на недењном нивоу. Реализује се кумулативно , једном у 

тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова или 4,5 сати. 

 практична настава 45 минута , једном у току недеље. 

 практична настава 45 минута, сваке друге недеље. 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА 
1. Слободне активности секције. 

Формирају се према интресовању ученика.У зависности од услова школе. Ученици се у сваком тренутку могу укључити у рад 

секције. Уколико је неопходно секције се могу формирати према полу. 

Понуђене слободне активности. 

 Рукомет 

 кошарка. 

 Фудбал 

 одбојка. 

2. Недеља школског спорта.  

 Новогодишња недеља школског спотра 

 Дан школе Недеља школског спорта. 

3. Активности у природи (крос РТС/a, зимовања, летовања). 

o пролећни крос. 

o зимовања организује се за време зимског распуста. 

4. Школска и ваншколска такмичења по програму савеза за школски спорт. 

Начин оцењивања и праћења 
 

У циљу сагледавања и анализирања физичког и здравственог васпитања наставник подједнако и континуирано прати и вреднује. 
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 активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата. 

 вежбање у адекватној спортској опреми. 

 редовна присуство на часу физичког и здравственог васптања и обавезним физичкјим активностима. 

 учествовање у ван часовним и ваншколским активностима. 

 приказ једног од усвојених комплекса опште припремних вежби (вежби обликовања). 

 достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак усавршавању технике). 

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 у ченика 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. 

 

ОСЛОБОЂЕЊЕ УЧЕНИКА ОД НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 
 

Ученик може бити ослобођен смо од практичног дела наставе за одређени период, полугодиште или целу школску годину на 

основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује. За рад са ослобођеним ученицима наставник сачињава посебан 

програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја. У складу са програмом и у корелацији са садржајима других 

предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

 суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу, 

 направе едукативни простор или електронску презентацију,припреме репортажу са   спортским догађајима, 

 прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин помажу у организацији, часовних, 

ванчасовних и ваншколских активности.  

Исходи за ученика ослобођене од практичног дела наставе 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

 наведе основна правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања; 

 дефинише основна правила здравствено-хигијенска правила вежбања; 

 презентује и анализира информације о физичком вежбању; 

 учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења. 

 

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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Обавезно вођење педагошке документације. 

 дневник рада за физичко и здравствено васпитање; 

 планови рада физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика; план рада стручног 

већа,годишњи план (по темама са бројем часова, месечни оперативни план, план вачасовних и ваншколских активности и 

праћење њихове реализације. 

 писање припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући:временску артикулацију остваривања, 

циља часа,исходе који се реализују, запажање након часа; 

 радни картон, наставника за сваког ученика. Радни картон садржи: податке о стању физичких способности са тестирања, 

оспособљњености у вештинама напомене о специфичностима ученика и остале податке неопходне наставнику. 

Педагошку документацију наставник има у писаној, а по могућности и електронској форми. 
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5.11 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  

 

ЦИЉ: Упознати ученике са основним елементима религије и културе старог века. Упознати ученике са паганским митовима 

и легендама о вечном животу. Припремити ученике за сусрет са Откровењем Истинитог Бога. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕМДЕТИМА 

УВОД - - 

РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА СТАРОГ СВЕТА 

Упознавање са религијом и културом 

јеврејског народа и религијом и 

културом народа околних земаља 

Историја 

ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ БИБЛИЈЕ Разумевање појма Откривења Историја, Биологија 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА 

Усвајање библијских извештаја о 

стварању света и човека; корелација 

са настанком света-космоса и живог 

света 

Биологија 

СТАРОЗАВЕТНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА 

Овладавање основним историјским 

подацима везаним за историју 

Израиља 

Историја, Српски језик и 

књижевност 

ЗАКОН БОЖЈИ Конципирање односа Закон-Савез Историја 

МЕСИЈАНСКА НАДА 
Разумевање појма месијанске наде и 

обећања Божијег у Старом Завету 
Историја, Техника и технологија 

 

Начин остваривања програма: Имајући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – 

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

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 не наметљив 

начин упознају са учењем Библије (библ. повест о стварању света, старозаветна историја спасења, месијанска нада). 
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Историјске догађаје 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 вредновањенаставе 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 обрађују на часу (РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА СТАРОГ СВЕТА, 

ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ БИБЛИЈЕ, СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА, СТАРОЗАВЕТНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА, ЗАКОН БОЖЈИ, 

МЕСИЈАНСКА НАДА …). 
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5.12 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

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

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

уважавајући демократске вредности. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕМДЕТИМА 

Људска права 

Права детета 

 разликује жеље од потреба и наведе примере везе између 

потреба и људских права 

 препозна своје потребе, као и потребе других и да их уважава 

 штити своја права на начин који не угрожава друге и њихова 

права 

 Учествује у доношењу правила рада групе и поштује их 

 На примеру препозна права деце у основним документима која 

уређују рад школе 

 Наводи примере остварености и кршења дечијих права 

 Наводи чиниоце који утичу на остварење дечијих права 

 Поштује права и потребе ученика који су у инклузији у 

његовом одељењу(школи) 

 Препозна ситуације кршења својих права и права других 

 Идентификује кршење људских права на примеру неког 

историјског догађаја 

Српски језик и књижевност 

Матерњи језик 

Музичка култура 

Информатика и рачунарство 

Ликовна култура 

Историја 

Демократско 

друштво 

Школа као 

заједница 

 Поштује правила одељенске заједнице и правила на нивоу 

школе 

 Поступа у складу са моралним вредностима грађанског 

друштва 

 Понаша се у складу са правилима и дужностима у школи 

 Наводи начине демократског одлучивања 

 Препозна одговорност одраслих у заштити права деце 

Информатика и рачунарство 

Српски језик 

Ликовна култура 
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 Објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права 

 Процењује сопствену одговорност у ситуацији кршења нечијих 

права и зна коме да се обрати за помоћ 

Процеси у 

савременом свету 

Сукоби и насиље 

 Препозна и анализира сличности и разлике између ученика у 

групи 

 Прихвата друге ученике и уважава њихову различитост 

 Проналази примере моралних поступака у књижевним делима 

које чита и у свакодневном животу 

 Проналази примере дискриминације у књижевним делима које 

чита 

 У медијима проналази примере предрасуда, стереотипа, 

нетолеранције по различитим основама и критички их 

анализира 

 Анализира сукоб и налази конструктивна решења прихватљива 

за све стране у сукобу 

Информатика и рачунарство 

Српски језик 

Историја 

Ликовна култура 

Грађански 

активизам 

 Препознаје примере грађанског активизма у својој школи и 

исказује позитиван став према томе 

 Идентификује проблеме у својој школи 

 Прикупља податке о проблему користећи различите изворе и 

технике 

 -Осмишљава акције, процењује њихову изводљивост 

 -Активно учествује у тиму, поштујући правила тимског рада 

 -Учествује у доношењу одлука у тиму поштујући договорене 

процедуре и правила 

 -Учествује у извођењу акције и процењује ефекте спроведене 

акције, пропусте и грешке 

 -Добијене резултате користи за унапређивање живота у школи 

Информатика и рачунарство 

Српски језик 

Музичка култура 

Ликовна култура 

 

Начин остваривања програма: 
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Програм наставног предмета грађанско васпитање, у другом циклус основног образовања и васпитања, организован је по 

моделу спирале и оријентисан је на остваривање исхода у четири наведене области. Постојећи садржаји у оквиру тема се из разреда у 

разред проширују и продубљују. Све четири области су једнако важне. У непосредном раду са ученицима наставник их интегрише. 

Одређени садржаји могу да се допуњују, проширују и мењају у складу са потребама. То захтева примену различитих облика рада, 

метода и техника у раду са ученицима, те ће се радити на следећи начин: радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дебате, 

дискусије, пројекте, истраживања ... Ученици петог разреда ће се постепено навикавати на начин рада где су и они активни креатори 

наставе. Заступљено је и међупредметно планирање у остваривању циља овог предмета. Наставник даје пример у стварању 

демократске атмосфере која је важна за размену идеја и мишљења међу ученицима,даје повратне информације и подстиче ученике на 

разумевање односа у групи. Коришћење филма у реализацији појединих тема подстицено делује на ученике, такође примена интернета 

и других социјалних мрежа јер су блиски младима. Наставник треба да обезбеди атмосферу тако да се сваки ученик осећа прихваћено 

и добродошло у својој различитости. Посебну пажњу треба обратити на ученике који се по први пут у петом разреду сусрећу са овим 

предметом. Зато је важно да на почетку нове школске године донети правила рада заједно са ученицима како би свима била разумљива 

њихова функција. Прве часове треба искористити да се ученици подсете шта су научили, да размене сопствена знања и уведу у садржај 

којима ће се бавити. На основу тога наставник планира реализацију наставе за сваку групу и добија прилику за вршњчко учење, где 

ученици уче једни од других и доприносе наставу. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Грађанско васпитање је предмет који се описно оцењује.Закључна оцена из предмета грађанског васпитања је: „истиче се“ 

„добар“, „задовољава“  Континуирано се прати напредовање ученика у достизању исхода од нивоа на којем се ученик налази и у 

односу на шта ће се процењивати његово даље напредовање. Да би вредновање било објективно и у функцији учења потребно је 

користити различите начине и приступе у праћењу рада ученика, бележити и водити евиденцију о учешћу ученика у свим 

активностима, с обзиром на специфичност предмета и самог начина рада (учешће ученика у дискусији, дебати, изради презентација, 

постера, истраживачки рад, проблемски задаци, припрема есеја, студије случаја...) 

Наставник може се користити портфолио (збирка докумената и евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз коментаре 

и препоруке) као извор података. Предност коришћења портфолиа су вишеструке, омогућава континуирано и систематично праћење 

напредовања, подстиче развој ученика, представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја,подршку у оспособљавању 

ученика за самопроцену, пружа увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Вредновање активности, ако је 

тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење и о раду сваког члана понаособ 

(вршњачко оцењивање). Неопходно је дати повратну информацију ученику. То помаже да ученик разуме грешку и побољша свој 
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резултат и учење. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, 

осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и сопствени рад. 

Ученици ће учествовати у обележавању важних датума и дана: Дечја недеља, Међународни дан дечијих права, Дан толеранције 

и сл. у складу са њиховим интересовањима. Радови ученика могу се презентовати на ЧОС-у, Ученичком парламенту, сајту школе, 

постери  ће бити изложени у учионицама и холу. 
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5.13 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  РУСКИ  ЈЕЗИК  

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

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према 

другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Поздрвљање - поздрави  и отпоздрави  примењујући  најједноставнија језичка 

средства 

- престављање руских  и  српских Градова 

- представи себе и другог 

- разуме јасно постављено  питање и одговори на питање 

- поздрав на растанку 

Српски  језик и  

књижевност 

Географија 

Енглески  језик 

Свободное  время - разговор о слободном времену 

- како предложити некоме заједничку активност 

- изражавање позитивних коментара о нечијим вештинама  

- разговор о изненадном проблему 

- како описати одећу и како питати ко игра коју  улогу 

Српски  језик и  

књижевност 

Школа - питања шта неко ради и изјшњавање о томе шта ко ради 

- навођење места 

- тражење решења за неки проблем 

- исказивње допадња или недопадања  

- исказивње дневних обавеза 

Српски  језик и  

књижевност 

Семья - усвајање начина на који се Руси обраћају одраслима и деци 

- исказивање своине и  увежбавање  израза  да  неко има  или  

нема нешто 

- усвајање израза исказивања коме је колико  година 

- усвајање личних заменица и бројева до100 

Српски  језик  и  

књижевност 

Матемаика  

Грађанско васпитање 
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Добро  пожаловать в 

Москву! 

- усвајање  појмова о  путовању и планирању путовања и  

превозним средствима 

- начин  на  који  се  пита  како  доћи до  неког  места 

- називи  основних знаменитости Москве 

Српски  језик  и  

књижевност Географја 

 

Праздники - навођење  датума и исказивае  даума  рођења 

- разговор о  празницима   описиање празника  и  честитање 

- како  рећи шта  неко  треба  да   

- ради и како нешто одабрати 

- правилно  употребљава познате лексичке  јединице  и  

комуникативне функције 

Српски  језик и  

књижевност 

 

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 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 

Предвиђена је израда  једног  писменог 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 сајт О.Ш.  Житковац. У оквиру редовне наставе обележаваће се Европски 

дан језика, Нова година,Дани  руског  језика  и  др. 

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 
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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 унапређује 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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5.14 СЛОБОДНА  АКТИВНОСТ:   ХОР И ОРКЕСТАР  

 

ЦИЉ: Основни циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање 

музичке традиције и културе свога и других народа. 

-да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем/певањем и деловањем у школским ансамблима 

-да подстиче креативне способности ученика 

-да развије навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за разумевање музичких порука 

-да подстиче стваралачка ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике) 

-да развија критичко мишљење 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Извођење музике 

 

 

 

 

 

 

Слушање музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-да код ученика развија музичке способности и жељу за активним 

музицирањем/певањем и деловањем у школским ансамблима 

 

-да подстиче креативне способности ученика 

-да развије навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност 

за разумевање музичких порука 

 

-да подстиче стваралачка ангажовања у свим музичким активностима  

 

(извођење, слушање, истраживање и стварање музике) 

-да развија критичко мишљење 

 

 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Географија 

Страни језици 

Ликовна култура 

Верска настава 

Биологија 

Информатика и рачунарство 
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Стварање музике -да подстиче стваралачка ангажовања у свим музичким активностима  

(извођење, слушање, истраживање и стварање музике) 

-да развија критичко мишљење 

 

Начин остваривања програма:  

У програму изборног предмета истакнуто место има слушање музичких дела и активно музицирање.Основе музичке 

писмености и музичко-теоретски појмови планирани су у функцији бољег разумевања музике и музичког дела. 

Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учествовање ученика на часу. При томе треба да 

обухвати сва подручја предвиђена за тај разред са ккомбиновањем разних метода у настави.  

Настава се остварује кроз: 

 певање , свирање и основе музичке писмености 

 слушање музике 

 дечје музичко стваралаштво 

 групним и појединачним певањем или свирањем развија се способност ученика да активно учествује у музичком животу своје 

средине. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Да би се остварио процес праћења напредовања ученика  и степена постигнућа ученика у настави изборног предмета, неопходно је 

да наставник претходно упозна и идентификује  музичке способности сваког ученика. Певање у разредном хору има образовни и 

васпитни циљ. Могу се основати: 

 групе певача вокалних солиста 

 групе солиста инструменталиста 

 група љубитеља слушања музике (слуша музичке догађаје у школи и ван ње- концерти, музички филмови итд.) 

 група младих композитора са којима се ради на развијању музичке креативности 

 група младих етномузиколога који ће прикупљати мало познате или готово заборављене песме из средине у којој живе. 

Да би се програм остварио користе се одговарајућа музичка литература домаћих и страних композитора из разних епоха. 
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Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа из изборног предмета на школским и другим приредбама и смотрама. 

(Приредба поводом Дана школе ,Савиног дана, као и друге свечаности које се одвијају у школи и ван ње). 
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5.15 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ,ВАЈАЊЕ  

 

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 њиховог креативног мишљења. 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА А ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Цртање 

- омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног 

мишљења у областима ликовне културе, 

- омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака 

ликовног рада у оквиру одређених средстава и медијума,  

- развијање и унапређивање знања ученика о ликовним 

елементима(линија,облик,простор,светлина,текстура); 

- развој способности коришћења линија,облика,простора,светлина,текстура 

у самосталном ликовном изражавању и стварању; 

- стицање знања о различитим врстама ,својствима и могућностима 

коришћења различитих цртачких материјала у ликовном стваралаштву; 

- развијање и унапређивање способности ученика ѕа коришћење различитих 

цртачких материјала,као и руковање прибором; 

- развија способности ученика ѕа визуелно памћење,за повезивање 

опажених информација  

Биологија,Музичка 

култура,Историја,Географија,Те

хничко и информатичко 

образовање,српски језик и 

књижевност,математика,физичк

о васпитање 

Сликање 

- омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног 

мишљења у областима ликовне културе, 

- омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака 

ликовног рада у оквиру одређених средстава и медијума; 

- развијање и унапређивање знања ученика о ликовим елементима(линија 

,облик,простор,боја,светлина,текстура); 

- развој способности коришћења 

линија,облика,простора,светлина,боја,текстура у самосталном ликовном 

изражавању и стварању; 

Музичка култура,српски језик и 

књижевност,биологија,географ

ија,техничко и информатичко 

образовање,математика,историј

а 
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- стицање знања о различитим врстама,својствима и могућностима 

сликарских техника и материјала у ликовном стваралаштву; 

- развијање и унапређивање способности ученика за коришћење различитих 

сликарских материјала и техника,као и руковање прибором; 

- континуирано подстиче и прати интерресовања за посећивањем 

музеја,изложби и јача потребе код ученика за чување културних добара и 

естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

Вајање 

- омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног 

мишљења у областима ликовне културе, 

- омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака 

ликовног рада у оквиру одређених средстава и медијума; 

- развија способности за истраживање и откривање својстава различитих 

материјала који се могу преобликовати у разне форме које заузимају 

иѕвестан простор и имају одређена својства у погледу величине, тврдоће 

- развија код ученика осећај за облик,простор,пропорционалност,односе 

величина и форму.; 

- развијање и унапређивање способности ученика за коришћење различитих 

материјала за обликовање,као и руковање прибором; 

- развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у 

настави,а примењују у животу; 

- развија способности за препознавање основних својстава 

традиционалне,модерне и савремене уметности. 

Математика,биологија,географи

ја,историја,музичка 

култура,техничко и 

информатичко 

образовање,физичко 

образовање,српски језик и 

књижевност 

 

Начин остваривања програма: Изборни предмет цртање, сликње, вајање пружа додатне часове на којима заинтересовани 

ученици, као и даровити ученици могу да изразе своје креативне потенцијале. Ова настава омогућава препознавање и развој даровитих 

ученика и њихових индивидуалних способности,и правовремено укључивање родитеља и васпитача у развој даровитих ученика. 

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 се постепено обогаћивало 

линеарно графичко изражавање и богаство појединости на основу опсервирања или претходним вежбама рада по природи. 

Упознавање са перспективама, птичјом, жабљом, централном, декоративно коришћење линије, односима велчина и пропорцијама. У 

подручју цртања ученицима се нуде разноврсни материјали. Коришћење графитне оловке различите тврдоће од 9х до 8б, угљен и 

сепија који пружају велике изажајне могућности где као подлогу користе папир са  грубљом структуром. Цртеж тушем и акварелом-
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лавирани туш,разливени цртеж. Цртежи тушем су иѕражајни и могу се постћи 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 основно изражајно средство су површина и боја. Овладавајући 

различитим техникама сликања,ученици стчу многа лична искуства, откривају могућности различитих материјала, како би касније 

користило у свом ликовном раду свесније.  

Обогаћивање скале појединих боја, експериментисање бојама и начинима њиховог коришћења(отискивањем, размазивањем, 

утрљавањем).Сликање воденим бојама,темпера и гваш, акрилна боја, колаж од различитог материјала(акварел папира, колорисаног 

папира, деколаж, асамблаж). Колаж је новија сликарска техника која пружа коришћење различитих материјала(самолепљиви колаж, 

картон, новинска хартија, алуфолија, фотографије разних боја).Технике моѕаик и витраж се могу применити коришћењем техника и 

материјала ѕа цртање и сликање. Ликовно подручје графике омогућава обогаћивање линеарног израза графичких површина, 

упознавање са врстама графичких техника, отискивање, фротаж, монотипија са бојом, линорез. Уликовном подручју вајања основно 

иѕражајно средство је пластични (тродимензионални облик) изведен у неком материјалу.Кроз моделовање ученици стичу непосредно 

искуство о основним тродимензионалним облицима,волумену и простору,текстури маттеријала и форми.У подручју вајања користе 

материјале:тесто,пластелин,глина,глинамол,влажан песак.Ликовно обликовање различитих материјала има неке елементарне 

карактеристике примењене уметности која обухвата естетско обликовање одређене функције и дизајна. 

Материјали које деца могу обликовати су разноврсни:необликовани материјали (паир,в текстил, жица, вуна, стиропор, фолија), 

папир (цепање папира, гужвање папира, савијање папира-оригами, папирмаше техника), текстил (кројење, шивење, ткање, лепљење), 

жица (обмотавање, савијање, гужвање). Природни облици и материјали у које спадају плодови, гранчице, опало лишће, шкољке, 

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

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вредновање у настави цртање,сликање,вајање подразумева уочавање и 

бележење запажања о постигнутом нивоу знања,вештинаи усвојених вредности.Праћење и подршка детета у свом раду одвија се и 

кроз однос сарадње са родитељима,вођење 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 и нтересовања:кроз учешће на 

такмичењима у оквиру школе и екстерна,учешће на ликовним изложбама поводом празника и значајних догађаја,посећивањем музеја и 

изложби,уређењем школског простора и кабинета за ликовно,изради часописа. 
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5.16 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:   СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ  

 

ЦИЉ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз упознавање с 

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 разуђене и сложене садашњости. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

УВОД - разумевање појма свакодневни живот; 

- разумевање појма прошлост; 

- разумевање значаја проучавања свакодневног живота у 

прошлости; 

- усвајање и продубљивање знања о разликама између 

свакодневног живота данас и у прошлости; 

- идентификовање актуелних дечјих игара (врсте и њихова 

функција); 

- упознавање с дечјим играма у прошлости (врсте и њихова 

функција); 

- идентификовање сличности и разлика између игара некад и 

сад; 

- разумевање значаја игре у развоју појединца и друштва; 

- упознавање са свакодневним животом људи у праисторији; 

- упознавање са свакодневним животом народа Старог истока; 

- упознавање са свакодневним животом старих Грка; 

- упознавање са свакодневним животом старих Римљана; 

- подстицање ученика на самостални истраживачки рад; 

- развијање способности повезивања знања из различитих 

области; 

- подстицање креативности 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска настава, 

Грађанско васпитање 

ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ Српски језик и књижевност, 

Географија, Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска настава, 

Грађанско васпитање 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У 

ПРАИСТОРИЈИ И 

СТАРОМ ВЕКУ 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска настава, 

Грађанско васпитање 
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Начин остваривања програма: Програм за пети разред је концепцијски тако постављен да представља смисаону целину која 

истовремено отвара могућности за даљи развој и надоградњу садржаја у програмими овог предмета. Састоји се од три тематске 

целине. 

Прва целина се може одредити као базична, јер сви програми за овај предмет њоме започињу. Садржаји у оквиру ове теме 

намењени су прецизнијем одређивању битних појмова као што су прошлост, хронологија, свакодневни живот, као и објашњавању 

значаја проучавања свакодневног живота људи у прошлости. 

Друга је фокусирана на само један садржај свакодневног живота. То је игра, која се обрађује полазећи од садашњости која је 

ученицима позната, ка све саљој прошлости. 

Трећа тематска целина се бави различитим аспектима свакодневног живота у одређеном временском периоду, у праисторији и 

старом веку, чиме се обезбеђује веза са проучавањем историјских догађаја у оквиру обавезног предмета историја и утире пут 

хронолошком развоју предмета. 

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. Такође, садржаји се обрађују и кроз димензију локално – 

глобално, где ученици имају прилику да свој завичај боље проучеу односу на задату епоху. 

Наставник свакој наставној јединици приступа као посебном образовном и дидактичком проблему за који заједно са ученицима 

проналази одговарајућа решења. Увек треба тежити комбиновању различитих метода рада, који могу бити, на пример, кратка 

предавања, гледање филмова, читање књига, дискусије, анализе слике, посета локалитетима или 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. 
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5.17 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  

 

ЦИЉ предмета чувари природе јесте развијање функционалне писменсоти из области заштите животне средине, усвајање и 

примена концепта одрживог развоја и остваривање образовања о квалитету живота. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ПОЛОЖАЈ И 

УЛОГА ЧОВЕКА 

У ПРИРОДИ 

Основни појмови из области животне 

средине 

- стицање способности за уочавање, 

формулисање, анализирање и 

решавање проблема везаних за 

животну средину 

 

- биологија 

- географија 

- српски језик и 

књижевност 

- ликовна култура 

Утицај човека на животну средину - развијање значаја образовања за 

животну средину 

 

Концепт одрживог развоја - развијање вредности, ставова, 

вештина и понашања у складу са 

одрживим развојем 

 

Природна равнотежа - умеће да се на основу стечених 

знања изаберу квалитетни и 

здрави стилови живота. 
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Спровођење акција у заштити и очувању 

животне средине (мали пројекти) 

- развијање радозналости, активног 

учешћа и одговорности 

 

Вођење сопствене економије и економије 

природе (мали пројекти) 

  

Квалитетан и здрав стил живота (мали 

пројекти) 

- развијање здравог односа према 

себи и другима 

 

ПРИРОДНА 

БОГАТСТВА 

(РЕСУРСИ) И 

ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ 

Природни ресурси (богатства)- 

дефиниција, подела и значај 

- примењивање рационалног 

коришћења природних ресурса 

- Биологија 

- Географија 

- српски језик и 

књижевност 

- ликовна култура 

Обновљиви и необновљиви природни 

ресурси 

  

Жива бића као природни ресурс   

 Одрживо коришћење ресурса   

ИЗВОРИ И 

ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА 

Појам, извори и врсте загађивања препознавање извора загађивања и 

уочавања последица 

биологија, географија, 

српски језик и 

књижевност 
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ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Глобалне промене и глобалне последице   

Глобално загревање и последице   

БИОДИВЕРЗИТЕТ- 

БИОЛОШКА 

РАЗНОВРСНОСТ 

Озонске рупе и последице    

Смањење загађења од отпада. Рециклажа 

Дефиниција и појам биодиверзитета 

 подизање нивоа свести о личном 

ангажовању у заштити и очувању 

животне средине, природе и 

биодиверзитета 

-биологија 

-географија 

-српски језик и 

књижевност 

-ликовна култура 

Угрожавање биодиверзитета   

Нестајање врста и заштита     

 

Начин остваривања програма: 

Програм изборног предмета Чувари природе имају тенденцију појачаног развијања знања, програмски континуитет и даљу 

развојну концепцију заштите животне средине и одрживог развоја. Поред основног теоријског приступа поседују и активан приступ 

који је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка изради малих пројеката. Креативан начин рада омогућава да се садржај 

програма реализује сходно условима, могућностима и времену. Оваква реализација садржаја Чувари природе мање оптерећује ученике 
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и омогућава им већу изражајност и креативност. Ученици се усмеравијау да самостално објасне узроке и последице човековог дејства 

на животну средину. Такође, садржај програма Чувари природе треба обогатити интересантним образовним филмовима везаних за 

очување животне средине и биодиверзитета. 

Због нарушавања природне средине неопходно је истицати важне датуме везане за планету земљу (Дан планете земље-22. 

април, Дан вода, 22.март., 5. Јуна Међународни дан заштите) и са децом организовати радионице и изложбе радова, како би указали на 

превенцију и на заштиту животне средине. 

Приликом остваривања наставног плана и програма посвећује се већа пажња на  ангажовање ученика, укључивање ученика у 

наставни процес и способност ученика да повезују научено градиво и примењују у свакодневни живот. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање ученика у 5. разреду креће иницијалним тестом и тиме и проценом на ком нивоу се ученик налази и у 

односу на то ће се процењивати његов даљи ток напредовања.Битно је да ученике осппособимо да сами себе оцењују,као и да се 

оцењују међусобно. 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, писмене провере и практичног рада.Ученик се 

оцењује и на основу његових активности,излагању презентација,писање пројекта, групног рада итд. 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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6 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

Сврхa прoгрaмa oбрaзoвaњa 

- Квaлитeтнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe, кoje oмoгућaвa стицaњe jeзичкe, мaтeмaтичкe, нaучнe, умeтничкe, културнe, 

здрaвствeнe, eкoлoшкe и инфoрмaтичкe писмeнoсти, нeoпхoднe зa живoт у сaврeмeнoм и слoжeнoм друштву. 

- Рaзвиjaњe знaњa, вeштинa, стaвoвa и врeднoсти кoje oспoсoбљaвajу учeникa дa успeшнo зaдoвoљaвa сoпствeнe пoтрeбe и 

интeрeсe, рaзвиja сoпствeну личнoст и пoтeнциjaлe, пoштуje другe oсoбe и њихoв идeнтитeт, пoтрeбe и интeрeсe, уз aктивнo 

и oдгoвoрнo учeшћe у eкoнoмскoм, друштвeнoм и културнoм живoту и дoпринoси дeмoкрaтскoм, eкoнoмскoм и културнoм 

рaзвojу друштвa. 

 

Циљeви и зaдaци прoгрaмa oбрaзoвaњa су: 

- рaзвoj интeлeктуaлних кaпaцитeтa и знaњa дeцe и учeникa нужних зa рaзумeвaњe прирoдe, друштвa, сeбe и свeтa у кoмe 

живe, у склaду сa њихoвим рaзвojним пoтрeбaмa, мoгућнoстимa и интeрeсoвaњимa; 

- пoдстицaњe и рaзвoj физичких и здрaвствeних спoсoбнoсти дeцe и учeникa; 

- oспoсoбљaвaњe зa рaд, дaљe oбрaзoвaњe и сaмoстaлнo учeњe, у склaду сa нaчeлимa стaлнoг усaвршaвaњa и нaчeлимa 

дoживoтнoг учeњa; 

- oспoсoбљaвaњe зa сaмoстaлнo и oдгoвoрнo дoнoшeњe oдлукa кoje сe oднoсe нa сoпствeни рaзвoj и будући живoт; 

- рaзвиjaњe свeсти o држaвнoj и нaциoнaлнoj припaднoсти, нeгoвaњe српскe трaдициje и културe, кao и трaдициje и културe 

нaциoнaлних мaњинa; 

- oмoгућaвaњe укључивaњa у прoцeсe eврoпскoг и мeђунaрoднoг пoвeзивaњa; 

- рaзвиjaњe свeсти o знaчajу зaштитe и oчувaњa прирoдe и живoтнe срeдинe; 

- усвajaњe, рaзумeвaњe и рaзвoj oснoвних сoциjaлних и мoрaлних врeднoсти дeмoкрaтски урeђeнoг, хумaнoг и тoлeрaнтнoг 

друштвa; 

- увaжaвaњe плурaлизмa врeднoсти и oмoгућaвaњe, пoдстицaњe и изгрaдњa сoпствeнoг систeмa врeднoсти и врeднoсних 

стaвoвa кojи сe тeмeљe нa нaчeлимa рaзличитoсти и дoбрoбити зa свe; 
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- рaзвиjaњe кoд дeцe и учeникa рaдoзнaлoсти и oтвoрeнoсти зa културe трaдициoнaлних цркaвa и вeрских зajeдницa, кao и 

eтничкe и вeрскe тoлeрaнциje, jaчaњe пoвeрeњa мeђу дeцoм и учeницимa и спрeчaвaњe пoнaшaњa кoja нaрушaвajу 

oствaривaњe прaвa нa рaзличитoст; 

- пoштoвaњe прaвa дeцe, људских и грaђaнских прaвa и oснoвних слoбoдa и рaзвиjaњe спoсoбнoсти зa живoт у дeмoкрaтски 

урeђeнoм друштву; 

- рaзвиjaњe и нeгoвaњe другaрствa и приjaтeљствa, усвajaњe врeднoсти зajeдничкoг живoтa и пoдстицaњe индивидуaлнe 

oдгoвoрнoсти. 

 

НAСTAВНИ ПЛAН ЗА ШEСTИ РAЗРEД OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA И ВAСПИTAЊA 

 

Рeд. брoj A. OБAВEЗНИ НAСTAВНИ ПРEДMETИ 
ШEСTИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Српски jeзик и књижeвнoст 4 144 

2. Енглески језик 2 72 

3. Истoриja 2 72 

4. Гeoгрaфиja 2 72 

5. Биoлoгиja 2 72 

6. Maтeмaтикa 4 144 

7. Инфoрмaтикa и рaчунaрствo 1 36 

8. Teхникa и тeхнoлoгиja 2 72 

9. Ликoвнa културa 1 36 

10. Mузичкa културa 1 36 
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11. Физичкo и здрaвствeнo вaспитaњe 2 72 + 54
10

 

12. Физикa 2 72  

УКУПНO: A 25 954 

 Б. ИЗБOРНИ НAСTAВНИ ПРEДMETИ   

1 Вeрскa нaстaвa/ Грaђaнскo вaспитaњe
11

 1 36  

2. Други стрaни jeзик
12

 2 72  

3. Maтeрњи jeзик/гoвoр сa eлeмeнтимa нaциoнaлнe културe
13

 2 72  

УКУПНO: Б 3 108 

УКУПНO: A + Б 28 1062 

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

Рeд. брoj OБЛИК OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA 
ШEСTИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Рeдoвнa нaстaвa 28 1062 

2. Слoбoднe нaстaвнe aктивнoсти
14

 1 36 

                                                           
10

 Oбaвeзнe физичкe aктивнoсти рeaлизуjу сe у oквиру прeдмeтa Физичкo и здрaвствeнo вaспитaњe. 
11 Учeник бирa jeдaн oд пoнуђeних избoрних нaстaвних прeдмeтa. 
12 Учeник бирa стрaни jeзик сa листe стрaних jeзикa кojу нуди шкoлa у склaду сa свojим кaдрoвским мoгућнoстимa и изучaвa гa дo крaja 

другoг циклусa 
13 Учeник припaдник нaциoнaлнe мaњинe кojи слушa нaстaву нa српскoм jeзику мoжe дa изaбeрe oвaj прeдмeт aли ниje у oбaвeзи. 
14 Слoбoднe нaстaвнe aктивнoсти шкoлa плaнирa Шкoлским прoгрaмoм и Гoдишњим плaнoм рaдa. Учeник oбaвeзнo бирa jeдну 

aктивнoст сa листe oд три слoбoднe нaстaвнe aктивнoсти кoje Шкoлa нуди. 
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3. Дoпунскa нaстaвa 1 36 

4. Дoдaтнa нaстaвa 1 36 

 

Рeд. брoj OСTAЛИ OБЛИЦИ OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA 
ШEСTИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Чaс oдeљeњскoг стaрeшинe 1 36 

2. Вaннaстaвнe aктивнoсти
15

 1 36 

3. Eкскурзиja  До 2 дана годишње 

 

При релизацији наставе акценат ће бити на остваривању циљева и исхода, међупредметном повезивању и остваривању стандарда 

постигнућа. За ученике који услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, каснијег укључивања у школовање, 

недовољног познавања језика и других разлога не могу да савладају наставни план и програм, пружа се додатна подршка и изрђује 

индивидуални образовни план у складу са индивидуалним могућностима сваког ученика, а он је саставни део школског програма. 

Такође за ученике који показују изузетне спообности и даровитост припрема се индивидуални образовни план. Индивидуални 

образовни планови се чувају посебно код стручних сарадника. 

Слободне наставне активноти школа припрема по програму коју су претходно донети као изборни (чувари природе, свакодневни 

живот у прошлости, хор и оркестар, цртање, сликање и вајање), а ученици се о похађању истих изјашњавају. Школа такође припрема и 

даје могућност да се учници укључе и определе за ваннаставне активности. (излети, екскурзије, културне, уметничке, спортске, 

друштвене), а све у складу са њиховим тренутним интересовањима и могућностима школе, како просторним, тако и техничким, да их у 

томе подрже. Такође, битно је навести да постоји могућност допуне и усаглашавања школског програма у складу са новим 

тенденцијама, интерсеовањима ученика, и променама које су свакодневне.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
15 Вaннaстaвнe aктивнoсти мoгу дa буду: друштвeнe, умeтничкe, тeхничкe, хумaнитaрнe, културнe, кao и другe aктивнoсти у склaду сa 

прoстoрним и људским рeсурсимa шкoлe. 
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6.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

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

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

уметничка остварења из српске и светске баштине. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕМДЕТИМ

А 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 
 

Језик :  

- Граматика (подела 

речи на преосте и 

сложене, подела 

гласова 

(самогласници и 

сугласници); 

гласовне 

промене(палатализа

ција, 

сибиларизација, 

непостојано а, 

јотовање, једначење 

сугласника по 

звучности и месту 

- увођење ученика у 

грађење речи; 

- упознавање са гласовним 

системом; 

- упознавање гласовних 

алтернација, њихово 

уочавање у грађењу и 

промени речи; 

- утврђивање знања о 

значењу и функцији 

придевских заменица; 

- стицање основнихзнања о 

грађењу и значењима 

глаголских облика ( 

футур2, имперфекат, 

плусквамперфекат,импер

- зна поделу 

гласова,  

- речи дели на 

слогове код 

двосложних 

речи,  

- препознаје 

гласовне 

промене у 

једноставним 

примерима 

- препознаје 

глагоске 

облике,зна да 

препозна у 

ком су 

- разликује 

просте речи 

од 

сложених; 

препознаје 

корен речи , 

- разликује 

речи са две 

гласовне 

промене 

- зна начине 

грађења 

глаголских   

- облика 

- препознаје 

зависну 

- уме да препозна, 

објасни и 

имеменује 

гласовне промене 

- зна да одреди 

независну и 

зависну реченицу 

- зна и доследно 

примењује 

правописну норму  

Страни језици 

Ликовна 

култура 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

241 
 

творбе, губљене 

сугласника); 

Глаголски 

облици(аорист, 

футур 2, потенцијал, 

трпни глаголски 

продев, императив, 

имперфекат, 

плускавамперфекат, 

глаголски прилози); 

независна и зависна 

реченица 

- Правопис (писање 

вишечланих 

географских имена, 

писање Ви и Ваш, 

писање одричних 

придевских 

заменица, писање 

сложеног футура, 

аориста и 

потенцијала, писање 

речи у којима се 

одступа од гласних 

промена(примери. 

Бранки – Бранци...) 

атив, потенцијал,трпни 

глаголски придев, 

глаголски прилози; 

- проширивање знања о 

сложеној реченици; 

- оспособљавање ученика 

за уочавање разлике 

између других акцената; 

времену 

- може да 

одреди 

границу 

између две 

просте 

реченице 

- зна да 

напише речи 

од више 

слова(нпр:Но

ва 

Варош,Мали 

Мокри Луг...) 

- правилно 

користи 

одричне 

заменице(нпр

:ни од каквог) 

- уме да у 

приватном и 

службеном 

обраћању 

користи 

заменицу Ви 

- зна правило 

да слово К 

никад не 

реченицу 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

242 
 

прелази у Ц и 

Ч,код 

властитих 

имена(нпр:не 

каже се 

СлавЦи-

СлавЧин) 

- зна да аорист 

глагола бити 

гласи ја бих, 

ми бисмо 

- Књижевност: 

- -одломци из 

књижевних дела, 

приповетке и песме из 

читанке за шести 

разред, Клет 

- -Лектира (Косовски 

циклус, циклус Марка 

Краљевића, песме из 

читанке и две песме по 

избору ученика); 

романи(Орлови рано 

лете, Дечаци Павлове 

улице); стилске 

фигуре(контраст и 

градација) 

- оспособљавање за уочавање 

и тумачење узрочно – 

последичних веза у 

уметничком тексту, за 

исказивање властитих 

судова и закључака 

приликом анализе текста и у 

разнимговорним 

ситуацијама; 

- развијање способности за 

уочавање и тумачење 

емоција, мотива и 

песничких слика у лирском 

тексту; 

- повезује 

наслове 

прочитаних 

књижевних 

дела са 

именима 

аутора тих 

дела 

- зна о чему се 

говори у 

прочитаном 

делу 

- разликује 

основне 

књижевне 

родове:лири

ку, епику и 

драму 

- препознаје 

и зна да 

користи 

контраст и 

градацију 

- уочава битне 

елементе 

књижевноуметнич

ког текста: мотив, 

тему, фабулу, 

место и време 

радње, лик... 

- самостални 

истражује и 

доноси судове о 

прочитаном 

- Историја 

- веронаука 
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Језичка култура:  

- усмено изражавање 

- писмено изражавање  

- постепено упознавање 

структуре основних облика 

усменог и писменог 

изражавања- према 

захтевима програма 

-разликује 

приватно и 

слузбено писмо 

-уме да 

преприча 

текст  

- уме да 

састави 

приватно 

писмо 

-повезује 

информације и идеје 

изнете у текст  

-  уочава јасно 

исказане односе 

(временски след, 

средство-циљ, 

узрок-последица)  

-  изводи закључак 

заснован на 

једноставнијем 

тексту 

- уме да напише 

службено писмо 

(молба за одсуство 

из школе) 

 

 

Начин остваривања програма: 

 Примена истраживачке, тематске, проблемске  наставе; партиципативних метода и облика рада (кооперативни рад у малим 

групама; тимски рад и рад у пару;  

 ДЕБАТЕ, ИГРЕ УЛОГА,СИМУЛАЦИЈЕ,РАЗВИЈАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ТИПОВА УЧЕЊА ... ДИФЕРЕНЦИРАНИ ЗАДАЦИ НА 

ТРИ НИВОА –  

 ПОСТАВЉАЊЕ ЦИЉЕВА У УЧЕЊУ /НАСТАВИ; САМОВРЕДНОВАЊЕ УЧЕНИКА И ВРШЊАЧКО УЧЕЊЕ 

 Израда реферата, краћих приказа, плаката, презентација... 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Формативно праћење ученика – педагошка свеска – Белешке о напредовању ученика; 

 вредновање резултата ученичких активности (презентације, панои, истраживачки рад), 
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 разговори, домаћи задаци, усмено испитивање, тестирање посматрање ангажованости, 

 самосталности, кооперативности и креативности ученика, похвала. 

 иницијлни тест – контролне вежбе након обраде тематске целине/ дела градива; 4 писмена 

 задатка; 

 -праћење остваривања и вредновања ИОП-1,2,3 (по потреби) 
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6.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

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

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

наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. 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 ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

My Life 

- 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 

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 

Српски језик 

In the past 

- разуме краће текстове у којима се описују догађаји 

- и способности у прошлости; 

- размени информације у вези са догађајима и 

- способностима у прошлости; 

- опише у неколико краћих, везаних исказа догађај у 

- прошлости; 

- - опише неки историјски догађај, историјску 

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. 

Српски језик, Историја 
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личност и сл.; ПСТ.2.2.2. 

Out and about 

- разуме једноставније текстове у којима се описују 

сталне, уобичајене и тренутне радње и способности; 

- размени информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

- опише сталне, уобичајене и 

- тренутне догађаје / 

- активности и способности 

- користећи неколико 

- везаних исказа; 

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. 

Српски језик 

It’s different 

- разуме једноставнији опис особа, биљака, 

животиња, предмета, појaва или места; - упореди и 

опише карактеристике живих бића, предмета, појава 

и места, користећи једноставнија језичка средства; 

- разуме и формулише једноставније изразе који 

- се односе на поседовање иприпадност; 

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

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.15. 

ПСТ.2.1.18. 

ПСТ.2.1.22. 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Биологија, 

A Healthy Future 

- разуме једноставније изразе који се односе на 

- количину нечега; 

- пита и каже колико нечега има/ нема, користећи 

- једноставија језичка средства; 

- на једноставан начин затражи артикле у 

- продавници једноставним  изразима за количину, 

- наручи јело и/или пиће у ресторану и пита/каже/ 

израчуна колико нешто кошта; 

- састави списак за куповину 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.2.1.20. 

ПСТ.2.2.2. 

Српски језик, Математика 
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– намирнице и количина намирница  

- - изрази количину у мерама 

Our World 

- разуме и реагује на једноставније забране, 

- своје и туђе обавезе; 

- размени једноставније информације које се односе 

- на забране и правила понашања у школи и на јавном 

месту као и на своје и туђе обавезе; 

- представи правила понашања, забране и листу 

својих и туђих обавеза користећи одговарајућа 

језичка средства; 

- опише метеоролошке прилике и климатске услове у 

својој земљи и једној од земаља циљне културе 

једноставним језичким средствима; 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик, Географија, 

Биологија, ИКТ 

 

Начин остваривања програма: 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. 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. 

Предвиђена 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. Ученици ће бити у могућности да као извор користе материјал са фејсбук странице My English Corner, 
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English Zitkovac. У оквиру редовне наставе обележаваће се Европски дан језика, Нова година. Ученици ће учествовати на 

међународном такмичењу HIPPO. Сарађиваћемо и са Америчким кутком из Ниша. 

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 унапређује 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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6.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  

 

ЦИЉ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да 

допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и 

светског идентитета и духа толеранције код ученика.  

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

УВОД (СРЕДЊИ ВЕК) - разуме појам „средњи век“;  

- зна основне одлике овог периода; 

- упознао је основне историјске изворе за 

историју средњег века 

ИС: 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3., 1.1.5. 

ИС: 2.1.4. 

ИС: 3.1.2, 3.1.6. 

Српски језик и 

књижевност, Географија, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско 

васпитање 

ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Велика сеоба народа и Франачка 

држава; 

Византија до XII века; исламски 

свет; 

настанак феудалног друштва 

- зна да наведе основне податке везане за 

Велику сеобу и њене последице 

- зна основне податке и обележја византијске 

цивилизације као једне од  

- најзначајнијих држава средњовековне Европе 

- зна основне одлике хришћанства и ислама 

- разуме улогу религије у друштву средњег 

века 

- зна основне одликефеудалног друштва 

ИС: 1.2.3, 1.2.4, 

1.1.10. 

ИС: 2.2.2. 

ИС: 3.1.2, 3.1.6. 

 

Српски језик и 

књижевност, Географија, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско 

васпитање 

 

СРБИ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ 

- зна основне податке о насељавању Словена на 

Балканско полуострво, узроке и последице 

сеоба 

ИС: 1.1.2, 1.1.5, 

1.1.6, 

Српски језик и 

књижевност , 

Географија, Ликовна 

култура, Музичка 
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СРЕДЊЕМ 

Словени и њихово насељавање 

Балкана; Јужни Словени; Срби 

од VII до XII века; покрштавање 

Срба и Јужних Словена 

- разуме процес развоја српске државе и 

културе у раном средњем веку 

- упознао се са најзначајнијим  

- личностима и догађајима у овом периода 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 2.1.3, 

2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 3.1.3, 

3.1.5, 3.1.6 

култура, Верска настава, 

Грађанско васпитање; 

ЕВРОПА У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Развој и структура феудалних 

држава; Крсташки ратови; 

постанак и развој 

средњевековних градова; опште 

одлике средњовековне културе 

- зна основне карактеристике  

- државног уређења најзначајнијих европских 

земаља у позном средњем веку 

- зна основне одлике свакодневног живота у 

средњем веку 

- разуме узроке и последице Крсташких  

- ратова 

ИС: 1.1.2, 1.1.5, 

1.1.6, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 2.1.3, 

2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 3.1.3, 

3.1.5, 3.1.6 

Географија, Верска 

настава, Ликовна 

култура; 

СРБИ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Србија у XII веку и почетком 

XIII века; успон српске државе; 

Српско царство; друштво у 

држави Немањића; крај српског 

- препознаје корене српске  

- државности у средњем веку 

- уочава везе и односе  

- државама Европе, Медитерана и Балкана 

- именује најважније догађаје и личноти Срба у 

позном средњем веку 

ИС: 1.1.2, 1.1.5, 

1.1.6, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 2.1.3, 

2.1.4, 

Српски језик и 

књижевност , 

Географија, Ликовна 

култура, Музичка 

култура, Верска настава, 

Грађанско васпитање; 
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царства; средњовековна култура 

код Срба 

2.1.6, 2.2.2, 2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 3.1.3, 

3.1.5, 3.1.6 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА 

ОСМАНЛИЈСКИХ 

ОСВАЈАЊА 

Турци Османлије и њихова 

освајања на Балкану; Моравска 

Србија; држава српских деспота 

и околне земље 

- зна основне податке о  

- османлијским освајањима на Балканском 

полуострву 

- разуме улогу Моравске Србије у борби 

против Османлија 

- зна најзначајније догађаје и личности из овог 

периода 

ИС: 1.1.2, 1.1.5, 

1.1.6, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 2.1.3, 

2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 3.1.3, 

3.1.5, 3.1.6 

Српски језик и 

књижевност , 

Географија, Ликовна 

култура, Музичка 

култура, Верска настава, 

Грађанско васпитање; 

 

Начин остваривања програма:  

Дужина и значај периода средњег века, који се изучава у шестом разреду, а обухвата хиљаду година људске историје, захтевају 

велику пажњу у избору наставних садржаја. У програму се налазе релевантни догађаји, личности и појаве за то историјско раздобље, а 

кључни садржаји у оквиру наставних тема дати су у заградама које се налазе иза назива наставних јединица. Оваква структура 

програма помаже наставнику у планирању непосредног рада са ученицима јер му олакшава одређивање обима и дубине обраде 

појединих садржаја. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему уважавајући циљеве и 

задатке предмета. 

Наставни програм се може допунити садржајима из локалне средњовековне прошлости, чиме се код ученика постиже јаснија 

слика о томе шта од културне баштине њиховог краја потиче из овог периода. У школама на наставном језику неке од националних 

мањина могу се, осим садржаја из њихове средњовековне историје који су дати у програму, обрадити и проширени наставни садржаји 

из прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да ученицима пруже историјску слику дотичног народа и његове државе 
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у средњем веку, али и слику средине у којој живе: како су и зашто населили те просторе, какав је био начин живота у средњем веку и 

које су значајне личности обележиле то раздобље њихове прошлости. Савлађујући наставни програм историје ученици шестог разреда, 

осим што стичу знања о догађајима из средњовековне прошлости, добијају и подстицаје за свој интелектуални развој. Они се кроз 

историју вежбају у логичком закључивању и схватању узрочно-последичних веза. Историја је изузетно погодан наставни предмет за 

подстицање развоја критичког мишљења, односно за разликовање чињеница од претпоставки, података од њихове интерпретације и 

битног од небитног. Због тога је од великог значаја којим ће методским приступом да се обрађују наставни садржаји. 

Историја као наративни предмет, у коме су усмено излагање, опис, разговор, објашњења, тумачења, аргументовање наставника 

и ученика главна активност, пружа велике могућности за подстицање ученичке радозналости која је у основи сваког сазнања. Наставни 

садржаји треба да буду представљени као „прича” богата информацијама и детаљима, не зато да би оптеретили памћење ученика, већ 

да би им историјски догађаји, појаве и процеси били описани јасно, детаљно, живо и динамично. Настава не би смела бити статистичка 

збирка података и извештај о томе шта се некада збило, већ треба да помогне у стварању што јасније слике код ученика не само о томе 

шта се тада десило, већ и зашто се то десило. 

Посебно место у настави историје имају питања, како она која поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од 

ученика, подстакнута „причом” коју су чули током наставе или ван ње. Питања наставника немају функцију само у фази утврђивања и 

систематизације градива, већ и у самој обради наставних садржаја. Добро постављена питања, као позив на размишљање и вођени 

процес трагања за одговором, обезбеђују разумевање, а самим тим и успешно памћење. У зависности од тога шта наставник жели да 

постигне, питања могу имати различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, 

трагање за појашњењем, процена могућих последица... 

Наставник, поред тога што креира своја предавања, осмишљава и планира на који начин ће се ученици укључити у педагошки 

процес. Није битно да ли је ученичка активност организована као индивидуални рад, рад у пару, малој или великој групи, као 

радионица или домаћи задатак, већ колико и како „уводи” у прошле догађаје, односно колико подстиче ученике да се децентрирају од 

садашњости и сопственог угла гледања, што је за дванаестогодишњаке тежак задатак. 

Да би схватио догађаје који су се збили у прошлости, ученик мора да их оживи у свом уму, у чему велику помоћ пружа 

употреба различитих историјских текстова, карата и других извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални 

материјали, музејски експонати, илустрације, као и обиласци културно-историјских споменика). Историјске карте су одличан спољни 

„ослонац” за мисао која није још у стању да се одвоји од конретног нивоа, што је карактеристично за ученике шестог разреда. Оне 

омогућавају ученицима не само да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме се неки од догађаја одвијао, већ им и 

помажу да прате промене на одређеном простору кроз време. 
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Настава историје има утицаја и на развијање језичке и говорне културе јер историјски садржаји богате језички фонд ученика. 

Наравно, потребно је да се све речи и појмови који су непознати или недовољно добро познати ученицима прецизно објасне. Где год је 

могуће, треба избегавати појмове високог нивоа апстрактности. Како нису сви ученици са једнаким даром за вербално изражавање, 

наставник ће позитивно вредновати када се ученик добро сналази на историјској карти, поставља промишљена питања или вешто 

аргументује у дискусији, чак и онда када је његово изражавање, посматрано по броју речи, сиромашно. 
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У раду са ученицима треба имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему где су знања подељена по 

наставним предметима, помаже ученицима да постигну целовито схватање о повезаности и условљености биолошких, географских, 

економских и културних услова живота човека кроз простор и време. Треба се чувати фрагментарног, изолованог знања историјских 

чињеница јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања. Постоји природна веза историје са 

другим обавезним и изборним наставним предметима (географија, српски језик, ликовна култура, музичка култура, народна 

традиција, свакодневни живот у прошлости, верска настава, грађанско васпитање...) и зато је пожељна сарадња између предметних 

наставника, која се може остваривати на различите начине (редовнанастава, додатни рад, слободне активности, излети и екскурзије...). 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се налази 

ученик и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад. Сваки наставни час и свака активност су прилика за регистровање 

напретка ученика. Наставник треба да подржи саморефлексију и подстакне саморегулацију процеса учења кроз постављање личних 

циљева напредовања. Потребно је ускладити оцењивање са његовом сврхом. 

Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања(усмено 

излагање, тестови, есеји, активност на часу..). Тако наставник може да сагледа јаке и слабе стране сваког ученика. Оцењивање тако 

постаје инструмент за напредовање у учењу.На основу резултата праћења и вредновања, заједно саученицима треба планирати процес 

учења и бирати погодније стратегије уцења. 

Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да 

унапреди део своје наставне праксе. 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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6.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА 

 

ЦИЉ наставе географије је да омогући ученицима да стекну и усвоје знања о природногеографским и друштвеноекономским 

објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије треба да допринесе 

стварању реалне и исправне слике о свету као целини и месту и улози наше државе у свету. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕМДЕТИМА 

Увод 

Број часова по теми: 1 

Ученици треба да: 

  буду упознати са програмом из предмета Географија 

за шести разред основне школе, са начинима рада, као 

и потребним прибором.  

 знају предмет проучавања, циљ и задатке географије 

као науке и наставног предмета;  

 ГЕ.2.1.3  историја 

биологија 

математика 

српски језик 

Информатика и 

рачунарство 

Планета Земља  

Број часова по теми: 8 

Ученици треба да:  

 упознају основне појаве, процесе и феномене у 

хидросфери и географски размештај хидролошких 

објеката, 

 -схвате значај вода за живот на Земљи, 

 -упознају биљни и животињски свет, утицај 

природних фактора и човека на њихов развој, као и 

међусобну условљеност и значај 

ГЕ.1.2.3. ГЕ.2.2.2. ГЕ.3.2.2. биологија 

историја 

ликовна култура 

физика 

математика 

Информатика и 

рачунарство 
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Становништво и 

насеља на Земљи 

Број часова по теми: 5 

Ученици треба да:  

 познају основне појмове из географије 

становништва и насеља, схвате значај и улогу 

природних, друштвених и привредних чинилаца и 

њихово јединство, 

 стекну основна знања о привреди, њеној подели и 

факторима развоја, 

 разумеју да је распоред становништва условљен 

природним и друштвеним факторима; 

 знају да објасне појмове везане за природно и 

механичко кретање становништва; 

 могу  да наведу разлоге великих миграција 

становништва кроз историју и најчешће миграционе 

правце; 

 знају да наведу основне структуре становништва и 

да објасни неке од њих; 

ГЕ.1.3.1. ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. физика 

математика 

ликовна култура 

српски језик 

биологија 

Информатика и 

рачунарство 

Географска средина и 

људске делатности 

Број часова по теми: 3 

Ученици треба да:  

 разликују карактеристике географске средине и да 

буду упознати са њеном динамиком и повезаношћу 

делова. 

 знају најважније привредне делатности и секторе. 

 наведу главне одлике тржишне привреде и праве 

залику између развијених и неразвијених држава, 

ГЕ.1.3.2. ГЕ.2.3.2. ГЕ.3.3.2. математика 

физика 

историја 

биологија 

ликовна култура 

српски језик и 

књижевност 

Регионална 

географија Европе 

Ученици треба да: 

 буду упознати са основним физичким и друштвеним 

ГЕ.1.4.1. ГЕ.2.4.1. ГЕ.3.4.2.   
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Број часова по теми: 

52 

одликама Европе и специфичностима појединих 

држава и регија.  

 знају порекло назива Европе, величину Европе и 

њено распростирање  

 знају појам регије и могу  да их уоче и именују на 

карти света, Европе и Србије; 

 наведу циљеве Европске Уније. 

 знају најважније карактеристике  земаља Европе. 

физика 

математика 

историја 

ликовна култура 

Информатика и 

рачунарство 

Систематизација и 

закључивање оцена 

Број часова по теми: 3 

Ученици треба да : 

 познају и поштују традицију и идентитет других 

народа, заједница и социјалних група, 

 се оспособе за самостално коришћење географске 

литературе и различитог графичког и илустративног 

материјала у циљу лакшег савладавања наставног 

градива и оспособљавања за самостални рад, 

 -овладају техникама групног рада и тимског 

одлучивања, 

 -развијају способности повезивања знања из 

географије са знањима из сродних предмета и 

коришћење тих знања у свакодневном животу, 

 -изграђују способност за самостално стицање и 

примену знања из географије. 

ГЕ.1.4.2.  ГЕ.2.4.2.  биологија 

историја 

физика 

математика 

српски језик 

ликовна култура 

 

Укупно 72  

 

Начин остваривања програма: 
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Наставни програм се ослања на савремена достигнућа и на перспективе развоја географске науке, а примерен је 

интересовањима и потребама ученика. Програм је конципиран тако да се заснива на постепеном увођењу и развијању географских 

појмова, појава и процеса, као и на повезању географских наставних садржаја са садржајима других предмета.  

Приликом реализације користе се бројне методе и технике рада. Програм географије за 6. разред остварује се путем дијалошке, 

монолошке, демонстративне и илустративне методе, а понекада у зависности од теме и метода експеримената или пројекта у настави. 

Сваки час географије је употпуњен приказивањем на географској карти, што ученицима омогућава лакше стицање знања. У 6. разреду 

ученици могу користити различита наставна средства (географске карте, глобус, фотографије, зидне слике, различите презентације у 

Power point-у, као и документарне филмове о појединим темама са Youtub-a...) како би лакше разумели поједине теме. 

Наставник треба да се труди да објасни ученицима све непознате термине и појмове на редовним часовима, а за ученике којима 

је то неразумљиво, потребно је организовати допунску наставу. 

За ученике који желе да стекну веће знање из области географије потребно је организовати додатну наставу. 

Пожељно је са ученицима организовати излете, где би се ученици упознали са различитим објектима у свом окружењу и 

развили правилне ставове о значају и очувању истог. 

Приликом остваривања наставног плана и програма посвећује се већа пажња ангажовању ученика, укључивању ученика у 

наставни процес и способност ученика да повезују научено градиво и примењују у свакодневним активностима. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање ученика у 6. разреду започиње иницијалним тестом, односно проценом нивоа знања ученика и 

усклађивање  даљег тока напредовања. Важно је наставити поступак започет у претходном разреду ка оспособљавању ученика да сами 

себе оцењују, као и да  међусобно прате постигнућа. Врло је битно формативно оцењивање, односно континуирано праћење и 

бележење напредовања од стране наставника, уз коришћење педагошке евиденције и документације. 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, писмене провере и практичног рада. Ученик се оцењује и на основу активности, излагања презентација, 

рада на пројекту, 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, процес наставе и учења, као и сопствени 

рад. 
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Наставник у свом раду може користити усмене провере постигнућа, писмене провере постигнућа, практични рад, активну 

наставу (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, учешћа у дискусији, писање есеја, израда домаћих 

задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рад на пројектима...). Од помоћи сваком наставнику могу бити: портфолио 

ученика, педагошка свеска, збирке радова.  
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АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Организује и реализује наставни процес и наставне активности у свим сегментима; Планира садржаје, средства, методе и 

облике рада;Усклађује циљеве са оним што жели да постигне са ученицима; Повезује географска знања са сродним предметима – 

корелација;Обавештава, предлаже и подстиче самостални рад ученика; 

Даје повратне информације- одговара на ученичка питања;Прати напредовање сваког ученика и оцењује њихово 

постигнуће;Процењује сопствени рад; 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Активно слуша; Активно разговара, дискутује, излаже; Повезује претходно стечена знања са новим знањима; Поставља питања 

везана за тематику; Самостално се служи географском картом и оријентише у простору и на карти; Примењује стечена знања у 

решавању проблемских задатака; Описује и анализира појаве и процесе у природи, учионици, на карти; Активно учествује у раду 

групе, решава задатке и проблеме; Сецка, обликује, боји и прави слике и моделе; изводи експерименте; Учествује у обнављању 

градива, мисаоно се ангажује; Процењује свој рад и рад својих вршњака; 

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

261 
 

6.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА  

 

ЦИЉ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о животном простору, 

начину живота, основној грађи, разноврсности и значају животињског света. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Увод  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праживотиње  

 

 

 

Царство животиња  

 

 

 Tреба да : 

- уоче потребу за класификовањем живог света 

због његове велике разноврсности; 

-уочавају сличности и разлике у грађи и начину 

живота биљака, гљива и животиња; 

-упознају основне појмове о природном систему 

животиња; 

 

-упознају животни простор, начин живота, грађу, 

разноврсност и значај праживотиња; 

 

-упознају животни простор, начин живота, 

спољашњу грађу и основе унутрашње грађе, 

разноврсност и значај сунђера, дупљара, црва, 

мекишаца, зглавкара и бодљокожаца; 

-схвате улогу инсеката у природи; 

БИ.3.2.2, БИ.3.2.3, БИ.1.2.4, 

БИ.1.2.5, БИ.1.2.6, БИ.2.2.4, 

БИ.2.2.5, БИ.2.2.6, БИ.1.2.7, 

БИ.2.2.7. 

 

 

 

 

 

 

БИ.1.1.5, БИ.1.1.3, БИ.2.1.2, 

БИ.3.1.3, БИ.2.1.4, БИ.3.1.5, 

БИ.1.1.5, БИ.2.1.4, БИ.3.1.5, 

БИ.1.2.1 БИ.1.2.2, БИ.1.2.3,  

 

БИ.1.1.5, БИ.1.1.3, БИ.2.1.2, 

БИ.3.1.3, БИ.2.1.4, БИ.3.1.5, 

БИ.1.1.5, БИ.2.1.4, 

Биологија (градиво 

петог разреда); 

Српски језик; 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

Географија 

(праживотиње и 

њихови ареали) 

 

 

Географија; 
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Угроженост и 

заштита животиња  

 

 

Увод у еволуцију 

живог света  

-упознају болести које изазивају и преносе 

животиње, начин преношења и превенцију; 

-упознају животни простор, начин живота, грађу, 

разноврсност и значај риба, водоземаца, 

гмизаваца, птица и сисара; 

 

-схвате значај бриге о потомству птица и сисара; 

-схвате значај одговорног односа према 

животињама; 

 

-сазнају основне научне чињенице о току и 

развоју живота на Земљи и историји исте; 

-знају да живот на Земљи има историју са којом 

се могу упознати на основу фосилних остатака 

(записа); 

-разумеју еволуцију живог света и схвате њен 

значај у формирању савременог биолошког 

мишљења. 

БИ.3.1.5, БИ.1.2.1, БИ.1.2.2, 

БИ.1.2.3, БИ.2.2.1, БИ.2.2.2, 

БИ.2.2.3, БИ.3.2.1, БИ.3.2.2, 

БИ.3.2.3, БИ.1.2.4, БИ.1.2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИ.1.4.6, БИ.1.4.7, БИ.1.4.8, 

БИ.2.4.8, БИ.2.4.9. 

 

 

 

БИ.1.3.8, БИ.1.3.9, БИ.1.3.10, 

БИ.2.3.5, БИ.2.3.6, БИ.3.3.5. 

 

 

 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско васпитање  

 

 

 

Историја  

 

Начин остваривања програма: 
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Овако конципиран програм пружа ученицима основна знања у погледу грађе,животног простора,начина живота,разноврсности 

и значаја појединих група у оквиру царства животиња. 

Приликом израде планова (глобалног и оперативног) требало би предвидети 50% часова за обраду новог градива и 50% за друге 

типове часова. 

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода,као и употребу информационо-

комуникационих технологија. Вербално-текстуалне методе требало би да буду мање заступљене, а предност треба дати 

демонстративно-илустративним методама, методама практичног рада и активностима ван учионице.  Избор наставних метода зависи 

од циља и задатака наставног часа и опремљености кабинета, односно учионице. Предвиђене су следеће методе: монолошка, 

дијалошка, демонстративна, практичан рад, решавање проблема, рад на тексту, претраживање интернета,  илустративне и комбиноване 

методе. Избор облика рада препуштен је наставнику фронтални, групни, индивидуални и други. За часове вежби требало би користити 

групни облик рада, али ако то вежба захтева и постоје услови, може се применити рад у паровима или индивидуални облик рада. 

Вежбе треба реализовати уз максимално коришћење природног материјала, препарата и лабораторијског прибора.  Веома су корисни 

часови у природи и посете природњачком музеју и зоолошком врту, уколико услови то дозволе. Препоручује се сарадња са 

здравственим и ветеринарским институцијама, њихово ангажовање и организовање предавања трибина са темама из програмских 

садржаја биологије. 

Наставни план и програм требало би да буде прилагођен конкретном одељењу и могућностима ученика. Осим редовне наставе 

организоваће се и додатна и допунска настава. Допунску наставу требало би прилагодити могућностима и потребама ученика. 

Уколико ученици покажу веће интересовање наставник ће одговорити њиховим потребама. За наставу биологије предвиђено је и 

такмичење ученика. 

Наставник за припрему рада на часу требало би да користи одобрени уџбеник и најновију стручну литературу. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Оцењивање је у функцији праћења напредовања ученика: шта је ученик усвојио од прописаних циљева и задатака, шта му теже 

иде, шта треба додатно подржати те се на основу тога прави план наредних активности у раду са учеником. Дефинисани циљеви и 

задаци образовања за  шести разред, представљају наставницима кључни ослонац оцењивања у контексту целовитости наставног 

процеса. При том ће нужно уважавати особености идивудуалног тока развоја и напретка појединог ученика у савлађивању школског 

програма. Праћење развоја и напредовања ученика обавља се на начин који обезбећује што адекватније и објективније сагледавање. 
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Наставник ће ученику континуирано и на адекватан начин (примерено учениковој способности да разуме и прихвати) указивати на 

квалитет његовог постигнућа у различитим доменима активности (наставник води педагошку свеску о постигнућима ученика). 

Истовремено ће се омогућити ученицима да развијају способност да самостално прате и оцењују квалитет свог рада и сопствено 

понашање у односу на стандарде и критеријуме и да самостално себе процењују и оцењују на релативно објективан начин. Тиме ће се 

ученици оспособити да активно учествују у свом развоју и образовању. Формативно оцењивање има улогу подстицајне повратне 

информације и при том се мора водити рачуна о следећем:  повратна информација је ефикасна када је добро увремењена, o она мора да 

буде конкретна, тј. да се односи на активности и продукте детета а не на личност и карактеристике особе,  треба да је позитивно 

интонирана, тј. да прво истиче оне елементе који су за похвалу, а потом оне елементе које би дете требало и могло да поправи улажући 

додатне напоре. Оцењивање из биологије које захтева  посебне способности ученика вршиће се полазећи од способности ученика, 

степена спретности и умешности, а посебно ће се узимати у обзир ангажовање ученика. Оцењивањем се подстиче самопоуздање 

ученика и развој његове личности, као и његово активно учешће у настави и ваннаставним активностима. Повратне информације о 

напредовању ученика, остварености циљева и задатака и задовољавању развојних потреба ученика прикупљаће се : 

- методом посматрања , 

- анализом ученичких радова, 

- разговором са ученицима, 

- писменим испитивањем ( краћи контролни задаци, тестови,есеји,дневници), 

- усменим испитивањем (усмено излагање ученика на задату тему, дискусијама, разговором, објашњавањем појава, процеса и 

појмова...). 

Овим ће се, код ученика, допринети развоју појма о себи, формирању реалне слике о себи, о ономе шта знају и умеју, о својим 

способностима, што је значајно за развој самопоштовања ученика и здравог односа према себи. 
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6.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

 

ЦИЉ наставе математике у шестом разреду јесте да се осигура да сви ученици стекну основну jeзичку и математичку 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 усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака 

из животне праксе, да представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе 

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

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

Ученике треба оспособити да: 

- схвате потребу увођења негативних бројева, 

структуру скупа целих бројева, те појмове супротног 

броја и апсолутне вредности броја; 

- усвоје основне рачунске операције у скупу Z и 

довољно увежбају извођење тих операција, уз 

коришћење њихових својстава; 

M.A.1.1.6. 

M.A.2.1.4. 

M.A.3.1.3. 

Физика 

Географија  

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

- схвате структуру скупа рационалних бројева и појам 

реципрочног броја; 

- усвоје основне рачунске операције у скупу Q и 

довољно увежбају извођење тих операција, уз 

коришћење њихових својстава;  

M.A.1.5.4. 

M.A.2.5.4. 

M.A.3.5.4. 

Физика 

Географија 

Хемија 
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- могу да читају, састављају разне једноставније 

изразе са рационалним бројевима и израчунају 

њихову вредност; 

- упознају и умеју да решавају једноставније 

једначине и неједначине у скупу рационалних 

бројева; 

- разумеју процентни начин изражавања и могу да га 

примењују у практичним задацима; 

 

ТРОУГАО 

- познају класификацију троуглова и знају њихова 

основна својства; 

- схвате релацију подударности и њена својства и 

умеју да је примењују у извођењу основних 

конструкција троугла; 

M.A.1.3.2. 

M.A.2.3.2.  

M.A.3.3.2. 

Физика 

Техничко образовање 

ЧЕТВОРОУГАО 

- познају класификацију четвороуглова и знају 

њихова основна својства; 

- схвате релацију подударности и њена својства и 

умеју да је примењују у извођењу основних 

конструкција четвороугла; 

M.A.1.3.2.  

M.A.2.3.2. 

M.A.3.3.2. 

Физика 

Техничко образовање 

ПОВРШИНА ТРОУГЛА 

И ЧЕТВОРОУГЛА 

- схвате једнакост површи геометријских фигура и 

правила о израчунавању површина троуглова, 

паралелограма и других четвороуглова; 

- примењују правила за израчунавање површине 

троугла и четвороугла у разним практичним 

задацима. 

M.A.1.3.2. 

M.A.3.3.2. 
Физика 
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Начин остваривања програма: 

Предвиђено је да се настава математике реализује кроз 144 часа годишње (4 часа недељно). У настави математике и 

изграђивању математичких појмова треба поћи од већ постојећих знања ученика и дограђивати их, користити разноврсне примере, 

дијаграме и табеле, бројевну праву, илустрације, моделе и сл. Наставни план и програм, као и планиране наставне активности биће 

прилагођени одређеном одељењу и могућностима као и индивидуалним карактеристикама ученика којима је потребан ИОП. Израда 

Глобалног и оперативних планова, као и писање дневних припрема биће усмерена на сва три нивоа постигнућа. За ученике који имају 

потешкоће у савладавању градива биће одржани часови допунске наставе а за ученике који имају смисла  за математику и који желе да 

науче нешто више биће организовани часови додатне наставе. Садржаји додатне наставе морају бити, пре свега, везани за садржаје 

редовног градива и те садржаје треба интезивније обрадити. Уз то, могу да се изаберу и све друге занимљиве теме у циљу 

организовања и припремања ученика за учешће на такмичењима у организацији  Друштва математичара као и међународном 

такмичењу  ”Кенгур без граница“ и обележавања  ,,Мај месец математике“.  Квалитету наставе допринеће и сарадња са стручним 

сарадницима, разредним старешинама и колегама из одељенског и стручног већа. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и евалуација обавља се кроз низ активности као што су  разговарање, праћење и посматрање, анализа, извођење 

закључака, презентација групног рада, вредновање и оцењивање. Оцењивање се врши кроз 4 писмена задатка и 4 контролне вежбе 

предвиђене планом и програмом и кроз активности у васпитно-образовном процесу (активно учешће на часу, израда домаћих задатака, 

праћење наставе, допринос настави...).На крају сваког класификационог периода ученици добијају по једну оцену на основу 

активности на часу, уредно доношење домаћег задатка, нивоа усвојеног знања и способности ученика. Наставник води педагошку 

свеску и чува документацију (вежбанке, контролне вежбе,...) 

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

268 
 

6.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ  :  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

ЦИЉ : Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у 

дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се 

развојем дигиталних технологија брзо мења. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

РАЧУНАРСТВО 

- објасни поступак прикупљања података путем онлајн упитника; 

- креира једноставан програм у текстуалном програмском језику; 

- користи математичке изразе за израчунавања у једноставним 

програмима; 

- објасни и примени одговарајућу програмску структуру (наредбе доделе, 

гранања, петље); 

- користи у оквиру програма нумеричке, текстуалне и једнодимензионе 

низовске вредности; 

- разложи сложени проблем на једноставније функционалне целине 

(потпрограме); 

- Српски језик 

- Техника и 

технологија 

- Математика 

ИКТ 

- правилно користи ИКТ уређаје; 

- креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који садрже табеле у 

програму за рад са текстом и програму за рад са мултимедијалним 

презентацијама;  

- креира и обрађује дигиталну слику; 

- самостално снима и врши основну обраду аудио и видео записа;  

- уређује мултимедијалну презентацију која садржи видео и аудио 

садржаје;  

- чува и организује податке локално и у облаку; 

- Српски језик 

- Техника и 

технологија 

- Математика 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

- одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у мрежном окружењу;  

- разликује основне интернет сервисе; 

- примењује поступке и правила за безбедно понашање и представљање 

- Српски језик 

- Техника и 

технологија 
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на мрежи;  

- приступа Интернету, самостално претражује, проналази и процењује 

информације и преузима их на свој уређај поштујући ауторска права; 

- објасни поступак заштите дигиталног производа/садржаја 

одговарајућом CC лиценцом; 

- Математика 

 

Начин остваривања програма:  

Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по 

спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна, да уради и 

вредносно процени по завршетку процеса учења. Наставни програм предмета информатика и рачунарство се састоји из три тематске 

целине: Информационо- комуникационе технологије (скр. ИКТ), Дигитална писменост и Рачунарство. Да би сви ученици остварили 

предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна специфичности начина учења својих ученика и према њима планира и 

прилагођава наставне активности. Наставник треба да осмисли активности тако да укључују практичан рад уз примену ИКТ-а, 

повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и са другим предметима. Пожељно је да планиране 

активности ученика на часу прати сажето и јасно упутство за реализацију задатка, уз евентуалну претходну демонстрацију поступка од 

стране наставника. Оставити простор за ученичку иницијативу и креативност – кроз дискусију са ученицима одабирати адекватне 

алате, концепте и стратегије за реализацију одређених активности. У току реализације планираних активности радити на 

успостављању и неговању навика и понашања као што су поступност, аналитичност, истрајност, самосталност у раду, али и спремност 

на сарадњу и одговоран приступ тимском раду. Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе 

наставника како у избору метода рада, програмских алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици 

реализације елемената различитих тематских области. На интернету и у литератури се могу се наћи примери добре праксе које, уз  

прилагођавање условима рада и поштовање ауторских права, треба користити у настави и учењу. С обзиром на то да је настава овог 

предмета теоријско-практичног карактера часове треба остваривати са одељењем подељеним на групе, односно са највише 20 ученика. 

Програм наставне и учења треба остваривати на спојеним часовима. Подсетити ученике на значај поштовања правила која важе у 

кабинету и у раду са рачунарима и опремом, кроз демонстрацију и личну активност ученика (правилно укључивање, пријављивање, 

коришћење, одјављивање и искључивање рачунара). Наставницима се препоручује да у току шестог разреда, ради развијања 

међупредметних компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују са ученицима најмање два пројектна 

задатка који обухватају теме и из других предмета. Време реализације пројектних задатака (једног из области ИКТ и Дигитална 

писменост и другог из области Рачунарство) одређује наставник у договору са ученицима и са наставницима других предмета, који 
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обухватају област изабране теме. При избору тема, понудити неколико пројектних тема и омогућити тимовима ученика да одаберу ону 

која највише одговара њиховим интересовањима. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи своје настване 

праксе . У оквиру плана рада наставника у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и 

време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета (Инфос, Дабар итд). Препоручује се да избор 

теме за рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставмницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим 

интересовањима. Тема као што су израда и одржавање школског сајта, блога или неке друге школске веб странице, креирање и израда 

школског електронског часописа или летописа школе могу бити добре почетне идеје које ће повезати знања и вештине стечене у ово 

предмету са другим знањима, уз активно учешће у животу школе. 
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6.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

 

ЦИЉ: Настава и учење технике и технологије је 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 грађевинарства и значај урбанизма у 

побољшавању услова живљења,анализира карактеристике савременекултуре 

становања,класификује кућне инсталације на основу њихове намене 

историја 

информатика и 

рачунарство 

биологија 

географија 

физика 

српски језик и 

књижевност 

Саобраћај 

Ученик ће бити у стању да:повезује неопходност изградње прописне инфраструктуре 

са безбедношћу ученика у саобраћају, повезује коришћење информационих 

технологија у саобраћајним објектима са управљањем и безбедношћу путника и робе, 

демонстрира правилно и безбедно понашање и кретање пешака и возача бицикла на 

саобраћајном полигону и/или уз помоћ рачунарске симулације 

географија 

физика 

српски језик и 

књижевност 
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Техничка и 

дигитална 

писменост 

По завршетку ове теме ученик треба да: скицира просторни изглед грађевинског 

објекта, чита и црта грађевински технички цртеж уважавајући фазе изградње 

грађевинског објекта уз примену одговарајућих правила и симбола,користи 

рачунарске апликације за техничко цртање, 3D приказ грађевинског објекта и 

унутрашње уређење стана уважавајући потребе савремене културе становања, 

самостално креира дигиталну презентацију и представља је. 

српски језик и 

књижевност 

историја 

информатика и 

рачунарство 

географија 

ликовна култура 

физика 

математика 

Ресурси и 

производња 

По завршетку ове области ученик треба да:класификује грађевинске материјале према 

врсти и својствима и процењује могућности њихове примене, повезује коришћење 

грађевинских материјала са утицајем на животну средину, повезује алате и машине са 

врстама грађевинских и пољопривредних радова, реализује активност која указује на 

важност рециклаже, образложи на примеру коришћење обновљивих извора енергије и 

начине њиховог претварања у корисне облике енергије, правилно и безбедно користи 

уређаје за загревање и климатизацију простора, повезује значај извођења топлотне 

изолације са уштедом енергије, повезује гране пољопривреде са одређеном врстом 

производње хране, описује занимања у области грађевинарства,пољопривреде, 

производње и прераде хране. 

историја 

информатика и 

рачунарство 

математика 

биологија 

географија 

ликовна култура 

физика 
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Конструкторско 

моделовање 

По завршетку ове области ученик треба да: изради модел грађевинске машине или 

пољопривредне машине уз примену мера заштите на раду, самостално/тимски изврши 

избор макете/модела грађевинског објекта и образложи избор,самостално проналази 

информације о условима , потрбама и начину реализације макете/модела користећи 

IKT, креира планску документацију(листу материјала,редослед операција,процену 

трошкова) користећи програм за обраду текста, припрема и организује радно 

окружење одређујући одговарајуће алате, машине и опрему у складу са захтевима 

посла и материјалом који се обрађује, израђује макету/модел поштујући принципе 

економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина 

примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду, учествује у 

успостављању критеријума за вредновање, процењује свој рад и рад других и 

предлаже унапређења постојеће макете/модела,одреди реалну вредност израђене 

макете/модела укључујући и оквирну процену трошкова. 

информатика и 

рачунарство 

математика 

физика 

биологија 

српски језик и 

књижевност 

енгелски језик 

ликовна култура 

 

Начин остваривања програма:  

Настава ће се изводити тако што ће се ученици уводити у свет архитектуре и грађевинарства, техникама некадашњег и 

садашњег начина градње на занимљив и атрактиван начин,чиме ће се подстаћи њихова инересовање за енеријер и екстеријер. 

Омогућиће им се да исказују властите креативне способности и да траже и налазе сопствена техничка решења и да се доказују у раду. 

Настава ће се изводити у кабинету, радионици и на саобраћајном  полигону. Такође настава ће се реализовати (уколико постоје 

услови) кроз  посете  музејима архитектуре, сајмовима и обиласцима производних и техничких објеката. 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 уређаји. 

Програм ће се остваривати кроз фронтални, групни и индивидуални облик рада , као и кроз рад у пару. Што се тиче метода рада 

користиће се вербална, вербално-демострациона,  практични рад,  графички радови,  истраживачки рад ученика,  комбинована метода. 

Настава ће се остварити кроз редовне часове и кроз секцију „Шта знаш о саобраћају“. 
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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. 

Такође 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. 

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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6.9 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 

ЦИЉ наставе учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересивања за музичку уметност, стваралачко и критичко 

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

наслеђа и култури свога и других народа. 

- Развијање музикалности и креативости 

- Неговање смисла за заједничко музицирање 

- Неговање способности извођења музике (певање и свирање) 

- Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

- Подстицање креативности у свим музичким активностима 

- Припремање програма за културну и јавну делатност школе 

- Упознавање занумања музичке струке 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Човек и музика 

- У оквуру теме ученик је у стању да наведе начине и средства 

музичког изражавања у праисторију и античком добу 

- Објасни како друштвени развој утиче на музику и 

идентификује музичке елементе 

О.Н.1.1.1. 

С.Н.2.1.1. 

Н.Н.3.1.1. 

С.Н.2.1.3. 

Н.Н.3.1.2 

Н.Н.3.1.4 

Н.Н.3.1.3 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Географија 

Ликовна култура 
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Музички 

иструменти 

- Класификује инструменте по начину настанка звука 

- Опише основне карактеристике удараљки 

- Препозна везу између избора 

- инструмента и прилике када се музика изводи 

- Користи могућности ИКТ-а у примени знања 

О.Н.1.2.1. 

О.Н.1.2.2. 

С.Н.2.2.2 

Н.Н.3.2.2. 

Н.Н.3.1.2. 

Ликовна култура 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Информатика и рачунарство 

Географија 

Слушање музике 

- Изражава се покретима за време слушања музике 

- Вербализује доживљај музике 

- Илуструје примере 

- Критички просуђује 

- Анализира музичко дело 

- Понаша се са правилима музичког бонтона 

О.Н.1.1.1 

О.Н.1.2.2 

С.Н.2.1.1. 

Н.Н.3.1.1. 

Физичко и зравствено 

васпитање 

Ликовна култура 

Српски језик и књижевност 

Страни језици 

Извођење музике 

: певање и 

свирање 

- Пева и свира самостално и у групи 

- Примењује правилну технику певања 

- Развија моторику кроз свирање 

- Учествује у школским 

- приредбама и манифестацијама 

- Користи музичке матрице, караоке програма у извођењу 

О.Н.1.1.2. 

О.Н.1.2.2. 

С.Н.2.1.2 

Н.Н.3.1.2 

Физичко и зравствено 

васпитање 

 

Српски језик и књижевност 

Ликовна култура 

Географија 

Историја 

Биологија 

Музичко 

стваралаштво 

- Користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина 

кроз певање свирање и покрет 

- Изражава своје емоције осмишљавањем мањих музичких 

С.Н.2.1.1 

О.Н.1.1.2 

Српски језик и књижевност 

Страни језици 
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целина 

- Комуницира у групи изводи мање музичке целине 

- Користи ИКТ-а за музичко стваралаштво 

Н.Н.3.1.2 

Н.Н.3.3.1 

Историја 

верска настава 

Информатика и рачунарство 

математика 

 

Начин остваривања програма: Да би постигао очекиване резултате наставник остварује наставу и учење користећи глас 

покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија, као и развијених мофела мултимедијалне наставе. 

Корелација међу предметима може бити полазиште за бројне предлоге у којима ученици учествују. 

Код ученика треба развијати вештине приступања и употребе информационих  технологија. Развијати тимски, групни и 

индивидуални рад, као и премошћавање стидљивости или анксиозности.(код појединих ученика) 

Као слободна активност у школи се организује настава хора, односно хорског и инструменталног музичког ансамбла, који ће 

наступати у школи (прилком Дана школе, Савиндана, као и у свим културним активностима које се организују. Тај музички ансамбл ће 

наступати и ван школе , на смотрама хорова и оркестара, на конкурсима за акуелне музичке фестивале. 

Признања, награде, похвале биће истакнуте у школи као и у кабинету за музичку културу као даљи подстицај и мотивација за 

нове чланове. 

Ученици ће заједно са наставником учествовати у писању школске химне као и химне генерације која ће на адекватан начин 

бити презентована и извођена. 

У оквиру активности наставе ансамбла хора биће формиране мање групе певача и свирача који могу самостално наступати. Уз 

њих и групе љубитеља слушања одређеног музичког жанра, у циљу подстицања доживљаја музике као и разумевање. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Наставник упознаје и идентификује музичке способности сваког ученика. 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

278 
 

Прати рад, залагање, интересовање и став ученика. 

Према систематском праћењу и посматрању ученика као и продуктима рада узима узима у обзир сваки од аспеката приликом 

оцењивања – певање, читање нота, свирање на инструментима (орфов инструментаријум), познавање теорије музике. 

Формативно и сумативно оцењивање 

Вођење педагошке свеске 
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6.10 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 

области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

- Примени комплексе простих 

иопштеприпремних вежби у већем 

обиму и интензитету у самосталном 

вежбању; 

o користи научене вежбе у 

спорту,рекреацији и различитим 

животним ситуацијама; 

o упоређује резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст; 

o примени досегнути ниво усвојене 

технике кретања у игри, спорту и 

- свакодневномживотa. 

ФВ.1.1.24. 

ФВ.1.2.25. 

ФВ.2.1.24. 

ФВ.2.1.25. 

Информатика 

Математика 

Српски језик 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

- Разликује атлетске дисциплине; 

- развија своје моторичкеспособности 

применом вежбања из атлетике; 

- држава равнотежу у различитим 

кретањима, изводи ротације тела. 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4. 

ФВ.2.1.3. 

ФВ.2.1.7. 

Географија 
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Спортска 

гимнастика 

- одржава равнотежу у различитим 

кретањима, изводи ротације тела; 

- схвати вредност спортскегимнастике за 

сопствени развој. 

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. 

Биологија 

 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

- изведе елементе кошаркашке технике; 

- примени основна правилакошарке; 

- користи елементе кошарке у игри; 

- примени основне елементе тактике у 

одбрани и нападу; 

- учествује на унутар одељенским 

такмичењима. 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.2.1.2. 

Информатика 

 

Плес и 

ритмика 

- изведе кретања у различитомритму; 

- игра народно коло; 

- изведе основне кораке плеса из 

- народне традиције других култура; 

- изведе кретања, вежбе и саставе 

- уз музичку пратњу; 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.2.1.18 

ФВ.2.1.19. 

Музичка култура 
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- процени лепоту покрета уфизичком 

вежбању и спорту. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСВЕНА 

КУЛТУРА. 

(реализује се кроз све 

наставне области и теме 

уз практичан рад) 

Физичко 

вежбање и 

спорт. 

 

- препозна могуће последице 

- недовољне физичке активности; 

- правилно се понаша на 

- вежбалиштима као и наспортским 

- манифестацијама; 

- примени мере безбедности у 

- вежбању у школи и ван ње; 

- одговорно се односи према 

- објектима, справама и реквизитима; 

- примени и поштује правила игара 

- у складу са етичким нормама; 

- примерено се понаша као 

- посматрач на такмичењима; 

- решава конфликте на друштвено 

- прихватљив начин; 

- прихвати победу и пораз; 

- вреднује спортове без обзира на 

- лично интересовање; 

- примени усвојене моторичке 

- вештинеуванредним ситуацијама; 

препозна начине за побољшање својих 

физичких способности. 

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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Здравствено 

васпитање. 

- подстиче породицу на потребу 

- примене редовне физичке 

- активности; 

- повеже врсте вежби, игара и 

- спорта са њиховим утицајем на 

- здравље; 

- примени препоручени дневни 

- ритам рада, исхране и одмора; 

- -користи здраве намирнице у 

- исхрани; 

- користи само препоручене 

додаткеисхрани; 

- -примењуј здравствено-хигијенске 

- мере у вежбању; 

- правилно реагује након повреда; 

- чува животну средину током 

- вежбања; 

- -препознапоследицeконзумирања 

- дувана. 

ФВ.1.3.1 

ФВ.1.3.3 

ФВ.2.2.3. 

Биологија. 

Географија. 

 

Начин остваривања програма 

Дефинисани исходи су важан део процеса планирања наставе и учења.Дефинисани као резултат учења на крају сваког 

разреда,током планирања рада треба одредити временску динамику у односу на постизања појединих резултата током школске 

године.Неопходно је обратити пажњу на исходе које није могуће достићи током једног или више часова,већ је потребно реализовати 

више активности у току године. 

Преметд се реализује кроз следеће облике наставе: 
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- теоријска настава (до 4 часа). 

- практична настава (68-72 часа). 

Посебни теоријски часови могу се реализовати само у оним ситуацијама кад не постоје услови за реализацију наставе у 

просторима за вежбање или алтернативним објектима. 

Број чсова по темама планира се на основу, процене наставника, матерјално-техничких и просторних услова.Наставне теме или 

поједини садржаји за које не постоје услови могу бити замењени појединим за које постоје услови. 

ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Часови физичког и здравственог васпитања. 

Програм предмета физичко и здравствено васпитања је померање тежишта са наставних садржаја на јасно дефинисане исходе, 

односно са наставних садржаја на процес учења и њихове резултате. 

Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три предметне области. 

1. Физичке способноси. 

2. Моторичке вештине. 

3. Спортске дисциплине. 

Обавезне физичке активности ученика. 

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог васпитања.Ове 

активности организују се у оквиру редовног распореда или према посебном распореду у складу са просторним могућностима школе и 

потребама ученика у трајању од 1,5 час недењно. 

План рада ових активности је саставни део планирања физичког и здравственог васпитања.Реализује се у трајању од 45 минута 

,једном у току недеље.Фонд је 1/5 школског часа односно 22,5 минута, на недењном нивоу.Реализује се кумулативно , једном у 

тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова или 4,5 сати. 

- практична настава 45 минута , једном у току недеље. 

- практична настава 45 минута, сваке друге недеље. 
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РАДА 

1.Слободне активности секције. 

Формирају се према интресовању ученика.У зависности од услова школе.Ученици се у сваком тренутку могу укључити у рад 

секције.Уколико је неопходно секције се могу формирати према полу. 

Понуђене слободне активности. 

1. рукомет 

2. кошарка 

3. фудбал 

4. одбојка 

2.Недеља школског спорта.  

1. -новогодишња недеља школског спотра 

2. -дан школе недеља школског спорта. 

3. Активности у природи (крос РТС/a, зимовања, летовања). 

- пролећни крос. 

- зимовања организује се за време зимског распуста. 

4. Школска и ваншколска такмичења по програму савеза за школски спорт. 

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА И ПРАЋЕЊА 

У циљу сагледавања и анализирања физичког и здравственог васпитања препоручује се да наставик подједнако и континуирано 

прати и вреднује. 

- активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата. 

- вежбање у адекватној спортској опреми. 

- редовна присуство на часу физичког и здравственог васптања и обавезним физичкјим активностима. 
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- учествовање у ван часовним и ваншколским активностима. 

- приказ једног од усвојених комплекса опште припремних вежби( вежбиобликовања). 

- достигнут нивопостигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак усавршавању технике). 

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 у ченика 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. 

ОСЛОБОЂЕЊЕ УЧЕНИКА ОД НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊА 

Ученик може бити ослобођен смо од практичног дела наставе за одређени период,полугодиште или целу школску годину на 

основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује.За рад са ослобођеним ученицима наставник сачињава посебан 

програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја. У складу са програмом и у корелацији са садржајима других 

предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

- суде,воде статистику,региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу, 

- направе едукативни простор или електронску презентацију,припреме репортажу са   спортским догађајима, 

- прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин помажу у 

организацији,часовних,ванчасовних и ваншколских активности. 

Исходи за ученика ослобођене од практичног дела наставе 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- наведе основна правила,гимнастике,атлетике,спортске игре,пливања; 

- дефинише основна правила здравствено-хигијенска правила вежбања; 

- презентује и анализира информације о физичком вежбању; 
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- учествује у организацији Недеља школског спорта и школских такмичења. 

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Обавезно вођење педагошке документације. 

- дневник рада за физичко и здравствено васпитање; 

- планови рада физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика; план рада стручног 

већа,годишњи план ( по темама са бројем часова9, месечни оперативни план, план вачасовних и ваншколских активности и 

праћење њихове реализације. 

- писање припреме:форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући:временску артикулацију остваривања, 

циља часа,исходе који се реализују,запажање након часа; 

- радни картон,наставника за сваког ученика.Радни картон садржи:податке о стању физичких способности са тестирања, 

оспособљњености у вештинама напомене о специфичностима ученика и остале податке неопходне наставнику. 

Педагошку документацију наставник саћињава у писаној, а по могућности и електронској форми. 
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6.11 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА  

 

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

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

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

животу и раду. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

УВОД 

 

- стекне појам о начину како 

физика истражује природу, 

- зна да разликује појмове 

физичких тела од супстанције 

од којих се састоје тела. 

  

КРЕТАЊЕ 

 

- усвоји основне појмове о 

механичком кретању, 

- упозна величине које 

карактеришу равномерно 

праволинијско кретањe ( пут, 

временски интервал и 

брзину), 

- користи јединицу за брзину у 

SI систему:m/s, 

- уме да измери и израчуна 

сталну брзину. 

ФИ.1.2.1., 

ФИ.1.2.2., 

ФИ.1.2.3., 

ФИ.1.4.3., 

ФИ.1.4.4., 

ФИ.2.2.2., 

ФИ.2.4.3, 

ФИ.2.6.1., 

ФИ.2.6.2., 

ФИ.2.6.3. , 

ФИ.3.4.1, 

ФИ.3.7.1. 

математика, иформатика и 

рачунарство 

СИЛА 

 

- на основу појма узајамног 

деловања тела ( одбијања, 

привлачења,деформација,про

мене кретања) схвати силу као 

меру узајамног деловања тела, 

ФИ.1.1.1., 

ФИ.1.1.2., 

ФИ.1.4.1., 

ФИ.1.4.5 , 

ФИ.2.1.1., 

математика,познавање 

природе и друштва 
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која се мери динамометром, 

- уме да измери силу 

динамометром, 

- -користи јединицу силе у SI 

систему: N, 

- знају да је сила векторска 

величина 

ФИ.2.1.2., 

ФИ.2.4.1., 

ФИ.2.4.3., 

ФИ.2.6.1., 

ФИ.2.6.2., 

ФИ.2.6.3, 

ФИ.3.7.1. 

МЕРЕЊЕ 

 

- уме да рукује мерилима и 

инструментима за мерење 

одговарајућих физичких 

величина лењиром, мерном 

траком, нонијусом, 

хронометром,мензуром, 

- користи јединице SI система 

набројаних физичких 

величина (m, s, m
3
). 

ФИ.1.4.1., 

ФИ.1.4.2., 

ФИ.1.4.3., 

ФИ.1.4.5., 

ФИ.1.4.6., 

ФИ.2.4.2., 

ФИ.2.4.3., 

ФИ.2.4.4., 

ФИ.2.7.2., 

ФИ.2.7.3., 

ФИ.3.4.3., 

ФИ.3.7.1. 

Математика 

МАСА И ГУСТИНА 

 

- добије представу о маси као 

карактеристици физичког тела 

при узајамном деловању тела, 

- да зна да се маса тела мери 

вагом, 

- уме помоћу дефиниционих 

формула да израчуна бројне 

вредности густине, 

- уме да одреди густину 

чврстих тела и течности 

мерењем масе и запремине, 

- зна јединице масе и густине у 

SI систему: kg, kg/m
3
. 

ФИ.1.1.3., 

ФИ.1.4.1., 

ФИ.1.4.3 

Математика 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

289 
 

ПРИТИСАК 

- одреди притисак чврстих тела 

мерењем и израчунавањем, 

- користи јединицу притиска у 

SI систему:Pa, 

- схвати да се притисак у 

течностима и гасовима 

преноси подједнако у свим 

правцима 

- разуме Паскалов закон, 

- разуме атмосферски притисак 

ФИ.1.4.5., 

ФИ.1.4.6., 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3., 

ФИ.2.6.1., 

ФИ.2.6.2., 

ФИ.2.6.3., 

ФИ.3.1.3., 

ФИ.3.1.4. 

Математика, географија, 

познавање природе и друштва 

 

Начин остваривања програма: Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задаовољава основне методске 

захтеве наставе физике: 

Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

Очигледност при излагању наставних садржаја. 

Индуктивни приступ ( од појединачног ка општем ) при увођењу основних физичких појмова и закона. 

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичког излагања појединачних наставних 

садржаја , кроз систематизацију и обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово 

обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трајно усвоје. Веома је важно да се кроз рад у разреду испоштује овај 

захтев програма јер се тиме наглашава чињеница да су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа 

физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања неких 

предходних. 

Циљеви и задаци наставе Физике остварују се кроз следеће основне облике: 

1. Излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстративне огледе; 

2. Решавање квантитативних и квалитативних задатака; 

3. Лабораторијске вежбе; 
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4. Коришћење других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја теме ( домаћи задаци, читање популарне 

литературе из историје физике и сл.); 

5. Систематско праћење рада сваког појединачног ученика. 

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима 

наставног процеса.  

Како уз сваку тематску целину иду демострациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, а на наставнику 

је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, 

користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове ( величине ) и речима формулише закон појаве. Када се прође кроз све етапе 

у излагању садржаја теме ( оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона ), прелази се , на презентовање 

закона у математичкој форми. Овим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, 

трајније запамти усвојено градиво и у други план потисне формализовање усвојеног знања. 

При решавању квантитативних ( рачунских ) задатака из физике, у задатку прво треба на прави начин сагледати физичке 

садржаје, па тек после тога прећи на математичко формулисање и израчунавање.Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: 

физичка анализа задатака, математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се 

односи задатак, а затим се набрајају и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу математичке 

форме заокона, израчунава вредност тражене величине. У трћој етапи тражи се физичко тумачење добијеног резултата. 

Лабораторијске вежбе чине састави део редовне наставе, при чему се ученици деле у групе. Вежбе се раде фронтално.  

Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања резултата мерења. 

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци. При одабиру задатака, наставник тежину задатака прилагођава 

могућностима просечног ученика и даје само оне задатке које ученици могу да реше без туђе помоћи. 

Програм свих шест предметних области се остварује на редовној, додатној и допунској настави.Циљ додатне наставе је 

учествовање на такмичењу из физике. Допунска настава намењена ученицима који на редовним часовима нису били успешни, њен 

циљ је да ученици уз додатну помоћ наставника, стекну минимум основних знања из физике. Примењиваће се следеће методе рада: 

монолошка, дијалошка, демонстративна, лабораторијски рад, као и следећи облици рада: фронтални, индивидуални, групни рад и рад у 

паровима.  
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Настава се изводи у кабинету за физику. Кабинет је опремљен рачунаром и интернетом, тако да ће ученици бити у могућности 

да користе и садржаје са интернета у настави физике. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну 

контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавање 

квантитативних и квалитативних задатака и лобораторијских вежби. 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. 

Могућа средства оцењивања су: контролни задаци, петнаестоминутне вежбе, домаћи задаци,самоевалуација, активност на часу, 

вршњачко оцењивање. 
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6.12 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  

 

ЦИЉ: Упознати ученике са основним елементима религије и културе старог века. 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 

УВОД Упознавање са планом рада и методама које ће се користити - 

БОГ СТВАРА СВЕТ И 

ЧОВЕКА 

Овладавање основним хришћанским појмовима попут: стварања 

света и човека; стварање човека по „образу“ и „подобију“ Божијем 

Биологија, Географија, Физика, 

Ликовна култура 

БОГ НАС ВОЛИ 
Упознавање са појмом заједнице, са нарочитим акцентом на ону 

литургијско-евхаристијског карактера. 

Музичка култура, Српски језик, 

Грађанско васпитање 

ЗАЈЕДНИЦА БОГА И СВЕТА 

КРОЗ ЧОВЕКА 

Разумевање појма евхаристијског заједништва са Богом, људима и 

природом. 

Историја, Биологија, Српски 

језик 

ЛИТУРГИЈА - 

ПРЕОБРАЖЕНИ СВЕТ 

Усвајање нових сазнања о хр. метаноји и преображењу свега кроз 

литургијски и хеортолошки етос 

Музичка култура, Информатика 

и рачунарство 

ЧОВЕК И ПРИРОДА Разумевање појма бриге Божије о свету и човеку; Конципирање Физика, Географија, Ликовна 
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односа Човек-Бог-Свет(ост) култура 

 

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 извођења 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 догађаје 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 и остварености 

задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара 

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

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 обрађују 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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6.13 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ наставе грађанског васпитања је оспособљавање ученика за активно учешће у животу и раду школе и локалне заједнице 

проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Упознавање основних 

елемената програма 

- Да наведе циљеве , задатке и садржаје програма и да се 

упозна са садржајем рада 

- Да се упозна са најзначајнијим појмовима из програма и 

његовим основним елементима 

- Да размењује мишљење 

- Да зна да уочи проблем у заједници и предложи могућа 

решења за исти 

- Да развија тимски дух и поштује правила 

- тимског рада 

- Да зна етапе реализације програма  

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Уочавање проблема у заједници 

- Да уме да кроз дискусију идентификује честе проблеме 

заједнице 

- Прикупља податке 

- Разговара са родитељима,наставницима и другим члановима 

заједнице 

- Да користи штампане изворе и информације из медија 

- Да уме да извештава и дискутује о прикупљеним подацима 

у групи 

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Историја 
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Избор проблема 

- Процењивање прикупљених података 

- Дискусија о проблемима 

- Избор заједничког проблема 

Српски језик и књижевност 

Прикупљање података о 

изабраном проблему 

- Да уме да идентификује извор информација, технике и 

поступак прикупљања 

- Да прикупља податке на терену 

- Формира истраживачке тимове и припрема потребан 

материјал 

- Сакупља податке о изабраном проблему( различите 

организације и институције, гостовања) 

- Разговара о прикупљеним подацима 

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Израда студија 

- Разврстава и класификује сакупљени материјал према 

захтевима делова студије 

- Зна критеријуме за израду студије 

- Израда студије(показни и документациони део) 

- Зна да припреми јавну презентацију у складу са упутством 

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Ликовна култура 

Јавна презентација студије 

- Да уме јавно да наступи, презентује и одговара на питања 

везана за студију 

Информатика и рачунарство 

Осврт на научено 

- Да зна самостално да процени искуства и вештине које је 

стеко током програма 

- Да бележи утиске о личном и заједничком раду и 

напредовању 

Српски језик и књижевност 
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Начин остваривања програма 

Проблемске садржаје треба реализовати тако да ученици могу слободно да изражавају мишљења и ставове о питањима и 

проблемима које су сами идентификовали као значајне као и мера које се предузимају у циљу решавања тих проблема. Развијају 

критичко мишљење и повезују властито искуство са потребама локалне заједнице. Програм се реализује путем интерактивних и 

истраживачких метода рада. Интерактивна метода одвија се кроз следеће форме: Кооперативни рад наставник-ученици, рад у малим 

групама ученика и тимски рад. У тимском раду се врши подела улога међу члановима тима,тако да свака обавља само одређен део 

активности, а сви заједно доприносе решењу проблема на коме тим ради. Примењују се неке од техника као што су: „мозгалица“ или 

„мождана олуја“, различити облици групне дискусије, симулације итд. Истраживачка метода подразумева да ученици добијају 

одговарајуће инструкције, како би самостално, у паровима или малим групама у учионици и ван ње, ширем локалном окружењу, 

прикупљали различите информације неопходне за израду њиховог пројекта. У току презентације наставник би требало да да свој 

коментар са нагласком ка ономе што су ученици добро урадили и оно што је потребно поправити и на које начине. Од наставних 

метода примењују се : вербална   ( разговор, дискусија), рад на тексту, илустративно-демонстративна, метод практичних 

радова,посматрања  и друге. Простор у коме се изводи настава треба да пружа могућност седења у круг и рада у одвојеним мањим 

групама (од 4 до 6 ученика). Неопходна су одређена наставна средства: четвороделна табла за израду разредне студије, фломастери, 

бојице, лепак, маказе... 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Грађанско васпитање је предмет који се описно оцењује. Закључна оцена из предмета Грађанско васпитање је „ истиче се“, 

„добар“, „задовољава“. Континуирано се прати напредовање ученика у достизању исхода од нивоа на коме се ученик налази у односу 

на шта ће се процењивати његово даље напредовање. Да би вредновање било објективно и у функцији учења потребно је ускладити 

нивое циљева учења и начина оцењивања. 

У формативном оцењивању користе се различити инструменти за оцењивање и праћење а избор зависи од врсте активности која 

се вреднује. Када је у питању практичан рад( пројектна настава, тимски рад), може се применити табела у којој су приказани нивои 

постигнућа ученика са показатељима испуњености. 

Треба означити показатељ који одговара понашању ученика. У оцењивању може се користити  портфолио   ( збирка докумената 

и евиденција о процесу и продуктима ученика). Наставник оцењује активност ученика на часовима, ангажовање и учествовање у 
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тимском раду. Одоговорност ученика и рад на задатим задацима, његов допринос у тимском раду, рад на паноу. Све промене у 

његовом раду и напредовању наставник бележи у својој педагошкој документацији, информише родитеље о раду ученика, указује на 

извесне недостатке у раду и даје препоруке за даље напредовање. 
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6.14 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  РУСКИ ЈЕЗИК  

 

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

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

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Ура каникулы! 

 

 

 

 

 

-ученик препознаје руски језик међу другим језицима 

-уме да  користи стечена  знања 

-разуме кључне  информацје у  материјалу , који 

слуша 

-разуме смисао  краћег текста ,изоди  и примењује  

правила 

-користи усвојени лексички материјал  шире  у  

контексту 

-уме да  употреби стечена  знања-користи и 

примењује  граматичка правила 

-повезује и примењује  знања о  језику 

-уме да  напише писмо 

-повезује текстуални са  илустрованим  материјалом 

-Одговара на питања и  учествује у  комуникацији 

ДСТ.1.1.1. ДСТ.1.2.1 

ДСТ.2.1.9.  

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и књижевност 

 

Енглески језик 
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В Санкт-

Петербурге 

- разуме кључне  информацје у  материјалу , који 

слуша 

-разуме смисао  краћег текста, ,повезује слике  са  

одговарајућим 

материјалом 

-може да  одговори на  основна  у вези  са  текстом , 

који слуша 

-зна да  препозна и  наброји личне заменице , зна  

њихово значење  и  уме  да  их  примени у  реченици 

-разуме општи  садржај аудио-материјала после 

слушања 

-чита са  разумевањем текст и  издваја  кључне  

информације из  прочитаног 

-уме да  сублимира стечена  знања  на задату  тему  у  

илустрованом и  писаном  облику 

-описује , извештава и  интерпретира  

у неколико реченица  о раду  групе  у којој  учествује 

 

ДСТ.1.1.2. ДСТ.1.1.19 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.2.1.2. ДСТ.2.1.4. 

ДСТ. 2.1.23. 

ДСТ.3.1.18. ДСТ.3.2.2.  

ДСТ.3.3.1.  

Српски језик и  књижевност 

Географија 

Конкурс 

,,Мой родной  

город" 

 

-разуме кључне  информације у  материјалу  који  

слуша 

-разуме смисао  краћег текста  повезује текст  са  

одговарајућим 

ДСТ.1.1.2. ДСТ.1.1.19 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.2.1.2. ДСТ.2.1.4. 

ДСТ. 2.1.23. 

Српски језик и  књижевност 

Географија 
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илустрованим материјалом 

-може да  одговори на  питања у вези са текстом , који  

слуша 

-разуме и  правилно интерпретира 

садржај обрађеног текста 

-уме да  сублимира знања  у  вези 

са задатом темом 

-зна да  препозна и  користи  облике 

већине познатих придева 

-уме да  користи усвојени  лексички 

Материјал шире  у  контексту , користи и  примењује  

граматичка  правила 

-повезује и  примењује знања  о  језику 

-уме да , користећи се  питањима , у десетак  реченица  

представи свој  град 

- уме да  пише реченице  и краће 

текстове користећи  усвојене лексчке 

и граматичке елементе  у  вези са 

познатом темом 

-одговара на  питања  и учествује  у  комуникацији 

ДСТ.3.1.18. ДСТ.3.2.2.  

ДСТ.3.3.1.  
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Вечеринка у  

Милы 

-  ДСТ.1.1.1. ДСТ.1.2.1 

ДСТ.2.1.9.  

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски језик и књижевност 

 

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 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 

Предвиђена је израда једног писменог 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 сајт www.zitkovac.edu.rs . У оквиру редовне наставе обележаваће се 

Европски дан језика, Нова година, Дани руског језика и др. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

http://www.zitkovac.edu.rs/
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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 унапређује 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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7. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 
 

Сврха програма образовања 

Програм васпитно-образовног рада усмерен је на оствраивање одређених циљева и задатака, као и на постизање сврхе која је 

предвиђена, а то је:. 

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

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

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

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

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

културном развоју друштва. 

Циљеви и задаци програма образовања су: 

 стицање знања о језику, књижевности и медијима релевантним за будуће образовање и професионални развој;  

 оспособљавање ученика да користи стандардни матерњи језик, ефикасно комуницира у усменом и писаном облику у различите 

сврхе; 

 оспособљавање ученика да комуницирају у усменом и писаном облику на теме из свакодневног живота на страном језику;  

 развијање свести о значају вишејезичности у савременој вишекултурној заједници;  

 разумевање повезаности различитих научних дисциплина;  

 разумевање и сналажење у садашњости и повезаности друштвених појава и процеса у простору и времену (Србија, Европа, 

свет);  

 прихватање и уважавање другог/друге без обзира на националну, верску, родну и друге разлике;  

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу знања физичких, хемијских и биолошких закона, модела и теорија;  

 правилно формирање математичких појмова и стицање основних математичких знања и вештина;  

 стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема;  

 овладавање информационо-комуникационим технологијама; 

 развијање вештина и техника уметничког изражавања;  

 познавање различитих техника, стилова и медија уметничког изражавања;  
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 познавање вредности сопственог културног наслеђа и повезаности са другим културама и традицијама:  

 развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других; 

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик 4 144 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликовна култура 1 36 

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. Техничко и информатичко образовање 2 72 

12. Физичко васпитање 2 72 

У К У П Н О    А 26 936 
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број нед. год. 

1. Верска настава/Грађанско вапитање
16

 1 36 

2. Страни језик 
17

 2 72 

3. Физичко васпитање-изабрани спорт 
18

 1 36 

У К У П Н О : Б 4 144 

У К У П Н О : А + Б 30 1080 

Ред. 

број 
В: ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

19
 нед. год. 

1. Свакодневни живот у прошлости 1 36 

2. Цртање, сликање и вајање 1 36 

3. Хор и оркестар 1 36 

4. Информатика и рачунарство 1 36 

5. 
Матерњи језик са елементима 

националне културе 
2 72 

6. Шах  1 36 

                                                           
16

 Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса 
17

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

другог циклуса 
18

 Учаник бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године 
19

 Школа је дужна, да, поред обавезних изборних предмета са листеБ, понуди још најмање четри изборна предмета са листе В, за сваки 

разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године 
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7. Домаћинство 1 36 

У К У П Н О : В 1 36 

У К У П Н О : А +Б+В 31 1116 

 

Такође су предвиђени и следећи облици организовања образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни предмети: 

 

Ред. 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

СЕДМИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 31 1116 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

 

Ред. 

број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

СЕДМИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Обавезне ваннаставне активности 
  

 
Час одељенског старешине 1 36 

2. Слободне активности 
  

. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72 
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 Екскурзија до 2 дана годишње 

 

Школски програм садржи обавезни и изборни део.Обавезни део школског програма садржи наставне предмете и садржаје који 

су обавезни за све ученике. Изборни део школског програма обухвата  обавезне изборне и изборне предмете за које се родитељи 

опредељују на родитељским састанцима у складу са интерсовањима своје деце.  

Школски програм се остварује и кроз друге облике образовно.-васпитног рада,и то: допунску и додатну наставу, час 

одељенског старешине, слободне активности (друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности) и екскурзију. 

 Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од 

програмско-тематских подручја. Зависно од утврђених недостатка у знањима ученика наставник ће организовасти рад, прилагодити 

 нивоу знања ученика и омогућити му да уз допунски рад, помоћ и ангажовање савлада недостатке и празнине у знању, 

прилагођавајући методе и облике рада индивидуалним карактеристикама сваког ученика. 

За додатни рад опредељују се ученици посебних интересовања за наставу одређеног предмета Програмом рада обухватају се 

сегменти оријентационих саржаја програма. Наставник није обавезан да са свима остварује програмске садржаје у целини. Битно је да 

планирани програмски садржаји буду у складу са интересовањима ученика, као и са расположивим годишњим фондом часова. 

Екскурзија је ваннаставни облик васпитно − образовног рада. Циљ екскурзије је савлађивање дела наставног програма 

непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе. 

За ученике који услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, каснијег укључивања у школовање, недовољног 

познавања језика и других разлога не могу да савладају наставни план и програм, пружа се додатна подршка и изрђује индивидуални 

образовни план у складу са индивидуалним могућностима сваког ученика, а он је саставни део школског програма. Такође за ученике 

који показују изузетне спообности и даровитост припрема се индивидуални образовни план. Индивидуални образовни планови се 

чувају посебно код стручних сарадника. 
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7.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

ЦИЉ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 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 овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно 

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

из српске и светске баштине. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕМДЕТИМА 

граматика сa 

лексиком 

- систематизација и проширивање знања о 

врстама речи и граматичким 

категоријама променљивих речи ,о 

значењу и употреби падежа ,о врстама 

глагола 

- систематизација и проширивање знања о 

реченичним члановима 

- напоредни односи међу реченичним 

члановима 

- појам синтагме и састав именичке 

синтагме 

- појам актива и пасива 

- систем независних предикатских 

реченица 

СЈ.1.3.1. СЈ.1.3.4. СЈ:1.3.5. 

СЈ:1.3.9. СЈ.1.3.10.СЈ. 2.3.2. Сј. 

2.3.3. СЈ. 2.3.4. СЈ.3.3.2. СЈ. 3.3.4. 

СЈ. 3.3.6. 

СЈ.1.3.8. СЈ.2.3.6. 

СЈ.2.3.7.СЈ.2.3.8. 

СЈ. 1. 3. 6. СЈ. 1.3.8. СЈ. 2.3.5. СЈ. 

2.3.6.СЈ.3.3.5. СЈ. 

Сј. 1.3.7. СЈ, 2.3.5. СЈ. 3.3.5. 
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 -напоредни односи међу   

 независним предикатским   

 реченицама   

 -комуникативне реченице СЈ.1.3.2.  

 -конгруенција СЈ.1.3.3.СЈ.2.3.1.СЈ.3.3.3.  

 -разликовање кратких СЈ.1.3.12.СЈ.1.3.13. 

Сј.1.3.14. 

 

 акцената и реченични СЈ.1.3.15. 

СЈ.1.3.16.СЈ.2.3.9. 

 

 акценат Сј.2.3.10. 

СЈ.2.3.11.Сј.3.3.7. 

 

 -основни појмови о СЈ.3.3.8.  

 старословенском језику   

Књижевност -осамостаљивање за анализу   

 лирских,епских и драмских дела  корелација са страним језицима, 

 -усвајање књижевних и  са историјом,географијом,музичк 

 функционалних појмова према СЈ. 1.4.1.СЈ.1.4.2. ом,ликовном ,позоришном и 

 захтевима програма СЈ.1.4.3.СЈ.1.4.4. Сј.1.4.5. 

СЈ. 

филмском културом 
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 -излагање(експозиција),опис и 1.4.6. СЈ.1.4.7. СЈ.1.4.8. 

СЈ.1.1.9. 

 

 приповедање СЈ.2.4.1., Сј.2.4.2. СЈ. 

2.4.3. 

 

 -технички и сугестивни опис СЈ.2.4.4. СЈ. 2.4.5. 

СЈ.2.4.6. 

 

 ,техничко и сугестивно СЈ.2.4.7. СЈ.3.4.8. 

СЈ.2.4.9. 

 

 приповедање СЈ.3.4.1. Сј. 3.4.2. СЈ. 

3.4.3. СЈ. 

 

 -рад на некњижевном тексту 3.4.4. СЈ. 3.4.5. СЈ.3.4.6. 

СЈ. 3.4.7. 

 

 - информативно читање и СЈ.3.4.8.  

 упућивање ученика “с оловком у   

Језичка култура руци”(подвлачење,обележавање,   

 записивање)   

(усмено и писмено 

изражавање) 

-подела текстова и облика 
  

 изражавања СЈ.1.1.1. СЈ.1.1.2. 

СЈ.1.1.3. 

 

 -писање обавештења из текућег СЈ.1.1.4. СЈ.1.1.5.СЈ  
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 школског живота ,најава догађаја 1.1.5.СЈ.1.1.6.СЈ.1.1.7.  

 ,интервју СЈ.1.1.8.СЈ.1.2.1 СЈ.1.2.2.  

 -техничка нарација СЈ.1.2.3. СЈ 1.2.4. СЈ.  

 -писање честитке 1.2.5..СЈ.1.2.6.Сј.1.2.7.Сј.

1.2.8. 

 

 ,позивнице,захвалнице,и-.мејл СЈ. 1.2.9.СЈ.2.1.1. 

СЈ.2.1.2.СЈ 

 

 поруке 2.1.3. СЈ.2.1.4.  

 

-препричавање текста са променом редоследа догађаја 

-приповедање о стварном и измишљеном догађају уз коришћење приповедања 

,описивања и дијалога 

-вежбе на некњижевмом тексту,проналажење и издвајање основних информација у тексту 

-сажимање текста,писање резимеа(сажетка) 

Развијање флексибилне брзине читања у себи у зависности од текста,увођење ученика у 

информативно читањеради налажења одређених информација 

-синтаксичке вежбе,вежбе у употреби различитих падежа 

-лексичке вежбе,исказивање особина предмета у оквиру описивања 

-читање и разумевање нелинеарнихелемената текста,легенде,табеле 

-осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу 

СЈ.2.1.5.СЈ.2.1.6.СЈ.2.1.7.СЈ.2.2.1. СЈ.2.2.2. 

СЈ.2.2.3. 

СЈ.2.2.4.СЈ.2.2.5.СЈ:3.1.1. 

СЈ.3.1.2.СЈ.3.1.3.. 

СЈ.3.1.4.СЈ.3.1.4.СЈ.3.2.1. 

СЈ.3.2.2.Сј.3.2.3.СЈ.3.2.4..СЈ.3.2.5. 
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-четири школска писмена задатка писана ћирилицом,један час за израдуи два часа за 

анализу и писање побољшане верзије састава 

 

Начин остваривања програма: 

 

Наставни програм предмета Српског језика чине три предметне области: Књижевност ,Језик и Језичка култура. Све три области се 

прожимају и не изучавају се засебно, већ као једна целина. Основни програмски захтев у настави граматике  јесте да се ученицима 

језик представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано,ван контекста у којем се остварује 

њена функција. 

Окосницу програма књижевности чине текстови из лектире.Лектира је разврстана по књижевним родовима - лирика, епика , драма и 

обогаћена избором научно популарних и информативних текстова.Обавезни део лектире састоји се, углавном, од дела која при падају 

основном националном корпусу,али је обогаћен савременим,актуелним делима. Избор дела је у највећој мери заснован на принципу 

прилагођености узрасту. 

У настави Језика ученици се оспособљавају за правилну и писану комуникацију стандардним (књижевним) српским језиком. Отуда 

захтеви у овом програму нису усмерени само на усвајање језичких правила и граматичке норме,већ и на разумевање њихове функције 

и правилну примену у усменом и писменом изражавању.Ученике треба упутити на погодне текстове и говорне ситуације у којима се 

одређена језичка појава природно јавља и испољава. Текстови би требало да буду познати ученицима, а ако нису, треба их прочитати и 

о њима разговарати. 

Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања (правописни диктати, исправка грешака у датом тексту, тестови са 

питањима из правописа итд.). Ортоепске вежбе изводе се ,не само у оквиру наставе језика него и наставе читања и језичке културе. 

Треба указивати на правилност у говору, али и на логочност и јасност. 
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Развијање језичке културе један је од најважнијух задатака наставе матерњег језика. Ова наставна област вповезује се са обрадом 

књижевних текстова као репрезентативних образаца изражавања, а такође са наставом граматике и правописа. Језичка култура се 

негује спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби које имају за циљ богаћење речника и развијање способности и вештине 

изражавања. Када су у питању домаћи задаци, препоручује се да се четири задатка пишу ћирилицом, а четири латиницом 

(наизменично). Годишње се раде четири школска писмена задатка- по два у сваком полугодишту (један час за израду задатка и два за 

анализу и писање побољшане верзије састава). Школске писмене задатке требало би писати ћирилицом,а два исправка латиницом.  

Програм све три предметне области се остварује на редовној, додатној и допунској настави, као и на рецитаторској, драмској и 

новинарској секцији. Рад наставника се заснива на планирању, остваривању, праћењу и вредновању наставе. Програм је усмерен ка 

исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и примени. 

 

 За ученике који из објективних разлога у редовној настави матерњег језика не постижу задовољавајуће резултате организује се 

допунски рад. Допунски рад организује се током целе наставне године ,чим се уоче потешкоће појединих ученика у усвајању 

програмских садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу, ученик престаје са допунским радом. За ученике који се посебно истичу у 

настави матерњег језика организују се такмичења; такмичење из језика, Књижевна олимпијада, Читалићи, Смотра рецитатора. 

Подстиче се креативни рад ученика у драмској,  литерарној  и новинарској секцији као и учешће на многобројним литерарним , 

драмским и филмским конкурсима. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Формативно вредновње је праћење ученичких постигнућа , начина рада и средство које омогућава да наставник у току 

наставног процеса мења и унапређује 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 лексичкух 

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 начин 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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Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом. 

1. Сврха оцењивања : - сумативно оцењивање 

Могућа срдства оцењивања ; писмени задаци, писмене вежбе, контролни задаци, петнаестоминутне вежбе, домаћи задаци, читалачки 

дневник, есеји.  

2. Сврха оцењивања: - формативно оцењивање 

Могућа средства оцењивања ; посматрање, језичке вежбе, самоевалуација, активност на часу, вршњачко оцењивање 
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7.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК  

 

ЦИЉ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку 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 овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе  учења страног језика.  

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Садашњост и 

прошлост 

 

Описи 

 

Будућност 

 

Твој свет 

 

Како се то ради 

 

Начин како живимо 

Разумевање говора 

Ученик треба да:  

- разуме општи садржај и издвоји кључне информације из 

краћих аутентичних текстова из свакодневног живота после 1-

2 слушања (обавештења са разгласа на станици, аеродрому, у 

супермаркету или у школи)  

- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке  у  

вези са личним искуством и са активностима на часу (позив 

на групну активност, заповест, упутство, догађај из 

непосредне прошлости, планови за блиску будућност, 

свакодневне активности, жеље и избори, итд.)  

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да:  

- разуме краће текстове (до 200 речи), који садрже већи 

проценат познатих језичких елемената, интернационализама, 

структуралних и лексичких, а чији садржај је у складу са 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.12. 

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.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

Српски језик, 

Географија, Историја 

 

Српски језик, 

Информатика и 

рачунарство, 

Географија 

 

Физичко васпитање, 

Историја, 

Информатика и 

рачунарство 

 

Српски језик, 

Биологија, Физичко 
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развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и 

интересовањима ученика 

- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих 

текстова (стрипове, ТВ програм, биоскопски програм, 

редвожње, информације на јавним местима итд.) користећи 

језичке елементе предвиђене наставним програмом 

- проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима 

из свакодневног окружења (писма, краћи новински чланци, 

упутства о употреби, огласи, плакати, каталози)  

- може да изведе закључак о могућем значењу непознатих 

речи ослањајући се на општи смисао текста са темом из 

свакодневногживота 

- разуме краће текстове у вези са градивом других предмета, 

ослањајући се наопшти смисаотекста и претходно 

стеченазнања.  

Усмено изражавање 

Ученик треба да:  

- пореди нформација о себи и свом окружењу описује или 

извештава у неколико реченица о догађајима и активностима 

(познату радњу или ситуацију) у садашњости, прошлости и 

будућности, користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичкеструктуре)  

- препричава и интерпретира у неколико реченица садржај 

писаних, илустрованих и усмених текстова на теме 

предвиђене наставним програмом као и на теме из других 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

ПСТ.3.1.1 

 

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. 

васпитање, Музичка 

култура 

 

Географија, 

Информатика и 

рачунарство 

 

Српски језик, 

Биологија 
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наставних предмета користећи познате језичке елементе 

(лексику и морфосинтаксичке структуре)  

- у неколико реченица изражава својаосећања, мишљење и 

ставове аргументујућиих(допадање, недопадање, противљење, 

итд.), користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичкеструктуре)  

- разговара о правилима и обавезама, и описује правила у 

својој школи 

- једноставним речима описује лица, догађаје, ситуације и 

предмете из окружења и упоређује их са другима из области 

свог интересовања као и из одређених садржаја других 

наставних предмета.  

Интеракција 

Ученик треба да:  

- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са 

саговорницима размењује исказе у вези с контекстом 

учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним 

наставним програмом (укључујући и размену мишљења и 

ставова према стварима, појавама из домена њиховог 

интересовања, свакодневног живота и живота младих, 

користећи познате морфосинтаксичкеструктуре и лексику)  

- учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме 

комуникације (тражи реч, непрекида саговорника, пажљиво 

слушад руге, итд.)  

- да одговори на ограничен број непосредних питања која се 

ПСТ.2.2.2. 

 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.5. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.2.1.22. 
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надовезују уз могућност да му се понове и пружи помоћ 

приформулисању одговора.  

 

Писмено изражавање 

Ученик треба да:  

- пише реченице и краће текстове (до 100 речи) чију 

кохерентност и кохезију постиже користећи познате језичке 

елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним 

подстицајем 

- записује кључне информације и препричава оно што је 

видео, доживео, чуо или прочитао 

- користи писаник од за изражавање сопствених потреба и 

интересовања (шаље личне поруке, честитке, користи 

електронску пошту, пише лична писма, интервјуише друга и 

затим пише о томе, пише о обичајима у својој земљи 

формомесеја и сл.)  

- у кратким формалним писмима (обавештење професорима, 

суседима, тренеру) примењује облике обраћања, молбе, 

поздрава и захваљивања 

- записује планове, задатке и друге захтеве који му се усмено 

саопштавају.  

Медијација 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и 

одраслих) које не могу да се споразумеју, ученик треба да:  
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- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик 

и са циљног на матерњи 

- писмено преноси једноставне поруке и објашњења (у 

конверзацијама у радњи или ресторану) 

- препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног 

записа и краће интеракције 

- започиње краћи разговор о познатим темама., одржава 

континуитет и завршава га. 

 

Начин остваривања програма: 

 наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај правилне употребе граматике у писању и говору 

 знања ученика мере се јасно одређеним критеријумима  

 са циљем да унапреди квалитет језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; 

  рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног рада, потрагом за информацијама из различитих 

извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у 

реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом,поступком и циљем; 

 усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у различитим ситуацијама 

 рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки 

рад; 

 за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто; 

 наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће 

елементе 

 наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

 радиће се следећим методама фронтална, монолошка, дијалошка, рад на тексту, рад у паровима и рад у групи 

 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. 

 Предвиђена је израда два писмена задатка, као и редовно оджавање допунске и додатне наставе у току школске године. 
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 Ученици седмог разреда имају могућност да се такмиче из енглеског језика у оквиру међународног такмичења HIPPO. 

 У току школске године обележаваће се Европски дан језика као и Нова година. 

 

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. Ради објективног оцењивања ускладићемо когнитивне нивое одговарајућим начином оцењивања – писмени 

задаци, тестови, усмено излагање, конверзација, презентације, домаћи задатак, активност на часу. 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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7.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

ЦИЉ изучавања наставног предмета ликовна култура је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке 

критеријуме кроз практични рад,оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос преме 

уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа.  

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 
ЗАДАЦИ 

 

СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

арабеска 

- развијање перцепције на основу ритмичких структура 

природних појава,облика и уметничких дела,као и 

естетског процењивања; 

- проширивање искуства у ликовном изражавању и 

развију ликовно-естетски сензибилитетза арабеску; 

- развијање способности за комбиновање и 

конструисање; 

- развијање љубави према ликовном наслеђу 

ЛК 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3.,1.2.3,1.3.1,,1.3.2.,1.3,1.3

.4 

 ЛК 2.1.1,2.1.2,2.2.1,2.2.2.2.3.1 

ЛК3.1.1,3.1.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3

.2.4,3.3.4 

Историја, биологија, 

музичка култура, 

географија, техничко и 

информатичко образовање, 

српски језик, математика 

пропорције 

- развијање способности правилног уочавања и 

препознавања величина и односа величина и њихово 

представљање ликовним језиком; 

- развијање осећаја за простор; 

- развијање способности за коришћење различитих 

материјала и медијума; 

- развијање способности за комбиновање и 

конструисање 

ЛК 

1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2.3,1.3.1,1.

3.2,1.3.3,1.3.4 

 ЛК 2.1.1,2.1.2,2.2.1,2.2.2.2.3.1 

 ЛК 

3.1.1,3.1.2,3.2.1,3.2.2,3.2.4,3.3.1

,3.3.1,3.3.2,3.3.3,3.3.4 

Музичка култура, 

биологија, географија, 

техничко и информатичко 

образовање, математика, 

историја 

композиција - развијање осећаја за простор; ЛК Математика, биологија, 
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и простор - развијање сензибилитета за равнотежу у композицији; 

- развијање способности за препознавање различитих 

начина представљања простора у ликовним делима; 

- развијање осећаја за равнотежу у композицији и 

естетског процењивања 

1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2.3,1.3.1,1

.3.2,1.3.3,1.3.4 

ЛК 2.1.1, 

2.1.2,2.2.1,2.2.2,2.3.1 

 ЛК 3.1.1, 

3.1.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.4,3.3.1

,3.3.2,3.3.4 

географија, историја, 

музичка култура, техничко 

и информатичко 

образовање, физичко 

образовање 

обједињавањ

е покрета 

игре и звука 

- развијање сензибилитета за временску и просторну 

илузију и стварност,уочавање динамике приликом 

повезивања покрета и звука; 

- развијање моторике; 

- развијање способности сарадње и самопоуздања у 

тимском раду; 

- развијање способности за креативно и апстрактно 

мишљење 

ЛК1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2.3,1.3.

1,1.3.2,1.3.3,1.3.4 

ЛК 2.1.1, 

2.1.2,2.2.1,2.2.2,2.3.1 

 ЛК3.1.1, 3.1.2, 

3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.4,3.3.1,3

.3.2,3.3.3,3.3.4 

Српски језик , историја, 

физичко васпитање, 

техничко и информатичко 

образовање, грађанско 

васпитање, музичка култура 

фотографија 

- развијање чулне осетљивости за изуелно 

споразумевање; 

- развијање интересовања и пособности за самостално 

откривање визуелних појава и 

законитости,посматрање и естетско доживљавање 

дела ликовних уметности; 

- оспособљавање за стваралачко преношење визуелно 

ликовних искустава у природно друштвена научна 

подручја; 

- развијање интересовања за оплемењивање и заштиту 

природе и унапређење културе живљења; 

ЛК1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2.3,1.3.

1,1.3.2,1.3.3,1.3.4 

ЛК 2.1.1, 

2.1.2,2.2.1,2.2.2,2.3.1 

 ЛК3.1.1, 3.1.2, 

3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.4,3.3.1,3

.3.2,3.3.3,3.3.4 

Историја, физика, хемија, 

техничко и информатичко 

образовање, грађанско 

васпитање 
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- развијање способности за креативно и апстрактно 

мишљење 

 

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. 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 или медији у ликовном васпитањуи образовању су: цртање, сликање, 

вајање, елементи примењене уметности (обликовање различитих материјала,мултимедији). Технике у ликовној уметности значе 

специфичну употребу различитих врста материјала. Ликовни материјали-које користе деца одликују се специфицним могућностима 

изражавања,физичким својствима и лепотом. Због тога им треба понудити разноврсне материјале колико је то могуће,уводећи их 

повремено урад,и тако подстакнути интересовање ученика.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  у овом узрасту користе следеће материјале:тесто,пластелин,глина,глинамол,влажан песак. Ликовно подручје 

обликовања различитих материјала  је у погледу могућности обликовања разноврсније од цртања и сликања али подједнако 

вредно.Материјали које деца користе су многобројни:необликовани материјали(папир, текстил, вуна, канап, фолија), папир(папирмаше 

техника, конструкције од папирних кутија), текстил(лепљење, осликавање,кројење), природни облици и материјали(плодови, 

гранцице, опало лишће), полуобликовани и отпадни материјали(кутије, чепови, пластичне фласше, дугмићи , амбалажа). 

Праћење и вредновање наставе и учења: Оцењивање и вредновање представља важан део у комплетном васпитно-

образовном процесу,па самим тим и у ликовном васпитању и образовању. Оцењивање и вредновање у ликовном васпитању и 

образовању омогућава еваулацију остварених резултата,како код деце,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 тру 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 одговарање,писање есеја о познатим уметницима, тест практичних вештина, самостално ликовно-практичан рад,учешће на 
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ликовним изложбама поводом празника и значајних догађаја, као и уређивању школског простора. Такмичења(конкурси) у оквиру 

школе и екстерна,између других школа, израда сколског часописа... 
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7.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 

ЦИЉ наставе учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересивања за музичку уметност, стваралачко и критичко 

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

наслеђа и култури свога и других народа. 

- Развијање музикалности и креативости 

- Неговање смисла за заједничко музицирање 

- Неговање способности извођења музике (певање и свирање) 

- Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

- Подстицање креативности у свим музичким активностима 

- Припремање програма за културну и јавну делатност школе 

- Упознавање занумања музичке струке 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Историја музике У оквуру теме ученик је у стању да наведе начине и 

средства музичког изражавања кроз историју музике. 

Објасни како друствени развој утиче на музику и 

идентификује музичке елементе 

О.Н.1.1.1. 

С.Н.2.1.1. 

Н.Н.3.1.1. 

С.Н.2.1.3. 

Н.Н.3.1.2 

Н.Н.3.1.4 

Н.Н.3.1.3 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Географија 

Ликовна култура 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

326 
 

Музички иструменти - Класификује инструменте по начину настанка 

звука 

- Опише основне карактеристике удараљки 

- Препозна везу између избора 

- инструмента и прилике када се музика изводи 

- Користи могућности ИКТ-а у примени знања 

О.Н.1.2.1. 

О.Н.1.2.2. 

С.Н.2.2.2 

Н.Н.3.2.2. 

Н.Н.3.1.2. 

Ликовна култура 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Информатика и рачунарство 

Географија 

Слушање музике - Изражава се покретима за време слушања музике 

- Вербализује доживљај музике 

- Илуструје примере 

- Критички просуђује 

- Анализира музичко дело 

- Понаша се са правилима музичког бонтона 

О.Н.1.1.1 

О.Н.1.2.2 

С.Н.2.1.1. 

Н.Н.3.1.1. 

Физичко и зравствено 

васпитање 

Ликовна култура 

 Српски језик и књижевност 

Страни језици 

Извођење музике : 

певање и свирање 
- Пева и свира самостално и у групи 

- Примењује правилну технику певања 

- Развија моторику кроз свирање 

- Учествује у школским 

- приредбама и манифестацијама 

- Користи музичке матрице, караоке програма у 

извођењу 

О.Н.1.1.2. 

О.Н.1.2.2. 

С.Н.2.1.2 

Н.Н.3.1.2 

Физичко и зравствено 

васпитање 

 

Српски језик и књижевност 

Ликовна култура 

Географија  

Историја  

Биологија 

Музичко стваралаштво - Користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз певање свирање и покрет 

- Изражава своје емоције осмишљавањем мањих 

С.Н.2.1.1 

О.Н.1.1.2 

Српски језик и књижевност 

Страни језици 
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музичких целина 

- Комуницира у групи изводи мање музичке целине 

- Користи ИКТ-а за музичко стваралаштво 

Н.Н.3.1.2 

Н.Н.3.3.1 

Историја 

верска настава 

Информатика и рачунарство 

математика 

 

Начин остваривања програма: Да би постигао очекиване резултате наставник остварује наставу и учење користећи глас 

покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија, као и развијених мофела мултимедијалне наставе. 

Корелација међу предметима може бити полазиште за бројне предлоге у којима ученици учествују. 

Код ученика треба развијати вештине приступања и употребе информационих технологија. Развијати тимски, групни и 

индивидуални рад, као и премошћавање стидљивости или анксиозности.(код појединих ученика) 

Као слободна активност у школи се организује настава хора, односно хорског и инструменталног музичког ансамбла, који ће 

наступати у школи (прилком Дана школе, Савиндана, као и у свим културним активностима које се организују. Тај музички ансамбл ће 

наступати и ван школе , на смотрама хорова и оркестара, на конкурсима за акуелне музичке фестивале. 

Признања, награде, похвале биће истакнуте у школи као и у кабинету за музичку културу као даљи подстицај и мотивација за 

нове чланове. 

Ученици ће заједно са наставником учествовати у писању школске химне као и химне генерације која ће на адекватан начин 

бити презентована и извођена. 

У оквиру активности наставе ансамбла хора биће формиране мање групе певача и свирача који могу самостално наступати. Уз 

њих и групе љубитеља слушања одређеног музичког жанра, у циљу подстицања доживљаја музике као и разумевање. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Наставник упознаје и идентификује музичке способности сваког ученика. 
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Прати рад, залагање, интересовање и став ученика. 

Према систематском праћењу и посматрању ученика као и продуктима рада узима узима у обзир сваки од аспеката приликом 

оцењивања – певање, читање нота, свирање на инструментима (орфов инструментаријум), познавање теорије музике. 

Формативно и сумативно оцењивање 

Вођење педагошке свеске 
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7.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  

 

ЦИЉ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је и да 

допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и 

светског идентитета и духа толеранције код ученика.  

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

 

УСПОН ЕВРОПЕ 

- разуме појам „нови век“;  

- зна основне одлике овог периода; 

- упознао је основне историјске изворе за 

историју новог века 

ИС: 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3., 

1.1.5. 

ИС: 2.1.4. 

ИС: 3.1.2, 3.1.6. 

Српски језик  и књижевност, 

Географија, Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање 

 

СРПСКИ НАРОД ПОД 

СТРАНОМ ВЛАШЋУ 

ОД XVI ДО XVIII 

ВЕКА 

- зна да наведе основне податке везане за положај 

Срба у Османском царству и Хабзбуршкој 

монархији, 

- зна основна обележја Османске државе од 16. до 

18. века, 

- зна основне одлике хришћанства и ислама, 

- разуме улогу Срба у ратовима на страни 

Хабзбуршке монархије и Млетачке републике 

против Османског царства, 

- разуме разлоге сеоба Срба у 17. и 18. веку 

 

ИС: 1.2.3, 

1.2.4, 1.1.10. 

ИС: 2.2.2. 

ИС: 3.1.2, 3.1.6. 

 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање 

 - зна основне узроке грађанских револуција и 

њихов значај, 

ИС: 1.1.2, 

1.1.5, 1.1.6, 

Српски језик и књижевност , 

Географија, Ликовна култура, 
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ДОБА РЕВОЛУЦИЈА - разуме развој науке, привреде и технике у 18. и 

19. веку, 

- упознао се са најзначајнијим  

- личностима и догађајима у овом периоду 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 

2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 

3.1.3, 3.1.5, 

3.1.6 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање; 

НОВОВЕКОВНЕ 

СРПСКЕ ДРЖАВЕ 

СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА 

- зна основне узроке избијања Српске револуције, 

разуме ток устаничких борби и њихов значај у 

обнови српске државе у новом веку, 

- зна основне одлике свакодневног живота Срба у 

новом веку, 

- разуме узроке и последице српско-турских 

ратова, 

- упознао се са најзначајнијим  

- личностима и догађајима српске историје у 

овом периоду (Карађорђе, Милош Обреновић, 

Михаило Обреновић, Милан Обреновић, Петар 

Први и Петар Други Петровић-Његош) 

ИС: 1.1.2, 

1.1.5, 1.1.6, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 

2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 

3.1.3, 3.1.5, 

3.1.6 

Географија, Верска настава, 

Ликовна култура; 

СРПСКИ НАРОД ПОД 

СТРАНОМ ВЛАШЋУ 

ОД КРАЈА XVIII 

ВЕКА ДО 

- препознаје и разуме борбу Срба у Хабзбуршкој 

монархији и Османском царству за аутономију, 

- именује најважније догађаје и личноти Срба на 

ИС: 1.1.2, 

1.1.5, 1.1.6, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

Српски језик и књижевност , 

Географија, Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање; 
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СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГОДИНА XIX ВЕКА 

просторима ових држава 1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 

2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 

3.1.3, 3.1.5, 

3.1.6 

 

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 критеријумима на основу којих су оцењивани. 

Дужина и значај периода који се изучава у седмом разреду основног образовања и васпитања, а обухвата четири века људске 

историје, захтевају велику пажњу у избору наставних садржаја. Програм садржи најважније догађаје, појаве и процесе, као и 

знамените личности које су обележиле раздобље од краја XV века до седамдесетих година XIX века.  

Кључни садржаји у оквиру наставних тема дати су у заградама које се налазе иза назива наставних јединица. Оваква структура 

програма конципирана је с циљем да помогне наставнику у планирању непосредног рада са ученицима јер му олакшава одређивање 

обима и дубине обраде појединих садржаја. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему 

уважавајући циљеве и задатке предмета. 
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Пожељно је овако осмишљен програм допунити садржајима из локалне прошлости, чиме се код ученика постиже јаснија слика 

о томе шта од историјске и културне баштине њиховог краја потиче из овог периода (положај под турском или хабзбуршком влашћу, 

учешће у устанцима, револуцији 1848-49. или ослободилачким ратовима 1876-1878...). При томе, наставник ће настојати  

да коришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и етнографске литературе  

ученицима пружи могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је 

био начин живота и које су значајне личности обележиле то раздобље њихове историје.  

Савлађујући наставни програм историје ученици седмог разреда, осим што стичу знања о догађајима, појавама и процесима из 

прошлости, добијају и подстицаје за свој интелектуални развој. Они се, учећи историју, вежбају у логичком закључивању и схватању 

узрочно-последичних веза.  

Историјаје изузетно погодан наставни предмет за подстицање развоја критичког мишљења, односно за разликовање чињеница 

од претпоставки, података од њихове интерпретације и битног од небитног. Због тога је од посебног значаја којим ће методским 

приступом да се обрађују наставни садржаји. Историја као наративни предмет, у коме су усмено излагање, опис, разговор, објашњења, 

тумачења, аргументовање наставника и ученика главна активност, пружа велике могућности за подстицање ученичке радозналости, 

која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду представљени као "прича" богата информацијама и детаљима, не 

зато да би оптеретили памћење ученика, већ да би им историјски догађаји, појаве и процеси били описани јасно, детаљно, живо и 

динамично.  

Посебно место у настави историје имају питања, како она која поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од 

ученика, подстакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње користећи различите изворе информација. Добро 

осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке свести не само у фази 

утврђивања и систематизације градива, већ и у самој обради наставних садржаја. Прецизно постављена питања као позив на 

размишљање и трагање за одговором "како је уистину било", обезбеђују разумевање, а самим тим и успешно памћење и трајно  

усвајање знања и вештина код ученика. У зависности од тога шта наставник жели да постигне, питања могу имати различите функције, 

као што су: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем, процена могућих 

последица... Наставник, поред тога што креира своја предавања, осмишљава и планира на који начин ће се ученици укључити у 

образовно-васпитни процес. Није битно да ли је ученичка активност организована као индивидуални рад, рад у пару, малој или великој 

групи, као радионица или домаћи задатак, већ колико и како "уводи" у прошле догађаје, односно колико подстиче ученике да се 

дистанцирају од садашњости и сопственог угла гледања.Да би схватио догађаје који су се збили у прошлости, ученик мора да их 
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оживи у свом уму, у чему велику помоћ пружа употреба различитих историјских текстова, карата и других извора историјских 

података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације, као и обиласци културно-

историјских споменика и посете установама културе). Коришћење историјских карата је од изузетне важности јер оне омогућавају 

ученицима не само да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме се неки од догађаја одвијао, већ им и помажу да прате 

промене на одређеном простор. 
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7.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА  

 

ЦИЉ наставе географије 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 задаткеу новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаностза учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да упознају и разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-

последичне везе и односе, развију гегорафску писменост и географски начин мишљења, свести и одговорног односа премасвом 

завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину 

живота. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ АЗИЈЕ 

Ученици треба да: 

 

- стекну знања о битним природногеографским одликама 

ваневропских континената, њихових регија и појединих 

држава; 

 

- стекну знања о друштвеногеографким ваневропских 

континената, њихових регија и појединих држава; 

 

- се оспособе за праћење и разумевање економских и 

друштвених активности и промена у савременом свету и 

њиховом доприносу општем развоју и напретку 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

 

-историја 

 

-биологија 

 

-математика 

 

-српски језик и 

књижевност 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ АФРИКЕ 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ 

АМЕРИКЕ 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.4. 
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човечанства; 

 

- упознају регионалне разлике и комплементарност 

савременог света; 

 

- разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, 

неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије, 

минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови 

и др.); 

 

- развију национални идентитет и упознају значај 

толеранције у мултиетничким, мултијезичким и 

мултикултуралним срединама у свету; 

 

- упознају различите културе континената, њихових регија и 

држава и кроз то развијају општу културу; 

 

- развију жељу и стичу потребу за даље образовањеи 

самообразовањеса циљем да се што успешније укључе у 

даље  стручно оспособљавање; 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

-ликовна култура 

 

-физика 

 

-информатика и 

рачунарство 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРЕДЊЕ 

АМЕРИКЕ 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ 

АМЕРИКЕ 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ АУСТРАЛИЈЕ И 

ОКЕАНИЈЕ 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ АРКТИКА 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ГЕ.1.4.2. 
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ОДЛИКЕ АНТАРКТИКА ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3 

СВЕТ КАО ЦЕЛИНА 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.3.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3 

 

Начин остваривања програма: 

Садржаји овог програма у 7. разреду обухватају систематско изучавање регионалне географије ваневропских континената, а 

програмску структуру чини осам наставних тема. 

Током остваривања програма потребно је уважити високо образовну и мотивациону вредност активних и интерактивних 

(кооперативних) метода наставе-учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најамње једна трећина наставе буде 

организована употебом ових метода.  

У настави је неопходно користити сл. наставна средстава: глобус, батеријску лампу, фотографије, различите презентације у 

Power point-у, као и документарне филмове о појединим темама са Youtub-a и сл., како би ученици лакше разумели градиво.  

Такође, се користе задаци 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. 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

Праћење и вредновање ученика у 7. разреду креће иницијалним тестом и тиме и проценом на ком нивоу се ученик налази и у 

односу на то ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Битно је да ученике осппособимо да сами себе оцењују,као и да се 
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оцењују међусобно. 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, писмене провере и практичног рада. Ученик се 

оцењује и на основу његових активности, излагању презентација, писање пројекта, групног рада итд. 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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7.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:ФИЗИКА  

 

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

одговарајућих стандарда постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима,развијају мотивисаност за учењем и заинтересованост за предметне садржаје,као и 

да упознају природне појаве и основне законе природе,да стекну основну научну писменост,да се оспособе за уочавање и 

распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања офизичким појавама кроз истраживање,да оформе 

основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и рад 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

- ученик треба да разликује изразе 

физичких закона од дефиниције 

физичких величина, 

- да користи на нивоу примене брзину 

и убрзање, 

- да разуме релативност кретања, 

- да користи на нивоу примене Други и 

Трећи Њутнов закон механике, 

- да разликује скаларне од векторских 

физичких величина. 

ФИ.1.2.1., 

ФИ.1.2.2., 

ФИ.1.2.3., 

ФИ.1.4.4., 

ФИ.2.2.1, 

ФИ.2.2.2., 

ФИ.3.2.1., 

ФИ.3.2.4. 

математика 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ 

ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА 

- ученик треба да разуме бестежинско 

стање тела, 

- да упозна силу трења и силу отпора 

средине, 

- да се упозна са слободним падом, 

Ф.И.1.1.1, 

Ф.И.1.2.1., 

Ф.И. 2.1.2., 

математика, биологија 
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хитцом навише и хитцом наниже ( 

кретањима тела у гравитационом 

пољу ). 

Ф.И. 3.2.1.. 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

- ученик треба да уме да слаже и 

разлаже векторске физичке величине 

( силу ), 

- да разуме врсте равнотеже тела, 

- да зна шта је момент силе, 

- да примени Архимедов закон, 

- да објасни силу потиска у течностима 

и гасовима. 

Ф.И. 1.2.1., 

Ф.И. 2.1.1., 

Ф.И.2.1.2., 

Ф.И. 2.1.3., 

Ф.И. 2.1.4., 

Ф.И. 2.1.5., 

Ф.И. 3.1.1., 

Ф.И. 3.1.2. 

математика, техничко и 

информатичко 

образовање,биологија 

МЕХАНИЧКИ РАД И 

ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

- ученик треба да разуме да је рад силе 

једнак промени енергије, 

- да на практичном примеру уме да 

израчуна снагу разних машина и 

уређаја, 

- да зна да се укупна енергија у 

механици састоји од збира кинетичке 

и потенцијалне енергије, 

- да може на нивоу примене да користи 

закон одржања енергије, 

- да користи јединице енергије и снаге 

у SI систему. 

ФИ.2.4.1., 

ФИ.2.4.3., 

ФИ.2.5.1., 

ФИ.2.5.3., 

ФИ.3.5.1. 

математика 
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ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

- ученик треба да зна да се укупна 

енергија тела састоји од кинетичке, 

потенцијалне и унутрашње енергије, 

- да зна да топлота и рад представљају 

два начина промене унутрашње 

енергије тела, 

- да зна да постоји веза између 

унутрашње енергије и кретања 

молекула тела, 

- да може да одреди количину топлоте,  

- да користи јединице количине 

топлоте и температуре у SI систему. 

Ф.И. 1.5.1., 

Ф.И. 1.5.2., 

Ф.И. 2.5.4., 

Ф.И.2.5.5., 

Ф.И. 3.5.2. 

математика, биологија, 

хемија 

Начин остваривања програма: Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задаовољава основне методске 

захтеве наставе физике: 

Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

Очигледност при излагању наставних садржаја. 

Индуктивни приступ ( од појединачног ка општем ) при увођењу основних физичких појмова и закона. 

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичког излагања појединачних наставних 

садржаја , кроз систематизацију и обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово 

обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трајно усвоје. Веома је важно да се кроз рад у разреду испоштује овај  

захтев програма јер се тиме наглашава чињеница да су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа 

физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања неких 

предходних. 

Циљеви и задаци наставе Физике остварују се кроз следеће основне облике: 

1. Излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстративне огледе; 
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2. Решавање квантитативних и квалитативних задатака; 

3. Лабораторијске вежбе; 

4. Коришћење других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја теме ( домаћи задаци, читање популарне 

литературе из историје физике и сл.); 

5. Систематско праћење рада сваког појединачног ученика. 

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима 

наставног процеса.  

Како уз сваку тематску целину иду демострациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, а на наставнику је 

да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, користећи 

прецизни језик физике, дефинише нове појмове ( величине ) и речима формулише закон појаве. Када се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме ( оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона ), прелази се , на презентовање 

закона у математичкој форми. Овим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, 

трајније запамти усвојено градиво и у други план потисне формализовање усвојеног знања. 

При решавању квантитативних ( рачунских ) задатака из физике, у задатку прво треба на прави начин сагледати физичке садржаје, 

па тек после тога прећи на математичко формулисање и израчунавање.Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: физичка 

анализа задатака, математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се односи 

задатак, а затим се набрајају и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу математичке форме 

заокона, израчунава вредност тражене величине. У трћој етапи тражи се физичко тумачење добијеног резултата. 

Лабораторијске вежбе чине састави део редовне наставе, при чему се ученици деле у групе. Вежбе се раде фронтално.  

Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања резултата мерења. 

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци. При одабиру задатака, наставник тежину задатака прилагођава могућностима 

просечног ученика и даје само оне задатке које ученици могу да реше без туђе помоћи. 

Програм свих пет предметних области се остварује на редовној, додатној и допунској настави.Циљ додатне наставе је учествовање 

на такмичењу из физике. Допунска настава намењена ученицима који на редовним часовима нису били успешни, њен циљ је да 

ученици уз додатну помоћ наставника, стекну минимум основних знања из физике. Примењиваће се следеће методе рада: монолошка, 

дијалошка, демонстративна, лабораторијски рад, као и следећи облици рада: фронтални, индивидуални, групни рад и рад у паровима.  
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Настава се изводи у кабинету за физику. Кабинет је опремљен рачунаром и интернетом, тако да ће ученици бити у могућности да 

користе и садржаје са интернета у настави физике. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну 

контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавање 

квантитативних и квалитативних задатака и лобораторијских вежби. 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. 

Могућа средства оцењивања су: контролни задаци, петнаестоминутне вежбе, домаћи задаци,самоевалуација, активност на часу, 

вршњачко оцењивање. 
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7.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

 

ЦИЉ наставе математике у шестом разреду јесте да се осигура да сви ученици стекну основну jeзичку и математичку 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 усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака 

из животне праксе, да представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе 

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

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

Ученике треба оспособити да: 

- схвате потребу увођења негативних бројева, структуру 

скупа целих бројева, те појмове супротног броја и 

апсолутне вредности броја; 

- усвоје основне рачунске операције у скупу Z и довољно 

увежбају извођење тих операција, уз коришћење њихових 

својстава; 

M.A.1.1.6. 

M.A.2.1.4. 

M.A.3.1.3. 

Физика 

Географија  

РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

- схвате структуру скупа рационалних бројева и појам 

реципрочног броја; 

- усвоје основне рачунске операције у скупу Q и довољно 

увежбају извођење тих операција, уз коришћење њихових 

својстава;  

- могу да читају, састављају разне једноставније изразе са 

M.A.1.5.4. 

M.A.2.5.4. 

M.A.3.5.4. 

Физика 

Географија 

Хемија 
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рационалним бројевима и израчунају њихову вредност; 

- упознају и умеју да решавају једноставније једначине и 

неједначине у скупу рационалних бројева; 

- разумеју процентни начин изражавања и могу да га 

примењују у практичним задацима; 

ТРОУГАО 

- познају класификацију троуглова и знају њихова основна 

својства; 

- схвате релацију подударности и њена својства и умеју да 

је примењују у извођењу основних конструкција троугла; 

M.A.1.3.2. 

M.A.2.3.2.  

M.A.3.3.2. 

Физика 

Техничко 

образовање 

ЧЕТВОРОУГАО 

- познају класификацију четвороуглова и знају њихова 

основна својства; 

- схвате релацију подударности и њена својства и умеју да 

је примењују у извођењу основних конструкција 

четвороугла; 

M.A.1.3.2.  

M.A.2.3.2. 

M.A.3.3.2. 

Физика 

Техничко 

образовање 

ПОВРШИНА ТРОУГЛА 

И ЧЕТВОРОУГЛА 

- схвате једнакост површи геометријских фигура и правила 

о израчунавању површина троуглова, паралелограма и 

других четвороуглова; 

- примењују правила за израчунавање површине троугла и 

четвороугла у разним практичним задацима. 

M.A.1.3.2. 

M.A.3.3.2. 
Физика 

 

Начин остваривања програма: 

Предвиђено је да се настава математике реализује кроз 144 часа годишње (4 часа недељно). У настави математике и 

изграђивању математичких појмова треба поћи од већ постојећих знања ученика и дограђивати их, користити разноврсне примере, 

дијаграме и табеле, бројевну праву, илустрације, моделе и сл. Наставни план и програм, као и планиране наставне активности биће 
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прилагођени одређеном одељењу и могућностима као и индивидуалним карактеристикама ученика којима је потребан ИОП. Израда 

Глобалног и оперативних планова, као и писање дневних припрема биће усмерена на сва три нивоа постигнућа. За ученике који имају 

потешкоће у савладавању градива биће одржани часови допунске наставе а за ученике који имају смисла за математику и који желе да 

науче нешто више биће организовани часови додатне наставе. Садржаји додатне наставе морају бити, пре свега, везани за садржаје 

редовног градива и те садржаје треба интезивније обрадити. Уз то, могу да се изаберу и све друге занимљиве теме у циљу 

организовања и припремања ученика за учешће на такмичењима у организацији  Друштва математичара као и међународном 

такмичењу  ”Кенгур без граница“ и обележавања  ,,Мај месец математике“.  Квалитету наставе допринеће и сарадња са стручним 

сарадницима, разредним старешинама и колегама из одељенског и стручног већа. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и евалуација обавља се кроз низ активности као што су разговарање, праћење и посматрање, анализа, извођење закључака, 

презентација групног рада, вредновање и оцењивање. Оцењивање се врши кроз 4 писмена задатка и 4 контролне вежбе предвиђене 

планом и програмом и кроз активности у васпитно-образовном процесу (активно учешће на часу, израда домаћих задатака, праћење 

наставе, допринос настави...).На крају сваког класификационог периода ученици добијају по једну оцену на основу активности на часу, 

уредно доношење домаћег задатка, нивоа усвојеног знања и способности ученика. Наставник води педагошку свеску и чува 

документацију (вежбанке, контролне вежбе,...) 
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7.9 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 

 

Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичну 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 усвајаљем образовно-васпитних садржја стекну основна знања о грађи и функционисању човековог 

организма, развију здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља. 

Изучавањем билогије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, навике, запажања, способности критичког 

мишљења, објективно и логичко расуђиваље као и хумане односе међу половима. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕМДЕТИМА 

 

Порекло и развој 

људске врсте 

 

 

 

 

 

 

Грађа човековог 

тела 

 

 

 

Ученици треба да:  

- науче основне податке о развоју људске 

врасте,етапе у развоју савременог човека и 

еволутини положај човека данас. 

- стекну знање о грађи ћелија и ткива и 

повезаности органа и органских система као 

целину. 

-упознају основну грађу и улогу коже. 

- упознају обик и грађу костију и мишића. 

-упознају грађу и функцију нервног система и 

чула. 

 

БИ.1.1.4 БИ.2.1.3 

БИ.3.1.4 

 

 

 

БИ.1.2.1 БИ.1.2.2 

БИ.1.2.3 

БИ.3.3.1 БИ3.3.2 

БИ.1.3.3 БИ1.3.4 

БИ.1.3.6 БИ.1.3.7 

БИ.2.3.3 БИ.2.3.4 

 

Српски језик, Историја, Ликовна 

култура 

 

 

 

 

Хемија, Физичко и здравствено 

васпитање 
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Репродуктивно 

здравље 

-упознају грађу и функцију жлезда са 

унутрашњим лучењем и њихову повезаност са 

нервним системом. 

-упознају грађу и функцију система органа за 

варење. 

-упознају грађу и функцију система органа за 

дисање. 

-упознају грађу и функцију система органа за 

циркулацију. 

-уопзнају грађу и функцију система органа за 

излучивање и њихов значај за промет материја. 

-упознају грађу и функцију система органа за 

размножавање, фазе у полном сазревању човека 

и биолошку регулацију процеса везаних за пол. 

-упознају најчешћа обољења и повреде 

органских система човека. 

-науче основна правила пружања прве помоћи. 

- развијаље неопходне хигијенске навике. 

-схвате значај здравствене културе и 

репродуктивног здравља. 

-схвате значај и улогу породице у 

развоју,опстанку,напредку људског душтва као 

и последице њеног нарушаваља. 

 

БИ.2.2.1 БИ.2.2.2 

БИ.3.2.2 

БИ.1.5.1 

 

БИ.1.2.4 БИ.2.2.4 

БИ.2.2.6 

БИ.3.2.4 БИ.1.2.7 

БИ.2.2.7 БИ 2.2.8 

БИ.2.2.9 БИ.1.5.8 

БИ.2.5.2 БИ.3.5.4 

Би.3.5.5 БИ.3.5.6 

Би.1.5.6 БИ.1.5.7 

БИ.1.5.9 

БИ.2.5.4 

 

 

 

БИ.1.3.1 БИ.1.3.2 

БИ.2.3.2 

БИ. 1.5.2 БИ.1.5.4 

БИ.2.5.1 БИ3.5.1 

БИ.3.5.2 

Физика 

 

ИКТ 

 

Хемија, Физичко и здравствено 

васпитање 

 

 

 

 

 

 

Хемија. Физичко и здравствено 

васпитање 

                                                   

 

 

 

 

 

 

Физичко и здравствено васпитање, 

Српски језик, Ликовна  култира 
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БИ 1.5.13 БИ.2.5.5 

БИ.3.5.7 БИ.3.5.8 БИ 

1.6.1 

 

 

 

 

 

 

Начин остваривања програма: Избор и систематизација програмских садржаја биологије резултат су захтава времена и 

најновијих достигнућа у биологији, а примерени су узрасту ученика и њиховом психофизичком развоју. Наставне теме су логички 

распоређене, а обухватају садржаје науке о човеку, здравственој култури и репродуктивном здрављу. Овако конципиран програм 

пружа ученицима основна знања, а ради лакшег разумевања у усвајања градива, наставик неће инсистирати на детаљном опису грађе и 

функције, већ на обољењима и повредама појединих органа, пружања прве помоћи и стицању неопходних хигијенских навика, 

очувању личног здравља и здравља других људи, као и одговорном односу према репродуктивном здрављу. 

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставих метода (дијалошка, монолошка,метода 

разговора, демонстративно -илустративна, метода рад на тексту…) и употребу расположивих наставних средстава и информационих 

технологија на часовима обраде, вежби и систематизације градива. Избор наставних метода зависиће од циља и задатака наставног 

часа. Током остваривања програма уважиће се и висока образовна и мотивациона вредност активних и интерактивних ( 

кооперативних) метода наставе/ учења и примењиваће се у настави. У раду практиковаће се истраживачки, групни и индивидуални 

облик рада. У оквиру планиранух активности изводиће се вежбе, огледи и успоставити предметна корелација. Тежиће се успостављање 

корелације са другим предметима. ИКТ опрема користиће се за претраживање, обраду и презентацију садржаја. Све што ученици 

посмарају (препарате, скелет, моделе) могу представизи цртежом. Током рада примењиваће се и активан начин учења и  користиће се 

поједини садржаји представљени на блогу: blogpriroda.wordpress.com, фб.групи: Učenici OŠ"Vuk Karadžić" Žitkovac (biolozi) и 

„Изокренута учионица“. 

У настави користиће се и задаци који захтевају примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских 

ситуација. Приликом оцењивања ученици биће  информисани о критеријума на основу којих су оцењивани. 

Наставни план и програм биће прилагођен конкретном одељењу и могућностима ученика. Израда Глобалног и оперативних 

планова, као и писање дневних припрема биће усмерна на остваривање сва три нивоа постигнућа. Осим редовне наставе организоваће 
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се додатна и допунска настава. Уколико ученици покажу веће интересовање, наставник ће одговорити њиховим научним потребама. 

Допунску наставу прилагодићемо могућностима и потребама ученика. 

Рад наставника састоји се у планирању, остваривању, праћењу и вредновању наставе. Наставник за припрему рада на часу 

користиће уџбеник одобрен од стране Министарства просвете, најновију стручну литературу и искусво стечено професионалним 

развојем на акредитованим семинарима.  

Праћење и вредновање наставе и учења:  

У настави вредноваће се процес и продукти учења. Да би вредновање било објективно и у функцији учења, ускадићемо 

когнитивне нивое са одговарајућим начином оцењивања (усмено испитивање, објективни тестови, дискусије на часу, проблемски 

задаци, огледи, решавање проблема). Комбиноваћемо различите облике оцењивања.Ускладићемо оцењивање и са његовом сврхом. 

Сврха оцењивања  

Могућа средства оцењивања 

Оцењивање наученог (сумативно) 

Тестови, писмене вежбе, усмено испитивање, 

Оцењивање за учење (формативно)-Посматрање, контролне вежбе, дијагностички тестови, самоевалуација, вршњачко  

оцењивање, практичне вежбе.  

Вредноваће се активност и у тимском раду, уважавати мишљење сваког члана тима о сопственом раду и о раду сваког члана 

(вршњачко оцењивање). За праћење различитих аспеката учења и праћење (јаких и слабих страна) учења користићемо педагошку 

свеску. Приликом сваког вредновања постигнућа ученика он ће добити повратну информацију како да побољша своје резултате и 

учење, шта треба да предузму да би свој рад унапредио. На основу резултата праћења и вредновања прилагођаваће се процес учења и 

бирати погодна стратегија учења. Наставник је у обавези да континуирано прати и вреднује осим постигнућа ученика и процес наставе 

и учења и сопствени рад (самоевалуација). 
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7.10 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА  

 

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 извођење 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 ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Хемија и њен 

значај  

 

 

 

Ученик треба да-разуме шта је предмет 

изучавања хемије,-схвати да је хемија 

једна од природних наука која 

објашњава појаве и промене у природи,-

оспособи за коришћење уцбеника и 

радне свеске,-овлада основним 

ХЕ 1.1.1. ХЕ.2.6.1.  ХЕ.2.6.2.  

ХЕ.2.6.3   

 

 

 

Биологија,физика,математика,техничко 

и информатичко образовање 
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Основни хемијски 

појмови  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

операцијама лабораторијске 

технике,мерама опрезности,заштите и 

прве помоћи како би самостално 

изводио једноставне експерименте,- 

организује радно место,припрема и 

одлаже прибор и други матерјал за рад 

 

Ученик треба да –разуме разлику 

између супстанце,физичко тело и 

физичко поље,-разуме разлику између 

физичких и хемијских својства 

супстанце,- разуме разлику између 

физичке и хемијске промене супстанце,- 

препознаје примере физичких и 

хемијских промена у свакодневном 

окрузењу,-разуме разлику између 

елемената и једињења,као и да 

препознаје примере елемената и 

једињења у свакодневном окрузењу,-

препознаје примере смеша у 

свакодневном окрузењу,као и да 

примени поступак за раздвајање 

састојака смеше на основу својства 

супстанци у смеши  

Ученик треба да- зна да је атом најмања 

честица хемиј.елемента,-разуме 

квалитативно и квантитативно значење 

хемијских симбола,-зна структуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,техничко 

 образовање,историја 
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Структура 

супстанце  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 изграђују 

супстанце атоми,молекули и јони,- зна 

шта је јонска и ковалентна веза,-да 

разликује 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  

 

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 

 

 

 

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,историја 
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Раствори-

хомогене смеше  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемијске реакције 

и израчунавање  

значај воде за зивот,-зна да је вода за 

пиће драгоцена и да је чува од загађења 

 

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 писању 

једначина хемијских реакција    -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.1.1.1. 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.2.1.10 

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.  

 

 

 

 

 

 

ХЕ.1.1.3 ХЕ.1.1.7.  ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.1.1.9.  ХЕ.1.1.10 

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.  

 

 

 

 

 

Математика,физика,биологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика,Физика,Биологија 
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ХЕ.3.1.9. 

 

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 извођење предвиђених огледа,као и за склапање модела молекула.настава 

се изводи у хемиском кабинету,који је опрамљен лабораториским посуђем 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, такође се организује ученик-ученик. На часовима додатне наставе ради се са 

ученицима који показују посебна интересовања за одређене 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 одређених 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 утврђен 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 

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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7.11 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

 

ЦИЉ наставе техничког и информатичког образовања јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку, техничку и 

информатичку писменост, да се оспособе да решавају проблеме у новим и непознатим ситуацијама, као и да се упознају са техничко- 

технолошки развијеним окружењем, развију техничко мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

 УВОД У МАШИНСКУ 

ТЕХНИКУ 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У 

МАШИНСТВУ 

 

 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

 

 

-ученик треба да се упозна са појмовима машина и механизама, 

-да упозна начин трансформације материје и енергије, 

-да упозна начин преноса оптерећења и кретања. 

 

-ученик треба да научи да представљање у ортогоналној 

пројекцији и просторно приказивање предмета. 

 

-ученик треба да научи да користи основне програмске пакете 

за цртање и израду презентација, 

-да се упознају са начинима комуникације рачунара са 

околином. 

 

-зченик треба да упозна специфична техничко-технолошка 

својства појединих метала и легура. 

-физика 

 

 

 

 

 

 

-математика 

 

 

 

 

-информатика и рачунарство, 

математика, енглески језик 
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МАТЕРИЈАЛИ 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ 

МАТЕРИЈАЛА 

 

 

 

 

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ 

 

 

 

 

 

-ученик треба да научи начин мерења, 

-да научи врсте мерних средстава, 

-да научи да рукује инструментима за мерење. 

 

-ученик треба да научи начин обраде метала са и без скидања 

струготина, 

-да упозна специфичности, сличности и разлике између метала 

и других материјала. 

 

-ученик треба да упозна основне појмове и принципе рада 

машина, механизама и њихових појединих елемента, 

-да стекне знање из области саобраћајних средстава и машина 

за транспорт. 

 

-ученик треба да упозна врсте робота, њихову намену и начин 

конструкције, 

-да упозна тенденцију роботтизације у разним сферама живота 

и рада људи. 

 

-ученик треба да стекне знање о начинима трансформације 

 

 

 

-хемија 

 

 

 

-физика 

 

 

 

 

-физика 

 

 

 

 

 

 

-физика, математика 
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РОБОТИКА 

 

 

 

 

 

ЕНЕРГЕТИКА 

 

 

 

 

 

 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ-МОДУЛИ 

енергије, 

- да стекне навике за  рационално коришћење и штедњу 

енергије. 

 

-ученик треба да научи да ради самостално на сопственом 

пројекту и даје решење за поједине компоненте модула-

конструкције, 

-да се оспособи да решава проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

 

Начин остваривања програма: За успешно остваривање садржаја програма, односно циља и задатака наставе, неопходно је 

организовати наставу у складу са следећим захтевима:  

- Уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме се подстиче њихово 

интересовање за техничко стваралаштво.  
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- Омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе сопствена техничка решења и да се 

доказују у раду. - Ученицима треба обезбедити да на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научно-технолошка 

знања и да се навикавају на правилну примену техничких средстава и технолошких поступака.  

- За реализацију модула потребно је поступно уводити ученике у алгоритме конструкторског моделовања и израду сопственог 

пројекта као израза слободног избора идеја, материјала, поступка и др. Алгоритмизовати наставу значи одредити прецизан 

систем правила и упустава по којима ће се обављати све наставникове и ученикове активности, да би се најсигурније и најбрже 

дошло до постављених циљева.  

- За сваку програмску целину – модул постоји одређен оквир (циљ и задаци), а наставни садржаји се реализују као модули 

активности, реализацијом пројекта који израђује сваки ученик према личном опредељењу и избору. Пројекат треба да садржи 

идеју (намену, изглед), материјал (избор) скицу, технички цртеж, план редоследа и поступака обраде и потребног алата и 

прибора. У пројекат се може укључити и више ученика уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње 

одлуче. На избор модула активности, може утицати и опремљеност радионица – кабинета алатом и материјалом.  

- -Уколико постоји могућност треба посетити музеје технике, сајмове и обићи производне и техничке објекте, ради показивања 

савремених техничких процеса, радних операција и др.  

- У реализацији програма техничког и информатичког образовања у 7. разреду изражавају се одређене специфичности. Ученици 

у овом разреду треба што боље да упознају електротехнику и елкетронику и њихову повезаност са рачунарством као важну 

привредну и индустријску грану од које зависи како живимо и како ћемо убудуће живети. Многа знања и искуства стечена у 

практичном раду ученици ће моћи да користе у свакодневном животу. 

- Обзиром на различитост функција и карактера појединих делова програмских садржаја, у настави Техничког и информатичког 

образовања, се користе следећи облици рада: фронтални, групни, рад у паровима и индивидуални рад. 

- Настава се реализује у кабинету за Техничко и информатичко образовање и у радионици која је опремљена одговарајућим 

алатом за израду вежби. Део програмског садржаја реализује се и у кабинету за Информатику.  

- Настава се остварује кроз редовне часове, и секцију „Шта знаш о саобраћају“. 
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Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник, у току целе школске године, редовно прати и вреднује успех ученика у 

остваривању циља, задатака и садржаја програма. Праћење и вредновање успеха ученика обавезан је део васпитно-образовног рада, 

нарочито због тога што оцена успеха има веома значајне функције, и то: информативну (обавештава се ученик, родитељи, наставници), 

мотивациону (за веће ангажовање ученика, редовно и систематско учење и рад и за постизање бољег успеха) и оријентациону 

(утврђивање степена савладаности наставних садржаја и узрока заостајања ученика у напредовању, сагледавању потреба и обавеза за 

унапређивање наставе, одређивање ефикаснијих облика и метода рада и сл.).  

Ученике оцењивати према резултатима које постижу у усвајању наставних садржаја, узимајући у обзир и све њихове активности 

значајне у овој настави (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др.). Не треба одвојено оцењивати 

теоријска и практична знања, нити примењивати класично пропитивање ученика, већ изводити оцене на основу сталног праћења рада 

ученика. Успех ученика оцењује се према обиму (квантитету) и нивоу (квалитету) савладаности програмом предвиђених знања и 

умења, а делом и навика и вештина. Ученицима се оцењују и технички цртежи, као и макете и модели које ученици раде на часовима 

предвиђеним за то. 
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7.12 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним са осталим васпитно-

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

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

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Атлетика 

 

1. Општи оперативни задаци 

 

-стварање разноврсних могућности да кроз 

различите садржаје и облике рада током 

наставе физичког васпитања сврха, циљеви 

и задаци образовања, као и циљеви наставе 

физичког васпитања буду у пуној мери 

реализоване; 

- подстицање раста, развоја и утицање на 

правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких 

способности; 

- стицање моторичких умења, који су као 

садржаји утврђени програмом физичког 

васпитања и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и 

суштине физичког васпитања дефинисаног 

овог васпитно образовног подручја; 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4. 

ФВ.1.1.5. 

ФВ.1.1.6. 

ФВ.1.1.7. 

ФВ.1.1.8. 

ФВ.1.1.9. 

ФВ.1.1.10. 

ФВ.2.1.3. 

ФВ.2.1.4. 

ФВ.2.1.5. 

ФВ.2.1.6. 

ФВ.2.1.7. 

ФВ.2.1.8. 

ФВ.3.1.3. 

ФВ.3.1.4. 

ФВ.3.1.5. 

- Српски језик  

- Биологија 

- -Географија 

- Хемија 

- Физика 

- Математика 

- Примењене природне науке 

- Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

- - Дигитална писменост 

Спортска гимнастика 

ФВ.1.1.11. 

ФВ.1.1.12. 

ФВ.1.1.19. 
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- формирање морално-вољних квалитета 

личности; 

- оспособљавање ученика да стечена 

умења, знања и навике користе у 

свакодневним условима живота и рада; 

- стицање и развијање свести о потреби 

здравља, чувања здравља и заштити 

природе и човекове средине; 

 

 

 

2. Посебни оперативни задаци 

 

- усмерни развој основних моторичких 

способности: брзине, снаге,издржљивости, 

еластичности и координација; 

- стицање и усавршавање моторичких 

умења и навика предвиђених програмом 

физичког васпитања; 

- примена стечених знања, умења и навика 

у сложенијим условима (кроз игру, 

такмичења и сл.); 

- задовољавање социјалних потреба за 

потврђивањем, групним поистовећивањем; 

- естетско изражавање покретом и 

доживљавање естетских вредности; 

ФВ.2.1.9. 

ФВ.2.1.10. 

ФВ.2.1.11. 

ФВ.2.1.17. 

ФВ.3.1.6. 

ФВ.3.1.7. 

ФВ.3.1.8. 

Одбојка 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.2.1.2. 

ФВ.3.1.1. 

ФВ.3.1.2. 

Ритмичка гимнастика 

ФВ.1.1.21. 

ФВ.1.1.22. 

ФВ.2.1.20. 

ФВ.3.1.18. 

Плес и народне игре 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.2.1.18. 

ФВ.2.1.19. 

ФВ.3.1.16. 

ФВ.3.1.17. 

 

Нaчин остваривања програма: 

Програмски концепт физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних, ванчасовних и ваншколских 

организационих облика рада за остваривање циља наставе физичког васпитања. 
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Програм наставе физичког васпитања кроз развијање физичких способности и стицање мноштво разноврсних знања и умења, 

ученици ученици се оспособљавају за задовоњавање индидвидуалних потреба, за коришћење физичког вежбања у свакодневном 

животу. Програм се оствару је кроз следеће етапе: утврђивање стања, радних задатака за појединце и групе ученика, утврђивање 

средства и метода за остваривање радних задатака, остваривање васпитних задатака , праћење и вредновање ефекта рада и оцењивање. 

Програмско садржаји остварују се, осим на редовним часовима 2 пута недељно, и кроз ванчасовне  и ваншколске организационе 

облике рада, као што су: излет, крос, курсни облици, слободне активности, такмичења, корективно-педагошки рад, дани спорта, 

приредбе и јавни наступи. 

Да би настава физичког васпитања била примерена индивидуалним разликама ученика, наставник ће сваког ученика или групе 

ученика, усмеравати на смањене или проширене садржаје, који су предвиђеним планом и програмом, у часовној ванчасовној и 

ваншколској активности. 

У реализацију програма полази од чињенице да се циљ наставе физичког васпитања не може се остварити без активног и 

свесног учешћа ученика. 

Ученицима који, услед ослабљеног здравља не могу да прате наставни програм, обезбеђен је и корективно педагошки рад. 

Организација васпитно образовног рада 

Процес наставе физичког васпитања усмерен је на: 

- развијање физичке способности,  

- усвајање моторичких знања и умења, 

- теоријско образовање. 

Развијање физичких спсобности – гипкости, снаге, брзине, издржљивости и прецизности на свим часовима, ванчасовним и 

ваншколским облицима рада, спроводи се низ метода  и облика рада којих се постижу оптималне вредности ових способности. 

Програм за развијање физичке способности сачињава наставник.Овај програм се изводи путем вежби обликовања у првом делу 

часа. У току рада наставник усмерава ученике на самостално извођење вежби како би исправљао грешке. Затим програм реализовати у 

функцији развијања пре свега гипкости , снаге, брзине и издржљивости. 

Програмски садржаје где је то потребно реализовати према полу. У програму су дати само кључни програмски адржаји. То је 

учињено да би наставник физичког васпитања мога слободно и креативно да се сналази. 
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Од организациних облика рада , програм се реализује ванчасовној и ваншколској активности. 

- Самостално вежбање - предметни наставник упућује ученике на самостално вежбање чије моторичке способности нису на 

потребном нивоу, тако и на остале ученике, како би они стекли трајну навику на вежбање. 

- Корективно – педагошки рад организују се за ученике који имају лоше и неправилно држање тела (поструални поремећај). 

Рад спроводи наставник у сарадњи са лекаром или физијартом. 

- Курсни облици рада - програм курсних облика рада сматра се обавезним наставним програмом. Њихова реализација је 

специфична, ову наставу треба реализовати на посебан начин: на часовима у распореду редовне наставе, у другим објектима, у 

супротној смени ( и на другим објектима) , а уз то планиране дане. 

- Спортска активност од значаја за друштвену средину - Из фонда часова за заједнички програмски садржај школа може да 

планира 12 часова за ону спортску активност која није обухваћена овим заједничким програмом (стони тенис, борилачки 

спортови). 

- Кросеви се  одржавају  два пута годишње за све ученике.Осим што организација припада наставнику физичког припада задатак 

је и свих наставника школе. 

- Такмичења ученика чини проверу и афирмише резултат рада ученика. Школа је дужна да обезбеди услове рада за такмичење. 

Стручно веће на почетку године счињава пропозиције.Обавезна су унутародељенска, међуодељенска такмичења. 

- Слободне активносто-секције организује се најмање једном недењно , према плану рада које счињава стручно веће и 

наставник физичког васпитања који води одређену секцију. 

- Теоријско образовање подразумева стицање одређених знања путем којих ће ученици упознати суштину процеса. 

Планирање васпитно – образовног рада 

Настава физичког васпитања организује се по 2 часа недељно.Наставник треба да изради: 

- општи глобални план рада, који садржи све организационе облике рада. 

- општи глобални план  по разредима,који садржи организационе облике рада који су предвиђени конкретан разреди њихову 

дистрибуцију по циклусима. 

- план по циклусима садржи образовно - васпитне задатке, све организационе облике рада који се рализују у конкретном 

циклусу. 
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Праћење и вредновање наставе и учења 

Оцењивање се врши бројчано , на основу остваривања оперативних задатака и минималних образовних захтева. 

Праћење напредовања ученика обавља се сукцесивно, током целе школске године, на основу јединствене методологије која 

предвиђа следеће тематске целине. 

- Стање моторичких споисобности. 

- Усвојене здравствено-хигијенске навике. 

- Достигнути ниво савладаности моторних знања, имења и навика. 

- Однос према раду. 

Формативно оцењивање јесте редовно проверавање постигнућа и праћење владања ученика у току савладавања школског 

програма, садржи повратну информацију и препоруке за даље напредовање и по правилу евидентира се у педагошкој документацији 

наставника, у складу са правилником 

Сумативно оцењивање јесте вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или за класификациони период из 

предмета и владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију о 

образовно-васпитном раду а могу бити унете и у педагошку документацију. 

Педагошка документација : 

Обавезна педагошка документација је: 

Дневник рада: сртуктура и садржаји утврђују се на републичком нивоу и одобрава га министар, а наставнику се оставља 

могућност да га оним материјало за које има још потребе. 

Планови рада:  годишњи, по разредима и циклусима, план стручног већа, план часовних и ваншколских активности и праћење 

њихове реализације. 

Писање припреме: наставник сачињава за поједине наставне теме. 

Радни картон: треба да има сваки ученик са програмским садржајем вежби. 

Формулари за обраду података: стање физичких способности. 

Очигледна средстава: приказ на CD-у, цртежи, контурограми, таблице.  
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7.13 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  

 

ЦИЉ верске наставе у основном образовању и васпитању је да пружи ученику основни верски поглед на свет, са посебним 

нагласком на верски практични живот, а такође и будући вечни живот  

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

I – УВОД 

- сагледају садржаје којима ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 7. Разреда основне школе; 

- уоче какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду школовања. 
 

II – БОГОПОЗНАЊЕ 

- да закључе да кроз очигледне примере и експерименте постоје 

различити начини сазнавања; 

- уоче да кроз примере из личног искуства да једино онај кога заволимо 

за нас постаје личност; 

- да повезује лично познање са нашим познањем Бога; 

- препозна да нам Христос открива Бога као љубавну заједницу три 

личности; 

- да вреднује своје понашање на основу љубави коју исказује према 

својим ближњима; 

Српски језик,Историја 

Музичка култура. 

III – СИМВОЛ ВЕРЕ 

- да сазнају да је Црква на Саборима решавала проблеме са којима се 

сусретала кроз историју; 

- да сазнају да своје проблеме и несугласице са другима решава кроз 

разговор и заједништво; 

- да сазнају да је Символ вере установљен на Васељенским саборима; 

Српски језик, 

Музичка култура, 

Ликовна култура. 
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- да интерпретирају Символ вере; 

- да знају да се Символ вере изговара на Крштењу и Литургији; 

- разумеју да појам Богочовека описује Христа као истинитог Бога и 

истинитог Човека; 

IV – СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ 

- разумеју да Црква Светим Тајнама повезује човека са Богом у 

најважнијим моментима његовог живота (рођење и духовно рођење–

Крштење, венчање и Брак, Црквена брига за болесне у јелеосвећењу...) 

- увиде да је Литургија извор и циљ свих Тајни Цркве; 

- знају да је Причешће врхунац светотајинског живота 

- увиде да су брак и монаштво два пута која воде ка Богу; 

- разликују и именује службе у Цркви (епископ,свештеник, ђакон и 

народ); 

- да у молитвословљима уоче важност природних елемената (воде, 

грожђа, жита, светлости...) 

- учествовују у светотајинском животу Цркве; 

Историја, 

Српски језик, 

Музичка култура, 

Ликовна култура. 

V – СРПСКА ЦРКВА 

КРОЗ ВЕКОВЕ 

- сазнају да култура и писменост Словена имају корен у мисионарској 

делатности 

- просветитеља равноапостолних Кирила и Методија; 

- објасне просветитељску улогу и значај Светога Саве за српски народ; 

- доживе српске светитеље као учитеље хришћанских врлина; 

- препознају неговање српских православних обичаја као начин 

преношења искуства вере и прослављања Бога и светитеља  

- препознају евхаристијску симболику у елементима Крсне Славе;  

- да знају да прослављање Крсне славе се везује за Литургију  

- вреднују и негују богатство и лепоту српске културне баштине 

Српски језик, Историја, 

Ликовна култура, 

Музичка култура. 
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Начин остваривања програма: Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као простор за 

остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

Да би наставник остварио запланирани циљ мора да буде извор знања, креатор, организатор, кординатор ученичких активности 

у наставном процесу. Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко 

дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. Квалитет наставе се постиже када се 

наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода (дијалошка, 

демонстративна, илустративна, визуелна), облика рада (фронтални,групни, индивидуални, радионичарски), и наставних средстава 

(аудио визуелна, очигледна, материјална...). Настава се остварује интерактивним и дидактичким играма: ребуси, осмосмерке, 

укрштенице, слагалице, криптограми, танграм, асоцијације, мултимедијални садржаји. Главна замисао је да ученици на лак и 

ненаметљив начин се упоѕнају са планираним темама: БОГОПОЗНАЊЕ, СИМВОЛ ВЕРЕ, СВЕТОТАЈИНСКИ ЖИВОТ ЦРКВЕ, 

СРПСКА ЦРКВА КРОЗ ВЕКОВЕ. 

Примена хоризонталне и вертикалне корелације, међупредметна. Нпр. Музичка култура (духовне песме, тропари и кондаци), 

Ликовна култура (изложбе ученичких радова, израда паноа и постера, уч. часопис), Српски језик (драматизација, јавна дебата). 

Један од начина за остваривање васпитно – образовног програма Верске настеве су: екскурзије,  практична настава која се 

реализује у цркви – учешћем у литургијском сабрању;посете манастира,храма,цркве. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода 

наставе остварује се на два начина:процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних 

евалуационих листића; провером знања (усмено и писмено) које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова; 

Напредовање ученика може се пратити преко:активност на часу, примена усвојеног знања у свакодневном животу (Молитва – 

лична и саборна, повезивање времена са литургиским доживљајем вечности-дневни, недељни и годишњи богослужбени круг). 

Изложбе ученичких радова организују се поводом главних хеортолошких датума (Божић, Св. Сава, Васкрс…). 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник ће 

остварити на два начина: 

 процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића;  
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 провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова;  

Оцењивање ученика 

Непосредно описно оцењивање ученика (истиче се, добар, задовољава) врши се кроз: усмено испитивање; писмено испитивање; 

посматрање понашања ученика. 
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7.14 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка за 

компетентан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕМДЕТИМА 

Увод 

- Да се ученици подсете садржаја грађанског васпитања за пети и 

шести разред 

- Да зна праве одговорности на нивоу школе и локалне заједнице 

- Да активно учествује у животу школе(локалне заједнице) 

- Да познаје школска правила и процедуре 

- Да се упозна са циљевима, задацима, садржајем и методама 

рада 

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Грађанин 

- Да разуме порекло речи политика и грађанин, историјски 

контекст развоја грађанских права и слобода 

- Да усвоји и разуме појам политика и грађанин у савременом 

друштву 

- Да зна значење речи одговоран и активан грађанин и препозна 

особине и вредности одговорног грађанина  

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Држава и власт 

- Да разуме значење кључних појмова државе и власти 

- Да разуме неопходност постојања власти 

- Да се упозна са концептом ограничене власти 

Српски језик и књижевност 

Информатика и рачунарство 

Ђачки парламент и 

иницијатива 

- Да се упозна са институцијом ђачког парламента и његовом 

улогом,начином функционисања 

Историја 
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- Да покреће иницијативу и расправља у оквиру ђачког 

парламента 

Ликовна култура 

Завршни део 

- Да зна кључне појмове у изради речника 

- Да размењује искуства у активностима 

- Да зна да примени и употреби стечена знања 

Информатика и рачунарство 

 

Начин остваривања програма 

Реализацију програма наставе грађанског васпитања треба заснивати на примени активних и интерактивних метода наставе и 

задатке који захтевају примену наученог у разумевању свакодневних проблемских ситуација. Програм седмог разреда се односи на 

усвајање појмова политика, држава, власт и грађанин. Ти појмови су дати кроз историјски контекст са намером да схвате како је текао 

развој грађанског друштва. За ученике је важно да разумеју своје место и улогу у демократском друштву и да активно учествују у 

друштвеном животу заједнице којој припадају. Наставник се припрема за сваки час. У раду користи приручник који помаже у 

реализацији наставних садржаја. У раду се користе и следеће методе: студија случаја, поређење и покретање иницијативе.  

Наставник користи вербалну методу( дискусија , разговор, дијалог) , рад на тексту, илустративно-демонстративну, графичку и 

друге методе. Грађанско васпитање је у корелацији са програмом наставног предмета Историја и зато је предвиђена сарадња 

наставника ова два предмета. У истраживачком раду материјал може бити преузет са телевизије, из штампе, интернета. Наставник 

треба да помогне ученицима у изради речника кључних појмова. Настава се одвија у учиноици опште намене. Часови се одвијају кроз 

облик фронталног, групног и индивидуалног рада уз коришћење адекватних наставних средстава: фломастери, лепак, папири формата 

А4, папир у боји, хамер, табла, пројектори др. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Грађанско васпитање је предмет који се описно оцењује. Закључна оцена из предмета Грађанско васпитање је „ истиче се“, 

„добар“, „задовољава“. Континуирано се прати напредовање ученика у достизању исхода од нивоа на коме се ученик налази у односу 

на шта ће се процењивати његово даље напредовање. Да би вредновање било објективно и у функцији учења потребно је ускладити 

нивое циљева учења и начина оцењивања. 
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У формативном оцењивању користе се различити инструменти за оцењивање и праћење а избор зависи од врсте активности која 

се вреднује. Када је у питању практичан рад( пројектна настава, тимски рад), може се применити табела у којој су приказани нивои 

постигнућа ученика са показатељима испуњености. 

Треба означити показатељ који одговара понашању ученика. У оцењивању може се користити портфолио   ( збирка докумената 

и евиденција о процесу и продуктима ученика). Наставник оцењује активност ученика на часовима, ангажовање и учествовање у 

тимском раду. Одоговорност ученика и рад на задатим задацима, његов допринос у тимском раду, рад на паноу. Све промене у 

његовом раду и напредовању наставник бележи у својој педагошкој документацији, информише родитеље о раду ученика, указује на 

извесне недостатке у раду и даје препоруке за даље напредовање. 
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7.15 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  РУСКИ ЈЕЗИК  

 

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 

наслеђу, 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.Да осигура 

да сви ученици 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 ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Кумиры молодёжи 

- 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 за учење руског и упознавање са 

културолошким одликама везнним 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 

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. 

српски језик и књижевност, 

музичка култура, 

енлески језик 
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- развијање радних навика и осећаја 

- одговорности за редован рад и учење 

- правилна употреба нове лексике  

ДСТ.2.1.21. 

Счастливого пути 

- разуме краће текстове у којима се описују догађаји и 

способности у прошлости; 

- размени информације у вези са догађајима и 

способностима у прошлости; 

- опише у неколико краћих, везаних исказа догађај у 

прошлости; 

- опише неки историјски догађај, историјску личност и 

сл.; 

- развијање вештине рада у пару и васпитавање културе 

дијалога  

- разумевање обавештења преко разгласа 

- развијање интереса за учење 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 
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Летняя школа в 

России 

- препознавање познате лексике, извођење и 

примењивање правила 

- стварање добре оснве за даље изчавање језика 

- разуме правилно образовање номинатив множине 

именица 

- разуме кључне информације 

- разуме промену обрађених 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 грађење 

- 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 

Мы умеем 

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 јзику 

ДСТ.1.1.5. 

ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.16. 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.1.2.6. 

ДСТ.1.3.4. 

Српски језик и књижевност 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

375 
 

- развијање и навка усмног изражавања у вези са темом 

која се обрађује 

- 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 провере знања 

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. 

В Сибири 

- усвајање и увежбавање 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 обрађује 

- 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. 

Српски језик и књижевност, 

Биологија, 

Географија 
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ДСТ.3.1.3 

ДСТ.3.1.6 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.3. 

 

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 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. 

Предвиђена 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 међународном 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 унапређује 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 
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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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7.16 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ –  ИЗАБРАНИ СПОРТ  

 

ЦИЉ обавезног изборног предмета физичко васпитање-изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за 

стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојања да стечена знања примењују у 

животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на закмичењима). 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

 

 
Спортска гимнастика 

 

Атлетика 

 

Ритмичка гимнастика 

 

Рукомет 

 

Кошарка 

 

Одбојка 

 

Мали фудбал 

 

Плес 

 

Стони тенис 

 

1. Општи оперативни задаци 

 

- развој и одржавање моторичких способности; 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног 

спорта; 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту; 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту; 

- формирање навика за бављење изабраним спортом; 

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање 

етичких вредности према учесницима у такмичењима; 

- откривање даровитих и талентованих ученика за 

одређени спорт и њихово подстицање за бављење 

спортом; 

 

2. Посебни оперативни задаци 

 

- развој и одржавање специфичних моторичких 

способности (које су нарочито значајне за успешно 

бављење изабраним спортом); 

- учење и усавршавање основних и сложених елемената 

технике изабраног спорта; 

 

- Српски језик 

 

- Биологија 

 

-Географија 

 

- Хемија 

 

- Физика 

 

- Математика 

 

- Примењене природне науке 

 

- Одговорно живљење у 

грађанском 

друштву 

 

- Дигитална писменост 
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- пружање неопходних знања из изабраног спорта - 

принципи технике, начин вежбања; – тренирања, стицање 

основних и продубљених тактичких знања, правила 

такмичења у спорту) и њихова примена у пракси; 

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта 

и њене примене у пракси; 

- обавезна реализација такмичења на одељенском и 

разредном нивоу; 

- задовољавање социјалних потреба за потрђивањем и 

групним поистовећивањем и др.; 

- стварање објективних представа ученика о сопственим 

могућностима за учешће у изабраном спорту; 

- подстицање стваралаштва ученика у спорту) у домену 

технике, тактике и такмичења); 

 

Начин остваривања програма 

 

Настава физичког васпитање – изабрани спорт обавезан је изборни предмет и реализује се у оквиру редовне наставе са једним 

часом недељно који се уноси у распоред часова школе.Часови се уписују према редовном распореду часова у рубрику дневника под 

називом физичко васпитање – изабрани спорт. 

Сваки ученик је дужан да се определи за један спорт почетком  школске године, а још боље на крају претходног разреда. 

Школа мора да понуди такав избор  да њиме буду понуђени најмање два индивидуална и два колективна спорта. Уколико 

школа има оптималне услове за рад , ученицима се може понудити и више спортова. Прихватају се они спортови за које се определи 

највећи број ученика у једном одељењу. Цело одељење реализује програм изборног спорта током целе године. Избор спорта врши се 

на нивоу одељења. 

Предлог за изабрани спорт даје актив наставника физичког васпитања, у складу са условима рада школе. Предлог мора бити 

релан предлажу се спортови за које школа има услове.Ученици једног одељења у осмом разреду могу изабрати исти спорт који су 

упражњавали у претходном разреду или могу изабрати други спорт. 
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Основне карактеристике програма 

Основе каракеристике прогарама су: 

- изборност  

- да служе потребама ученика. 

- омогућавају наставницима не само да планирају већ и да прогарамирају рад у настави у складу са сопственим знањем,  

искуствима. 

- програм у великој мери омогучава креативност наставника. 

- програм је у фунцији целокупне наставе физичког васпитања. 

1. У првом делу спортова који се у одређеном обиму обрађују кроз наставу физичког васпитања. 

2. Спортови који се налазе у програму такмичења „ Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Србије“. 

3. Спортови за које је заинтересована локална средина, односно локална самоуправа. 

4. Спортови за које постоје одговарајући природни и материјални ресурси. 

5. Спортови са којима су ученици упознати кроз курсне облике рада. 

Дидактичко – методичко упутсво за реализацију часова изабране спортске гране. 

- Часове изабране гране спорта потребно је прилагодити моделу часа физичког васпитања. 

- У складу са моторичким формама неопходно је бирати вежбања како за уводно – припремну тако и за завршну фазу часа. 

- Тежиште рада у свим изабраним спортовима да је на техници и њеној примени у ситуационим условима. 

- Код индивидуалних спортова инсистирати на примени кретања у такмичарским условима. 

- Код колективних спортова форсирати увежбавање технике и тактике. 

- На сваком часу у одређеним временским интервалима спроводити такмичење између екипа 

- У раду на овим часовима неопходно је правити екипе према способностима. 

- На часовима изабраног спорта обавезно је примењивати диференциране облике рада у складу са знањима и способностима 

ученика. 

- Програмирани садржаји планирају се као и сви остали часови физичког васпитања. 

- Оцењивање ученика је у складу са обимом и квалитетом оног наученог. 

- У току часова пратити ученике који су посебно талентовани. 

- Током рада са ученицима уочавати ученике чија се интересовања не поклапају са могућностима. 

-  

Организација образовно - васпитног рада 
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Садржај наставе физичко васпитање – изабрани спорт могу се реализовати у објектима школе, на одговарајућим вежбалиштима 

– објектима ван школе, под условима да се налазе у близини школе или да је за ученике организован наменски превоз. 

Часови се могу реализовати у истој или супротној смени. 

Планирање образовно – васпитног рада 

Планирање образовно – васпитног рада спроводе наставници у складу са основним принципима планирања наставе физичког 

васпитања. Годишњи план рада је обевезани облик наставног планирања из кога проистичу месечни и недељни планови. 

Сходно уобичајној пракси, наставници обавезно израђују и припрему за поједини час. Припрема за час базира се на прихваћеној 

четвороделној структури часа примереног потребама наставе физичког васпитања. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Праћење напредовања ученика обавља се сукцесивно, током целе школске године, на основу јединствене методологије која 

предвиђа следеће тематске целине. 

- Стање моторичких споисобности. 

- Усвојене здравствено-хигијенске навике. 

- Достигнути ниво савладаности мототних знања, имења и навика. 

- Однос према раду. 

Формативно оцењивање јесте редовно проверавање постигнућа и праћење владања ученика у току савладавања школског 

програма, садржи повратну информацију и препоруке за даље напредовање и, по правилу, евидентира се у педагошкој документацији  

наставника, у складу са правилником 

Сумативно оцењивање јесте вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или за класификациони период из 

предмета и владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију о 

образовно-васпитном раду а могу бити унете и у педагошку документацију. 

Педагошка документација 

Обавезна педагошка документација је: 
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Дневник рада: сртуктура и садржаји утврђују се на републичком нивоу и одобрава га министар, а наставнику се оставља 

могућност да га оним материјало за које има још потребе. 

Планови рада:  годишњи, по разредима и циклусима, план стручног већа, план часовних и ваншколских активности и праћење 

њихове реализације. 

Писање припреме: наставник сачињава за поједине наставне теме. 

Радни картон: треба да има сваки ученик са програмским садржајем вежби. 

Формулари за обраду података: стање физичких способности. 

Очигледна средстава: приказ на CD-у, цртежи, контурограми, таблице 
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7.17 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СВАКОДНЕВИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ  

 

ЦИЉ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз упознавање с 

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 разуђене и сложене садашњости. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

УВОД 

Ученици треба да:  

- разумеју појам свакодневни живот, 

- разумеју значај проучавања свакодневног 

живота у прошлости, 

- усвоје и прошире знања о разликама између 

свакодневног живота данас и у прошлости 

Српски језик и књижевност, Географија, 

Ликовна култура, Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање 

НОВАЦ И БАНКЕ НЕКАД И 

САД 

Ученици треба да:  

- усвоје и прошире знања о улози новца и 

банака у свакодневном животу људи некад 

и сад, 

- употпуне знања о историји српског новца 

Српски језик и књижевност, Географија, 

Ликовна култура, Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање 
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У 

НОВОМ ВЕКУ 

Ученици треба да:  

- стекну знања о свакодневном животу у 

новом веку 

- развијају истраживачку радозналост 

- развијају способност повезивања знања из 

различитих способност повезивања знања 

из различитих области 

Српски језик и књижевност, Географија, 

Ликовна култура, Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање 

Свакодневни живот Срба од 

краја XV до краја XIX века 

Ученици треба да:  

- 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 способност повезивања знања 

из различитих области 

Српски језик и књижевност, Географија, 

Ликовна култура, Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање 

 

Начин остваривања програма: 

 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 разред, а ослања се на садржаје из шестог разреда. Састоји се из 

четри тематске целине.   
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7.18 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЦРТАЊЕ ,  СЛИКАЊЕ,  ВАЈАЊЕ  

 

ЦИЉ васпитно-образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче развој и практичних и теоријских знања 

ученика која су важна за њихово слободно и креативно комбиновање ликовних елемената у области:цртања, сликања, вајања, графике, 

примењених уметности и визуелних комуникација, а у циљу развоја креативног мишљења. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

цртање 

- проширивање искуства у ликовном изражавању и развијање ликовно-

естеског сензибилитета за:арабеску,прорције,композицију и 

простор,обједињавање покрета,игре и звука; 

- оспособљавање ученика за коришћење свих ликовних елемената; 

- оспособљавање ученика за коришћење различитих материјала и 

медијума; 

- развијање и унапређивање знања о линији,облику,светлини и текстури; 

- развијање и унапређивање способности ученика за коришћење 

различитих цртачких материјала; 

- развија способност ученика за визуелно опажање и памћење 

Историја,математика,техни

чко и информатичко 

образовање, музичка 

култура,физика, 

биологија,српски језик 

сликање 

- проширивање искуства у ликовном изражавању и развијање ликовно-

естеског сензибилитета за:арабеску, прорције, композицију и простор, 

обједињавање покрета, игре и звука; 

- развој способности коришћења 

линија,облика,простора,светлина,боја,текстура у самосталном 

ликовном изражавању и стварању; 

- стицање знања о различитим врстама,својствима и могућностима 

сликарских техника и материјала у ликовном стваралаштву; 

Биологија, 

историја,музичка 

култура,техничко и 

информатичко 

образовање,физика,српски 

језик 
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- развијање и унапређивање способности  ученика за коришћење 

различитих сликарских материјала и техника,као и руковање прибором; 

- континуирано подстиче и прати интерресовања за посећивањем 

музеја,изложби и јача потребе код ученика за чување културних добара 

и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

вајање 

- проширивање искуства у ликовном изражавању и развијање ликовно-

естеског сензибилитета за:арабеску,прорције,композицију и 

простор,обједињавање покрета,игре и звука; 

- омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног 

мишљења у областима ликовне културе, 

- омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака 

ликовног рада у оквиру одређених средстава и медијума; 

- развија способности за истраживање и откривање својстава различитих 

материјала који се могу преобликовати у разне форме које заузимају 

известан простор и имају одређена својства у погледу величине, 

тврдоће; 

- развија код ученика осећај за облик, простор, пропорционалност, 

односе величина и форму;  

- развијање и унапређивање способности  ученика за коришћење 

различитих материјала за обликовање, као и руковање прибором; 

- развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу 

у настави,а примењују у животу; 

- развија способности за препознавање основних својстава 

традиционалне, модерне и савремене уметности. 

Математика, биологија, 

географија, 

историја,музичка 

култура,техничко и 

информатичко 

образовање,физичко 

образовање,српски језик и 

књижевност 

 

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 настава омогућава препознавање и развој даровитих 
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ученика и њихових индивидуалних способности, и правовремено укључивање родитеља и васпитача у развој даровитих ученика. 

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 се постепено обогаћивало 

линеарно графичко изражавање и богаство појединости на основу опсервирања или претходним вежбама рада по природи. 

Упознавање са перспективама, птичјом, жабљом, централном, декоративно коришћење линије, односима величина и пропорцијама. У 

подручју цртања ученицима се нуде разноврсни материјали. Коришћење графитне оловке различите тврдоће од 9х до 8б,угљен и 

сепија који пружају велике изажајне могућности где као подлогу користе папир са грубљом структуром. Цртеж тушем и акварелом-

лавирани туш, разливени цртеж. Цртежи тушем су изражајни и могу се постћи 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 основно изражајно средство су површина и боја. Овладавајући 

различитим техникама сликања,ученици стичу многа лична искуства,откривају могућности различитих материјала, каки би касније 

користило у свом ликовном раду свесније. Обогаћивање скале појединих боја, експериментисање бојама и начинима њиховог 

коришћења(отискивањем, размазивањем, утрљавањем). Сликање воденим бојама, темпера и гваш, акрилна боја, колаж од различитог 

материјала(акварел папира, колорисаног папира, деколаж, асамблаж). Колаж је новија сликарска техника која пружа коришћење 

различитих материјала(самолепљиви колаж, картон, новинска хартија, алуфолија, фотографије разних боја).Технике мозаик и витраж 

се могу применити коришћењем техника и материјала ѕа 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 основно изражајно средство је пластични (тродимензионални облик) изведен у неком материјалу. Кроз 

моделовање ученици стичу непосредно искуство о основним тродимензионалним облицима,волумену и простору,текстури материјала 

и форми. У подручју вајања користе материјале:тесто, пластелин, глина, глинамол, влажан песак. Ликовно обликовање различитих 

материјала има неке елементарне карактеристике примењене уметности која обухвата естетско обликовање одређене функције и 

дизајна. Материјали које деца могу обликовати су разноврсни:необликовани материјали(паир, текстилжица, вуна, стиропор, фолија), 

папир(цепање папира, гужвање папира, савијање папира-оригами,папирмаше техника),текстил(кројење, шивење, ткање, лепљење), 

жица(обмотавање, савијање, гужвање). Природни облици и материјали у које спадају плодови, гранчице, опало лишће, шкољке, 

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

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вредновање у настави цртање,сликање,вајање подразумева уочавање и 

бележење запажања о постигнутом нивоу знања,вештинаи усвојених вредности. Праћење и подршка детета у свом раду одвија се и 

кроз однос сарадње са родитељима,вођење 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 
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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 између других школа, учешће на ликовним изложбама поводом празника и значајних догађаја, посећивањем музеја и 

изложби,уређењем школског простора и кабинета за ликовно, изради часописа. 

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

389 
 

7.19 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ХОР И ОРКЕСТАР  

 

ЦИЉ наставе учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересивања за музичку уметност, стваралачко и критичко 

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

наслеђа и култури свога и других народа. 

- Развијање музикалности и креативости 

- Неговање смисла за заједничко музицирање 

- Неговање способности извођења музике (певање и свирање) 

- Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

- Подстицање креативности у свим музичким активностима 

- Припремање програма за културну и јавну делатност школе 

- Упознавање занумања музичке струке 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Извођење музике 

У оквуру теме ученик је у стању да наведе начине и средства 

изражавања кроз музику. 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Географија 

Ликовна култура 

Музички иструменти 

- Класификује инструменте по начину настанка звука 

- Опише основне карактеристике удараљки 

- Препозна везу између избора инструмента и прилике када 

се музика изводи 

- Користи могућности ИКТ-а у примени знања 

Ликовна култура 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Информатика и рачунарство 
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Географија 

Слушање музике 

- Изражава се покретима за време слушања музике 

- Вербализује доживљај музике 

- Илуструје примере 

- Критички просуђује 

- Анализира музичко дело 

- Понаша се са правилима музичког бонтона 

Физичко и зравствено васпитање 

Ликовна култура 

 Српски језик и књижевност 

Страни језици 

Извођење музике : певање и 

свирање 

- Пева и свира самостално и у групи 

- Примењује правилну технику певања 

- Развија моторику кроз свирање 

- Учествује у школским приредбама и манифестацијама 

- Користи музичке матрице, караоке програма у извођењу 

Физичко и зравствено васпитање 

Српски језик и књижевност 

Ликовна култура 

Географија  

Историја  

Биологија 

Музичко стваралаштво 

- Користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина 

кроз певање свирање и покрет 

- Изражава своје емоције осмишљавањем мањих музичких 

целина 

- Комуницира у групи изводи мање музичке целине 

- Користи ИКТ-а за музичко стваралаштво 

Српски језик и књижевност 

Страни језици 

Историја 

верска настава 

Информатика и рачунарство 

математика 
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Начин остваривања програма: Да би постигао очекиване резултате наставник остварује наставу и учење користећи глас 

покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија, као и развијених мофела мултимедијалне наставе. 

Корелација међу предметима може бити полазиште за бројне предлоге у којима ученици учествују. 

Код ученика треба развијати вештине приступања и употребе информационих технологија. Развијати тимски, групни и 

индивидуални рад, као и премошћавање стидљивости или анксиозности.(код појединих ученика) 

Као слободна активност у школи се организује настава хора, односно хорског и инструменталног музичког ансамбла, који ће 

наступати у школи (прилком Дана школе, Савиндана, као и у свим културним активностима које се организују. Тај музички ансамбл ће 

наступати и ван школе , на смотрама хорова и оркестара, на конкурсима за акуелне музичке фестивале. 

Признања, награде, похвале биће истакнуте у школи као и у кабинету за музичку културу као даљи подстицај и мотивација за 

нове чланове. 

Ученици ће заједно са наставником учествовати у писању школске химне као и химне генерације која ће на адекватан начин 

бити презентована и извођена. 

У оквиру активности наставе ансамбла хора биће формиране мање групе певача и свирача који могу самостално наступати. Уз 

њих и групе љубитеља слушања одређеног музичког жанра, у циљу подстицања доживљаја музике као и разумевање. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Наставник упознаје и идентификује музичке способности сваког ученика. 

Прати рад, залагање, интересовање и став ученика. 

Према систематском праћењу и посматрању ученика као и продуктима рада узима узима у обзир сваки од аспеката приликом 

оцењивања – певање, читање нота, свирање на инструментима (орфов инструментаријум), познавање теорије музике. 

Формативно и сумативно оцењивање 

Вођење педагошке свеске  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

392 
 

7.20 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ДОМАЋИНСТВО 

 

ЦИЉ наставе изборног предмета домаћинство 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 ОПЕРАТИВН ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДЕТИМА 

Савремено домаћинство и 

породица 

 

 

 

 

 

 

Култура становања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 као и 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 породици и потребе савремене 

породице; 

 

Ученик треба да: 

- развије способност разумевања односа између културних потреба, навика и 

интересовања и културе становања којом се поред функционалних испољавају и 

естетске потребе у свакодневном животу (кроз архитектуру објеката за 

Биологија 

Хемија 

Физика 

Српски језик и 

књижевност 

 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

 

Техника и технологија 

 

Информатика и 

рачунарство 
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Култура одевања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Култура понашања 

(куповина, путовање, 

комуникација) 

 

 

 

становање, дизајн намештаја и покућства, уметничке предмете у домаћинству: 

слике, фотографије, занатске предмете итд.); 

- разуме да постоје различите врсте стамбеног простора, могућности за његово 

економично и целисходно коришћење, као и могућност прилагођавања потребама 

чланова породице; 

- разуме сличности и разлике између традиционалног и савременог начина 

становања; 

- развија навике хигијенског одржавања стамбеног простора и околине; 

- формира ставове о естетским вредностима у области уређења стана и околине; 

- разуме потребу за коришћењем различитог прибора и средстава за одржавање 

стана и околине; 

- разуме потребу за рационалном организацијом и расподелом послова у 

домаћинству; 

- развија позитиван став према раду на заштити животне околине, укључијући и 

стан и школу; 

- разуме конвенционалне ознаке на техничким уређајима у домаћинству и 

планира њихову безбедну примену. 

 

Ученик треба да: 

- развије способност разумевања односа између културних потреба, навика и 

интересовања и културе одевања којом се поред функционалних испољавају и 

естетске потребе у свакодневном животу (кроз дизајн одевних предмета, модну 

индустрију итд.); 

 

Ликовна култура 

 

Музичка култура 

 

Историја 

 

Географија 

Грађанско васпитање 

 

Верска настава 

Биологија 

 

Хемија 

 

Физика 

 

Српски језик и 

књижевност 
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- разуме функционалну и естетску улогу одеће и обуће; 

- разуме сличности и разлике између традиционалног (ношња) и савременог 

одевања; 

- зна разлике у својствима између 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; 

 

Ученик треба да: 

- развије способност разумевања односа између културних потреба, навика и 

интересовања и културе понашања; 

- да разуме значење појмова: средства/медији изражавања, информисања и 

комуникације 

- да разуме везу између појмова „медијско“ и „вишемедијско“ у контексту са 

„вишемедијским“ изражавањем и „мултимедијама“; 

- интегрише знања добијена у оквиру овог предмета са знањима стеченим у 

оквиру других предмета као нпр. Техничко и информатичко образовање 

(нарочито у делу који се односи на Информационо-комуникационе технологије), 

Информатика и рачунарство, Језик и књижевност, Ликовна култура, Веронаука 

итд.); 

- оспособи се за планирање набавке према расположивим средствима; 

- оспособи се да избор артикала изводи на основу односа квалитета производа и 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

 

Техника и технологија 

 

Информатика и 

рачунарство 

 

Ликовна култура 

 

Музичка култура 

 

Историја 

 

Географија 

 

Грађанско васпитање 

 

Верска настава 
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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. 

 

 

Начин остваривања програма: 

Реализација садржаја остварује се уз корелацију, функционално повезивање и стеченим знањима из више наставних предмета 

(биологија, физика, хемија, српски језик и књижевност, техничко и информатичко образовање, техника и технологија, информатика и 

рачунарство, ликовна култура, музичка култура, историја, географија, грађанско васпитање, верска настава), као и свих помоћних 

информација добијених из других извора информација (едукативни интернет сајтови, енциклоpедије и слично). 

Реализација садржаја остварује се различитим облицима, методама, и средствима: групни рад и рад у паровима, практичан рад, 

аудио и видео снимци, презентације, штампани материјали и друго. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање наставе и учења обухвата формативно праћење и оцењивање напредовања знања и вештина, као и 

сумативно оцењивање постигнућа. 

За проверу постигнућа исхода учења користе се усмено испитивање, групни и индивидуални задаци, разговор и писана провера. 

Производи настали током рада: обрађени подаци (текстови, табеле, планови), дигитални записи (фотографије и видео записи), 

макете са моделима за вежбање. 
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8. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 
 

Сврха програма образовања: 

 Програм рада усмерен је на оствараивање следећих циљева и задатака: 

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

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

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

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

одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприноси  демократском, економском и културном развоју 

друштва. 

Циљеви и задаци програма образовања су: 

 стицање знања о језику, књижевности и медијима релевантним за будуће образовање и професионални развој;  

 оспособљавање ученика да користи стандардни матерњи језик, ефикасно комуницира у усменом и писаном облику у различите 

сврхе; 

 оспособљавање ученика да комуницирају у усменом и писаном облику на теме из свакодневног живота на страном језику;  

 развијање свести о значају вишејезичности у савременој вишекултурној заједници;  

 разумевање повезаности различитих научних дисциплина;  

 разумевање и сналажење у садашњости и повезаности друштвених појава и процеса у простору и времену (Србија, Европа, 

свет);  

 прихватање и уважавање другог/друге без обзира на националну, верску, родну и друге разлике;  

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу знања физичких, хемијских и биолошких закона, модела и теорија;  

 правилно формирање математичких појмова и стицање основних математичких знања и вештина;  

 стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема;  

 овладавање информационо-комуникационим технологијама; 

 развијање вештина и техника уметничког изражавања;  

 познавање различитих техника, стилова и медија уметничког изражавања;  

 познавање вредности сопственог културног наслеђа и повезаности са другим културама и традицијама:  
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 развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других; 

 

НАСТАВНИ ПЛАН  

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Српски језик 4 136 

2. Енглески језик 2 68 

3. Ликовна култура 1 34 

4. Музичка култура 1 34 

5. Историја 2 68 

6. Географија 2 68 

7. Физика 2 68 

8. Математика 4 136 

9. Биологија 2 68 

10. Хемија 2 68 

11. Техничко и информатичко образовање 2 68 

12. Физичко васпитање 2 68 

У К У П Н О : А 26 884 

Ред. 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ нед. год. 
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1. Верска настава/Грађанско вапитање
20

 1 34 

2. Страни језик
21

 2 68 

3. Физичко васпитање-изабрани спорт
22

 1 34 

У К У П Н О : Б 4 136 

У К У П Н О : А + Б 30 1020 

Ред. 

број 
В: ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

23
 нед. год. 

1. Свакодневни живот у прошлости 1 34 

2. Цртање, сликање и вајање 1 34 

3. Хор и оркестар 1 34 

4. Информатика и рачунарство 1 34 

5. 
Матерњи језик са елементима 

националне културе 
2 68 

6. Домаћинство 1 34 

У К У П Н О : В 1 34 

                                                           
20 Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса 

21
 Учаник бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја 

другог циклуса 
22

 Учаник бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године 
23

 Школа је дужна, да, поред обавезних изборних предмета са листеБ, понуди још најмање четри изборна предмета са листе В, за сваки 

разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године 
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У К У П Н О : А +Б+В 31 1056 

 

Ред. 

број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Обавезне ваннаставне активности 
  

 
Час одељенског старешине 1 34 

2. Слободне активности 
  

. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 34-68 

 Екскурзија до 3дана годишње 

 

Ред. 

број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 31 1056 

2. Допунска настава 1 34 

3. Додатни рад 1 34 

 

Школски програм садржи обавезни и изборни део.Обавезни део школског програма садржи наставне  предмете и садржаје који 

су обавезни за све ученике. Изборни део школског програма обухвата  обавезне изборне и изборне предмете за које се родитељи 

опредељују на родитељским састанцима у складу са интерсовањима своје деце. 
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Школски програм се остварује и кроз друге облике образовно.-васпитног рада,и то: допунску и додатну наставу, час 

одељенског старешине, слободне активности (друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности) и екскурзију. 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од 

програмско-тематских подручја. Зависно од утврђених недостатка у знањима ученика наставник ће организовасти рад, прилагодити 

 нивоу знања ученика и омогућити му да уз допунски рад, помоћ и ангажовање савлада недостатке и празнине у знању, 

прилагођавајући методе и облике рада индивидуалним карактеристикама сваког  ученика. 

За додатни рад опредељују се ученици посебних интересовања за наставу одређеног предмета. Програмом рада обухватају се 

сегменти оријентационих саржаја програма. Наставник није обавезан да са свима остварује програмске садржаје у целини. Битно је да 

планирани програмски садржаји буду у складу са интересовањима ученика, као и са расположивим годишњим фондом часова. 

Екскурзија је ваннаставни облик васпитно − образовног рада. Циљ екскурзије је савлађивање дела наставног програма 

непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа и привредних достигнућа. 

За ученике који услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, каснијег укључивања у школовање, недовољног 

познавања језика и других разлога не могу да савладају наставни план и програм, пружа се додатна подршка и изрђује индивидуални 

образовни план у складу са индивидуалним могућностима сваког ученика, а он је саставни део школског програма. Такође за ученике 

који показују изузетне спообности и даровитост припрема се индивидуални образовни план. Индивидуални образовни планови се 

чувају посебно код стручних сарадника. 
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8.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВ НОСТ 

 

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

комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика на којем ће 

се уцмено и писмено правилно изражавати, да стиче основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи 

националног идентитета, као и да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке 

компетенције, да изрази и образложи своје мишљење и дискутује са друргима, да упозна, доживи и оспособи се да тумачи и 

позоришна, филммска и друга уметничка остварења. 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

КЊИЖЕВНОСТ 

− разликује књижевни и некњижевни текст; 

− чита са разумевањем све типове текстова; 

− одређује род књижевног дела и књижевну врсту; 

− разликује карактеристике народне од карактеристика 

уметничке књижевности; 

− анализира елементе композиције лирске песме, епског дела 

у стиху и у прози, као и драмског дела; 

− разликује појам песника и појам лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на писца; 

− разликује облике казивања; 

− увиђа песничке слике; 

− одређује стилске фигуре и разуме њихову улогу у 

књижевноуметничком тексту; 

− одређује тему и главне и споредне мотиве; 

− анализира узрочно-последично низање мотива; 

− илуструје особине ликова примерима из текста; 

− вреднује поступке ликова и аргументовано износи ставове; 

− уважава националне вредностии негује српску 

С.Ј.1.4.1, С.Ј.1.4.3, 

С.Ј.1.4.4, С.Ј.1.4.6, 

С.Ј.2.4.6, С.Ј.2.4.8, 

С.Ј.2.4.9, С.Ј.3.4.3, 

С.Ј.3.4.7. 

 

Страни језици, 

Историја, Музичка 

култура, Ликовна 

култура, Верска 

настава, Грађанско 

васпитање 
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културнубаштину; 

− напредује у стицању читалачких компетенција; 

− упоређује књижевно и филмско дело, позоришну представу 

и драмски текст. 

ЈЕЗИК 

 

− разликује променљиве речи од непроменљивих; 

− разликује категорије рода, броја, падежа речи које имају 

деклинацију; 

− разликује основне функције и значења падежа; 

− употребљава глаголске облике у складу са нормом; 

− разликује основне реченичне чланове (у типичним 

случајевима); 

− доследно примењује правописну норму у употреби великог 

слова; састављеног и растављеног писања речи; 

интерпункцијских знакова; 

− правилно изговара речи водећи рачуна о месту акцента и 

интонацији реченице; 

− говори јасно поштујући књижевнојезичку норму; 

− течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове. 

С.Ј.1.3.4, С.Ј.1.3.7, 

С.Ј.1.3.9, С.Ј.1.3.10, 

С.Ј.2.3.3, С.Ј.2.3.7, 

С.Ј.3.3.1, С.Ј.3.3.4, 

С.Ј.3.3.6, 

Страни језици, 

Музичка култура, 

Грађанско 

васпитање 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

− користи различите облике казивања: дескрипцију (портрет и 

пејзаж), приповедање у 1. и 3. лицу, дијалог; 

− издваја делове текста (наслов, пасусе) и организује га у 

смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста); 

− саставља говорени или писани текст о доживљају 

књижевног дела и на теме из свакодневног живота и света 

маште; 

− проналази експлицитно и имлицитно садржане информације 

у једноставнијем књижевном инекњижевном тексту; 

 − напамет говори одабране књижевне текстове или одломке. 

С.Ј.1.1.1, С.Ј.1.1.2, 

С.Ј.1.2.1, С.Ј.1.2.2, 

С.Ј.1.2.4, С.Ј.2.2.4, 

С.Ј.2.2.5, С.Ј.3.2.1, 

С.Ј.3.2.5. 

Страни језици, 

Историја, Музичка 

култура, Ликовна 

култура, Грађанско 

васпитање 
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Начин остваривања програма: 

Наставни програм предмета Српски језик и књижевност чине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка култура. Све 

три области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

Окосницу програма Књижевности чине текстови из лектире. Лектира је разврстана по књижевним родовима – лирика, епика, 

драма и обогаћена избором нефикционалних, научнопопуларних и информативних текстова. Обавезни део лектире састојисе, 

углавном, од дела која припадају основном националном корпусу, али је обогаћен савременим, актуелним делима. Избор дела је у 

највећој мери заснован на принципу прилагођености узрасту. 

У настави Језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану комуникацију стандардним (књижевним) српским 

језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на усвајање језичких правила и граматичке норме, већ и на разумевање 

њихове функције и правилну примену у усменом и писменом изражавању. Правописна правила се усвајају путем систематских 

вежбања (правописни диктати, исправка грешака у датом тексту, тестови са питањима из правописа итд.). 

Развијање Језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Ова наставна област, иако је програмски 

конституисана као посебно подручје, мора се повезивати с обрадом књижевних текстова као репрезентативних образаца изражавања, а 

такође и са наставом граматике и правописа. Језичка култура се негује спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби, које 

имају за циљ богаћење речника и развијање способности и вештине изражавања. Када су у питању домаћи задаци, препоручује се да се 

четири задатка пишу ћирилицом, а четир илатиницом (наизменично). Годишње се раде четири школска писмена задатка – по два у 

сваком полугодишту (један час за израду задатка и два за анализу и писање побољшане верзије састава). Школске писмене задатке 

требало би писати ћирилицом, а два исправка латиницом.  

Програм све три предметне области се остварује на редовној, додатној и допунској настави, као и на рецитаторској, драмској и 

новинарској секцији. Рад наставника се заснива на планирању, остваривању, праћењу и вредновању наставе. Програм je усмерен ка 

циљевима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и примени. За остваривање циљева планиране су 

различите активности и методе. У све три предметне области примењиваће се следеће методе рада: монолошка, дијалошка, 

демонстративна, текст метода, метода самосталних ученичких радова, као и следећи облици рада: фронтални, индивидуални, групни 

рад и рад у паровима. Током часа ће се динамично смењивати активности: слушање и реаговање на упутства наставника или са аудио-

записа, рад у паровима, малим и великим групама (минидијалози, игра по улогама, симулације итд.), мануелне активности (израда 
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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 именовање наслова. 

У настави ће се користити звучна читанка, постери и друга аудио-визуелна средства. Настава се изводи у кабинету за српски 

језик, који је опремљен компјутером, пројектором и интернетом. Ученици ће бити у могућности да као извор користе материјал са 

интернет страница као што је, рецимо, страница rastko.org. У оквиру редовне наставе обележаваће се Европски дан матерњег језика, 

Нова година; ученици ће узети учешће уобележавању Дечје недеље и у организацији приредби поводом обележавања Дана Светог 

Саве и Дана школе; такође, учествоваће у изради школског часописа ,,Школско звоно“. Крајњи циљ додатне наставе је и учествовање 

на бројним такмичењима: такмичење из српског језика и језичке културе, такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада“, 

такмичење рецитатора, такмичење ,,Читалићи“. Биће организована и бројна књижевна окупљања поводом годишњица рођења и смрти 

наших истакнутих књижевника, као и дружења са песницима. Такође, ученици ће активно, кроз наставу српског језика, радити 

корелацију са разним другим пројектима, нпр. Професионсална оријентација или Заједно ка средњој школи. Ученици ће бити 

укњучени и у друге пројекте или радионице за које сматрамо да су важне за испољавање различитих талената или могућности и знања 

ученика. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Сваки наставни час и свака активност ученика прилике су за формативно оцењивање, односно регистровање напретка ученика 

и упућивање на даље активности. Резултат оваквог вредновања даје повратну информацију и ученику и наставнику о томе које 

компетенције су усвојене, а које нису, као и о ефикасности одговарајућих метода које је наставник применио ради остваривања циља 

(самоевалуација наставника). Формативно вредновање je праћење ученичких постигнућа, начина рада и средство које омогућава да 

наставник у току наставног процеса мења и унапређује 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. 

Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом.  
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1. Сврха оцењивања:  - сумативно оцењивање 

Могућа средства оцењивања: писмени задаци, писмене вежбе, контролни задаци, петнаестоминутне вежбе, домаћи задаци, 

читалачки дневник, есеји, ученичке презентације. 

2. Сврха оцењивања:  - формативно оцењивање 

Могућа средства оцењивања: посматрање, језичке вежбе, самоевалуација, активност на часу, вршњачко оцењивање. 

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

406 
 

8.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

ЦИЉ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку 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 овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе  учења страног језика.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Људи и места 

 

Чињеница или 

фикција 

 

 

Промене 

 

 

Теме за разговор 

 

Оперативни задаци по језичким вештинама постепено се проширују и 

усложњавају. Истовремено се континуирано примењују и оперативни 

задаци из претходних разреда.  

 

Разумевање говора  

Ученик треба да:  

- глобално, детаљно и селективно (у зависности од захтева 

комуникативне ситуације) разуме различите усмене текстове 

(дијалоге, монологе, песме и друго) о темама предвиђеним наставним 

програмом у трајању од 3 до 5 минута (у зависности од степена 

познавања теме и контекста), које чује уживо или са аудио визуелних 

записа.  

а) Разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са 

активностима  на часу (говор наставника и другова, аудио и визуелни 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.15. 

ПСТ.2.1.18. 

ПСТ.2.1.22. 

 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

Српски језик, Географија 

 

Биологија, Историја, 

Географија, Српски 

језик, Музичка култура 

 

Техничко образовање, 

Географија, Српски 

језик,  

 

Српски језик, Историја,  

 

Српски језик, 
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Нови хоризонти 

 

 

Само замишљамо 

материјали у настави);  

б) Разуме рекламе, радио и ТВ емисије блиске интересовањима 

ученика или значајне за младе, као и о темама образовног карактера 

из популарне науке;  

в) Разуме усмене текстове које исказују говорници различитих 

стандардних варијетета о темама из свакодневног живота ближег и 

даљег учениковог окружења, а које се односе на узрасно специфична 

интересовања.  

 

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  

- разуме глобално, детаљно и селективно (у зависности од захтева 

комуникативне ситуације и личних потреба) различите писане 

текстове (писма, новинске чланке, јасна илустрована упутства, 

огласе, прилагођене књижевне текстове, текстове у вези са градивом 

других наставних предмета и слично) о темама из свакодневног 

живота и популарне науке, ближег и даљег учениковог окружења, а 

које се односе на узрасно специфична интересовања и чија дужина 

зависи од чињенице у коликој мери ученик познаје дату тему и 

контекст.Увиђајући намеру аутора текста и контекста у којем је текст 

настао (емоционални и друго), ученик чита:  

а) да би се информисао;  

б) да би пратио упутства;  

в) ради задовољства.  

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

ПСТ.3.1.11. 

 

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.1.1.1. 

ПСТ.1.1.5. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.20. 

Географија, Историја, 

Биологија  

 

Географија, Историја, 

Физичко васпитање, 

Српски језик 
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Усмено изражавање  

 Ученик треба да:  

- прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у 

временском трајању од два до три минута, на структурисани начин:  

 а) говори о себи и свом окружењу, о догађајима и активностима у 

школи и изван ње;  

 б) изрази своје утиске, осећања и аргументовано мишљење и ставове 

у вези са темама које су програмом предвиђене.  

Интеракција 

 Ученик треба да:  

- поштујући социокултурне норме комуникације, са саговорницима 

размењује информације, мишљења и ставове о темама из 

свакодневног живота, блиске његовом интересовању или из 

популарне науке и културе,  

- започиње и води разговор о познатим темама., одржава његов 

континуитет и завршава га.  

Писмено изражавање  

Ученик треба да пише :  

- сруктурисане и кохерентне текстове дужине од 140 до 160 речи у 

којима, користећи познату лексику и морфосинтаксичке стуктуре, 

описује догађаје и лична искуства,  

- поруке и писма (у електронској и традиционалној форми) 

различитог садржаја (захваљивање, позивање, извињење, тражење и 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.2.1.22. 

 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 
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давање информација) .  

Медијација  

 У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које 

не могу да се споразумеју, ученик треба да:  

 - усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са 

циљног на матерњи,  

- писмено преноси поруке и објашњења, 

- препричава садржај писаног или усменог текста.  

Доживљај и разумевање књижевног текста  

 Ученик може да:  

- изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту 

и тексту из области књижевности за младе (песма, скраћена верзија 

приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства 

изражавања (цртежи, моделирање, глума),  

- препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи,  

 - увиђа сличности и разлике са матичном и осталим културама.  

 

Начин остваривања програма: 

 Наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај правилне употребе граматике у писању и говору знања ученика мере 

се јасно одређеним критеријумима са циљем да унапреди квалитет језичког материјала, настава се заснива и на социјалној 

интеракцији; 
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 рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног рада, потрагом за информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и аудиоматеријал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и 

виртуелним условима са јасно одређеним контекстом,поступком и циљем; 

 усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у различитим ситуацијама 

 рад н апројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки 

рад; 

 за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто; 

 наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће 

елементе 

 наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

 радићесеследећимметодамафронтална, монолошка, дијалошка, раднатексту, рад у паровима и рад у групи 

 у настави ће се користити дигитални уџбеник, презентације, постери и друга аудио-визуелнасредства 

 наставасеизводи у кабинетузаенглескијезик, којијеопремљенкомпјутером, пројектором и интернетом тако да ће се и интернет 

користити као извор. 

 Предвиђена је израда два писмена задатка као и редовно одржавање допунске и додатне настеве у току школске године. 

 Ученицима осмог разреда омогућено је да се такмиче из енглеског језика на редовном тамичењу предвиђено за ученике осмог 

разреда, као и на међународном HIPPO такмичењу. 

 У току школске године обележиће се Европски дан језика и Нова година. 

 

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. Ради објективног оцењивања ускладићемо когнитивне нивое одговарајућим начином оцењивања – писмени задаци, 

тестови, усмено излагање, конверзација, презентације, домаћизадатак, активност на часу. Сврха оцењивања треба да буде и јачање 

мотивације за напредовањем код ученика, а неистицање њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да 

доприне су све општој 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 
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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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8.3 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

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

естетичке критеријуме кроз практични рад,оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос преме 

уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа.  

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
ЗАДАЦИ 

СТАНДАРДИ КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Слободно 

компоновање 

 Оспособљавање ученика да опажају и 

представљају слободне композиције,да 

формирају навике за виши ниво културе рада,за 

квалитет производа,кулутру живота и слободног 

времена; 

 -развијање способности за опажање квалитета 

свих ликовних елемената; 

 -коришћење различитих техникаи упознавање 

њихових својстава; 

 -развијање способности за препознавање 

основних својстава традиционалне,модерне и 

савремене уметности 

ЛК 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3.,1.2.3,1.3.1,,1.3.2.

,1.3.3,1.3.4 

 ЛК 2.1.1,2.1.2,2.2.1,2.2.2 

 ЛК 

3.1.1,3.1.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3

,3.2.4,3.3.4 

Биологија,Музичка 

култура, Географија, 

Техничко и информатичко 

образовање,српски језик, 

математика, физичко 

васпитање 

Визуелна 

метафорика и 

споразумевање 

 

 Оспособљавање ученика да опажају и 

представљају визуелну метафорику, да 

формирају навике за виши ниво културе рада,за 

квалитет производа,кулутру живота и слободног 

времена; 

 -развијање способности за опажање квалитета 

ЛК 

1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2.3,1.

3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4 

 ЛК 2.1.1,2.1.2,2.2.1,2.2.2 

 ЛК 

3.1.1,3.1.2,3.2.1,3.2.2,3.2.4

Српски језик, биологија, 

географија,техничко и 

информатичко 

образовање,  математика, 

историја, грађанско 

васпитање 
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свих ликовних елемената; 

 -коришћење различитих техникаи упознавање 

њихових својстава; 

 -развијање способности за препознавање 

основних својстава традиционалне,модерне и 

савремене уметности 

,3.3.1,3.3.1,3.3.2,3.3.3,3.3.

4 

 

 

Контраст, 

јединство и 

доминанта у 

простору 

 Оспособљавање ученика да опажају и 

представљајуконтраст,јединство и доминанту у 

простору, да формирају навике за виши ниво 

културе рада,за квалитет производа,кулутру 

живота и слободног времена; 

 развијање способности за опажање квалитета 

свих ликовних елемената; 

 коришћење различитих техникаи упознавање 

њихових својстава; 

 развијање способности за препознавање 

основних својстава традиционалне,модерне и 

савремене уметности 

ЛК 

1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2.3,1

.3.2,1.3.3,1.3.4 

ЛК 2.1.1, 

2.1.2,2.2.1,2.2.2,2.3.1 

 

 ЛК 3.1.1, 

3.1.2,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.4

,3.3.1,3.3.2,3.3.4 

 

Српски језик, музичка 

култура, физика,физичко 

образовање, биологија, 

математика, техничко и и 

нформатичко образовање, 

историја 

 

Слободно 

компоновање и 

фантастика 

- Оспособљавање ученика да опажају и 

представљају слободне композиције и 

фантастику, да формирају навике за виши ниво 

културе рада,за квалитет производа,кулутру 

живота и слободног времена; 

 развијање способности за опажање квалитета 

свих ликовних елемената; 

 коришћење различитих техникаи упознавање 

ЛК1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.2.

3,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4 

 

ЛК 2.1.1, 

2.1.2,2.2.1,2.2.2,2.3.1 

 

Музичка култура, физика, 

српски језик , биологија, 

математика, хемија , 

физичко образовање 
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њихових својстава; 

 развијање способности за препознавање 

основних својстава традиционалне,модерне и 

савремене уметности 

 ЛК3.1.1, 3.1.2, 

3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.2.4,3

.3.1,3.3.2,3.3.3,3.3.4 
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8.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 

ЦИЉ наставе учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересивања за музичку уметност, стваралачко и критичко 

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

наслеђа и култури свога и других народа. 

- Развијање музикалности и креативости 

- Неговање смисла за заједничко музицирање 

- Неговање способности извођења музике (певање и свирање) 

- Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

- Подстицање креативности у свим музичким активностима 

- Припремање програма за културну и јавну делатност школе 

- Упознавање занумања музичке струке 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Музика ХХ века 

- У оквуру теме ученик је у стању да наведе начине 

и средства музичког изражавања у XX веку 

- Објасни како друствени развој утиче на музику и 

идентификује музичке елементе 

О.Н.1.1.1. 

С.Н.2.1.1. 

Н.Н.3.1.1. 

С.Н.2.1.3. 

Н.Н.3.1.2 

Н.Н.3.1.4 

Н.Н.3.1.3 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Географија 

Ликовна култура 
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Музички иструменти 

- Класификује инструменте по начину настанка 

звука 

- Опише основне карактеристике удараљки 

- Препозна везу између избора 

- инструмента и прилике када се музика изводи 

- Користи могућности ИКТ-а у примени знања 

О.Н.1.2.1. 

О.Н.1.2.2. 

С.Н.2.2.2 

Н.Н.3.2.2. 

Н.Н.3.1.2. 

Ликовна култура 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Информатика и рачунарство 

Географија 

Слушање музике 

- Изражава се покретима  за време слушања музике 

- Вербализује доживљај музике 

- Илуструје примере 

- Критички просуђује 

- Анализира музичко дело 

- Понаша се са правилима музичког бонтона 

О.Н.1.1.1 

О.Н.1.2.2 

С.Н.2.1.1. 

Н.Н.3.1.1. 

Физичко и зравствено 

васпитање 

Ликовна култура 

 Српски језик и књижевност 

Страни језици 

Извођење музике : 

певање и свирање 

- Пева и свира самостално и у групи 

- Примењује правилну технику певања 

- Развија моторику кроз свирање 

- Учествује у школским 

- приредбама и манифестацијама 

- Користи музичке матрице, караоке програма у 

извођењу 

О.Н.1.1.2. 

О.Н.1.2.2. 

С.Н.2.1.2 

Н.Н.3.1.2 

Физичко и зравствено 

васпитање 

Српски језик и књижевност 

Ликовна култура 

Географија  

Историја  

Биологија 

Музичко стваралаштво 

- Користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз певање свирање и покрет 

- Изражава своје емоције осмишљавањем мањих 

музичких целина 

С.Н.2.1.1 

О.Н.1.1.2 

Н.Н.3.1.2 

Српски језик и књижевност 

Страни језици 

Историја 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

417 
 

- Комуницира у групи изводи мање музичке целине 

- Користи ИКТ-а за музичко стваралаштво 

Н.Н.3.3.1 верска настава 

Информатика и рачунарство 

математика 

 

Начин остваривања програма: Да би постигао очекиване резултате наставник остварује наставу и учење користећи глас 

покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија, као и развијених мофела мултимедијалне наставе. 

Корелација међу предметима може бити полазиште за бројне предлоге у којима ученици учествују. 

Код ученика треба развијати вештине приступања и употребе информационих технологија. Развијати тимски, групни и 

индивидуални рад, као и премошћавање стидљивости или анксиозности.(код појединих ученика) 

Као слободна активност у школи се организује настава хора, односно хорског и инструменталног музичког ансамбла, који ће 

наступати у школи (прилком Дана школе, Савиндана, као и у свим културним активностима које се организују. Тај музички ансамбл ће 

наступати и ван школе , на смотрама хорова и оркестара, на конкурсима за акуелне музичке фестивале. 

Признања, награде, похвале биће истакнуте у школи као и у кабинету за музичку културу као даљи подстицај и мотивација за 

нове чланове. 

Ученици ће заједно са наставником учествовати у писању школске химне као и химне генерације која ће на адекватан начин 

бити презентована и извођена. 

У оквиру активности наставе ансамбла хора биће формиране мање групе певача и свирача који могу самостално наступати. Уз 

њих и групе љубитеља слушања одређеног музичког жанра, у циљу подстицања доживљаја музике као и разумевање. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Наставник упознаје и идентификује музичке способности сваког ученика. 

Прати рад, залагање, интересовање и став ученика. 
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Према систематском праћењу и посматрању ученика као и продуктима рада узима узима у обзир сваки од аспеката приликом 

оцењивања. – певање, читање нота, свирање на инструментима (орфов инструментаријум), познавање теорије музике. 

Формативно и сумативно оцењивање 

Вођење педагошке свеске 
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8.5 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  

 

Циљ наставе историје 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 развијање историјске свести и хуманистичко образовање ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању 

историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа 

толеранције код ученика. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

СВЕТ У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА И 

ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА 

- разуме појам „нови век и савремено доба“; 

- зна основне одлике овог периода; 

- упознао је основне историјске изворе за 

историју овог периода 

ИС: 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3., 

1.1.5. 

ИС: 2.1.4. 

ИС: 3.1.2, 3.1.6. 

Српски језик и 

књижевност, Географија, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско 

васпитање 

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И 

СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ 

И ОСМАНСКОМ 

ЦАРСТВУ ОД 

БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА 

ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ 

РАТА 

- зна да наведе основне податке везане за 

историју српског народа од 1878-1914. 

- зна основна обележја српске државе у другој 

половини 19. и почетком 20. века 

- разуме политички упсон Срба у Јужној 

Угарској, 

- разуме узроке, ток и последице Балканских 

ратова 

ИС: 1.1.2, 1.1.5, 

1.1.6, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 

Српски језик и 

књижевност, Географија, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско 

васпитање 
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2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 3.1.3, 

3.1.5, 3.1.6 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И 

РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ 

И ЕВРОПИ 

- зна основне узроке Великог рата, разуме његов 

ток и зна велике битке овог сукоба 

- разуме узорке настанка револуција у Русији у 

Европи 

ИС: 1.1.2, 

1.1.5, 1.1.6, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 

2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 

3.1.3, 3.1.5, 

3.1.6 

Српски језик и 

књижевност , 

Географија, Ликовна 

култура, Музичка 

култура, Верска настава, 

Грађанско васпитање; 

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У 

ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

- разуме улогу Србије и Црне Горе у Великом 

рату, 

- зна велике битке из Првог светског рата 

- разуме узроке и Великог рата, 

- упознао се са најзначајнијим личностима 

Великог рата. 

ИС: 1.1.2, 

1.1.5, 1.1.6, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 

2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 

Географија, Верска 

настава, Ликовна 

култура; 
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3.1.3, 3.1.5, 

3.1.6 

СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И 

ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

- препознаје и схвата појаву нових политичких 

идеологија у овом периоду, 

- зна и разуме догађаје из историје Италије и 

Немачке у време Бенита Мусолинија и Адолфа 

Хитлера, 

ИС: 1.1.2, 

1.1.5, 1.1.6, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 

2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 

3.1.3, 3.1.5, 

3.1.6 

Српски језик и 

књижевност , 

Географија, Ликовна 

култура, Музичка 

култура, Верска настава, 

Грађанско васпитање; 

ЈУГОСЛОВЕНСКА 

КРАЉЕВИНА 

- препознаје и разуме борбу Срба за стварањењ 

Краљевине СХС, односно уједињење Јужних 

Словена, 

- разуме процеса политчке борбе у Краљевини 

Југославији/сукоби политичких странака, 

завођење шестојануарске диктатуре, убиство 

краља Александра Караођревића, 

- разуме политичку кризу 30-их година у 

Краљевини Југославији 

ИС: 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3., 

1.1.5. 

ИС: 2.1.4. 

ИС: 3.1.2, 

3.1.6. 

Српски језик и 

књижевност, Географија, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско 

васпитање 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 

- зна основне узроке Другог светског рата, 

разуме његов ток и зна велике битке овог рата 

(Источни фронт, северноафрички фронт, рат на 

ИС: 1.1.2, 

1.1.5, 1.1.6, 

Српски језик и 

књижевност, Географија, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 
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Пацифику, западни фронт у Европи) 

- разуме узорке и значај улсака САД у рат на 

страни Антифашистичке коалиције 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 

2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 

3.1.3, 3.1.5, 

3.1.6 

настава, Грађанско 

васпитање 

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ 

СВЕТСКОM РАТУ 

- зна основне разлоге приступања Југославије 

Тројном пакту, 

- схвата улогу војске у догађајима од 27. марта 

1941. године, 

- разуме почетак и ток рата у Краљевини 

Југослави-Априлски рат и капитулација 

Југославије, 

- разуме појаву антифашистичких покрета отпора 

и значај њихове борбе против окупатора 

(партизански и четники покрет), 

- разуме улогу великих сила у грађанском рату у 

Југославији, 

- зна на који је начин кроз борбу против 

окупатора створена нова Југославија 

ИС: 1.1.2, 

1.1.5, 1.1.6, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 

2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 

3.1.3, 3.1.5, 

3.1.6 

Српски језик  и 

књижевност, Географија, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско 

васпитање 

СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

- разуме поделу послератне Европе, 

- зна да наведе основне узроке Хладног рата и 

ИС: 1.1.2, 

1.1.5, 1.1.6, 

Српски језик и 

књижевност, Географија, 

Ликовна култура, 
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заоштравање односа у свету између великих 

сила/стварање НАТО и Варшавског пакта, 

- зна о паду Берлинског зида и о полотичким 

променама у Европи крајем 20. века 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4. 

ИС: 2.1.1, 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2, 

2.2.3. 

ИС: 3.1.1, 

3.1.3, 3.1.5, 

3.1.6 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско 

васпитање 

10. ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ 

ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

- разуме процес формирања нове власти у 

социјалистичкој Југославији, 

- схвата значај аграрне реформе и колонизације у 

Југославији, 

- препознаје особености политичке кризе у 

Југославији и суког са СССР 

- разуме кризу у Југославији осмадесетих година 

и распад СФРЈ 

ИС: 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3., 

1.1.5. 

ИС: 2.1.4. 

ИС: 3.1.2, 

3.1.6. 

Српски језик и 

књижевност, Географија, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско 

васпитање 

 

Начин остваривања програма:  

Значај периода који се изучава у осмом разреду основног образовања и васпитања захтева посебну пажњу у избору наставних 

садржаја. У програму су обрађени најважнији догађаји, појаве и процеси, као и знамените личности које су обележиле раздобље од 

седамдесетих година XIX до краја  XX века. Кључни садржаји у оквиру наставних тема дати су у заградама које се налазе иза назива 

наставних јединица. Оваква структура програма конципирана је с циљем да помогне наставнику у планирању непосредног рада са 

ученицима јер му олакшава одређивање обима и дубине обраде појединих наставних садржаја. Наставник има слободу да сам одреди 

распоред и динамику активности за сваку тему уважавајући циљеве и задатке предмета. 
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Пожељно је на овакав начин осмишљени програм допунити садржајима из локалне прошлости, чиме се код ученика постиже 

јаснија представа о томе шта од историјске и културне баштине њиховог краја потиче из овог периода (учешће у балканским и 

светским ратовима, споменици знаменитим личностима и учесницима ратова, значајне грађевине, установе културе и образовања...).  

Савлађујући наставни програм историје,ученици осмог разреда, осим тога што стичу знања о догађајима, појавама и процесима 

из прошлости, добијају и подстицаје за свој интелектуални развој. Они се, учећи историју, вежбају у логичком закључивању и 

схватању узрочно-последичних веза.  

Историја је изузетно погодан наставни предмет за подстицање развоја критичког мишљења, односно за разликовање чињеница 

од претпоставки, података од њихове интерпретације и битног од небитног. Због тога је посебно значајно којим ће се методичким 

поступком и приступом обрађивати наставни садржаји. 

Историјакао наративни предмет, у коме су усмено излагање, опис, разговор, објашњења, тумачења, аргументовање наставника 

и ученика главна активност, пружа велике могућности за подстицање ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. 

Наставни садржаји треба да буду представљени као „прича” богата информацијама и детаљима, не зато да би оптеретили памћење  

ученика, већ да би им историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно, живо и динамично. Настава не би смела  

бити статистичка збирка података и извештај о томе шта се некада збило, већ би требало да помогне  

ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се тада десило, већ и зашто се то десило и какве су последице из тога 

проистекле.. 

Посебно место у настави историје имају питања, како она која поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од 

ученика, подстакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње користећи различите изворе информација. Добро 

осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке свести, не само у фази 

утврђивања и систематизације градива, већ и у самој обради наставних . 
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8.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА  

 

ЦИЉ наставе географије 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 ученицима пружи знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на 

територији Републике Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, настава географије ће им омогућити 

разумевање основних физичко-географских одлика наше земље и упознавање сложених друштвено-економских процеса и промена, 

како у нашој држави, тако и на Балканском полуострву, Европи и свету као целини. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

 

Увод у програмске 

садржаје 

Ученици треба да: 

- одређују, повезују и схватају значај географског 

положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету; 

 

- стекну основна знања о природно-географском и 

друштвено- економским одликама Србије, њеним 

природним лепотама и културном наслеђу; 

 

-примењују стечена знања у свакодневном животу, како 

би са разумевањем могли да прате друштвено-географске 

појаве, процесе и односе на простору наше земље, на 

Балкану, у Европи и у свету; 

 

ГЕ 1.1.1. 

ГЕ 2.1.1. 

ГЕ 3.1.1. 

 

-историја 

 

-биологија 

 

-математика 

 

-српски језик и 

књижевност 

 

 

 

 

 

Географски положај, 

границе и величина 

Србије 

 

ГЕ 1.4.1. ГЕ 2.4.1. 

ГЕ 1.4.2. ГЕ 2.4.2. 

ГЕ 1.4.3. ГЕ 2.4.3. 

ГЕ 1.4.4.ГЕ 3.4.1. 

ГЕ 1.4.5. ГЕ 3.4.2. 
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- познају својства географских објеката, појава и процеса у 

крају у коме живе и повезују појаве и процесе на 

регионалном и националном нивоу; 

 

- развију способности повезивања знања из географије са 

знањима из сродних наставних предмета; 

 

- схватају потребу личног учешћа у заштити, обнови и 

унапређивању квалитета животне средине и значај 

очувања природе и природних ресурса; 

 

- поседују осећања социјалне припадности и 

привржености сопственој нацији и култури, те активно 

допиносе очувању и неговању националног и културног 

идентитета; 

 

- развију међусобно уважавање, као и сарадњу и 

солидарност између припадника различитих социјалних, 

етничких и културних група и доприносе друштвеној 

кохезији; 

 

- подржавају процесе међународне интеграције наше 

ГЕ 3.4.3. 

ГЕ3.4.4.  

 

-ликовна култура 

 

-физика 

 

-информатика и 

рачунарство 

 

 

Природне одлике 

Србије 

 

ГЕ 1.4.1. ГЕ 2.4.5. 

ГЕ 1.4.2. ГЕ 2.4.6. 

ГЕ 1.4.3. ГЕ 2.4.7.  

ГЕ 2.4.1. ГЕ3.4.1. 

ГЕ 2.4.2. ГЕ3.4.2. 

ГЕ 2.4.3.  

ГЕ 2.4.4. 

 

 

Становништво и 

насеља Србије 

 

ГЕ 1.4.1. ГЕ 3.4.1ГЕ 

3.4.7. 

ГЕ 1.4.2. ГЕ 3.4.2.   ГЕ 

3.4.8.  

ГЕ 1.4.3. ГЕ 3.4.3.     

ГЕ 2.4.1. ГЕ 3.4.4.     
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земље; 

 

- користе различите изворе информација и уочавају 

њихову важност у географским сазнањима; 

 

- буду оспособљени да на терену осматрају, мере, 

анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају 

податке и развијају способност исказивања географског 

знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, 

графички и шематски; 

- овладају техникама тимског/ групног рада и групног 

одлучивања; 

- буду оспособљени за континуирано образовање и 

самообразовање; 

ГЕ 2.4.2. ГЕ 3.4.5.    

ГЕ2.4.3. ГЕ 3.4.6.     

   

 

Привреда Србије 

 

ГЕ 1.4.1. ГЕ 2.4.1.   ГЕ 

3.4.1.  

ГЕ 1.4.2. ГЕ 2.4.2.   ГЕ 

3.4.2.  

ГЕ 1.4.3. ГЕ 2.4.3.   ГЕ 

3.4.3.  

ГЕ 1.4.4. ГЕ 2.4.4.   ГЕ 

3.4.4.  

ГЕ 1.4.5. ГЕ 3.4.5.    

ГЕ 1.4.6.  ГЕ 3.4.6.  

ГЕ 1.4.7. 

 

Завичајна географија  

ГЕ 1.4.1.  

ГЕ 2.4.1.  

ГЕ 3.4.1.  
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Срби ван граница 

Србије 

 

ГЕ 1.4.1. ГЕ 2.4.1.   ГЕ 

3.4.1. ГЕ 1.4.2. ГЕ 

2.4.2. ГЕ 3.4.2.  

ГЕ 1.4.3.  

 

 

Србија у савремним 

интеграцијским 

процесима 

ГЕ 1.4.1.  ГЕ 2.4.1.   ГЕ 

3.4.1.  

ГЕ 1.4.2. ГЕ 3.4.2. 

ГЕ 1.4.3. 

ГЕ 3.4.3.  

ГЕ 3.4.4. 

 

Начин остваривања програма:  

У осмом разреду основне школе програмску структуру чини осам наставних тема, распоређених тако да свака претходна 

наставна тема представља основу за разумевање наредне, а све оне заједно чине јединствену целину. То, практично, значи да би у 

процесу наставе свим деловима програма требало посветити одређену пажњу уважавајући све програмске захтеве. Број наставних 
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часова по наставним темама дат је оријентационо. У зависности од предзнања ученика и структуре одељења, сам ћу одредити број 

часова за усвајање, вежбање, понављање, утврђивање и проверавање програмом предвиђених наставних садржаја.  

У настави је неопходно користити сл. наставна средстава: глобус, батеријску лампу, фотографије, различите презентације у 

Power point-у, као и документарне филмове о појединим темама са Youtub-a и сл., како би ученици лакше разумели градиво. 

У оквиру прве наставне теме „Увод у програмске садржаје“ потребно је да ученици упознају и разумеју сврху, циљеве и задатке 

програмских садржаја националне географије. 

Наставна тема „Географски положај, границе и величина Србије“ обухвата политичко-географске садржаје. Програмом је 

предвиђена обрада само основних политичко-географских елемената, географски положај, границе и величина. 

Тема „Природне одлике Србије“односи се на опште облике рељефа, климатске, хидрографске, педолошке и биогеографске 

одлике наше земље. Посебну пажњу неопходно је посветити проблемима заштите и унапређивања животне средине.  

Наставна тема „Становништво и насеља Србије“ требало би да подстакне ученике да боље упознају проблематику 

демографског развоја и насељеношћу Србије. Ово наставно градиво могуће је повезивати са сличним садржајима других настваних 

предмета, у циљу сагледавања популационих проблема и изграђивања свести о неопходности заједничког живота различитих народа. 

У оквиру ове теме неопходно је објаснити и указати на факторе који су довели до крупних промена и трансформације на нашим 

просторима почетком овог века, што се снажно одражава на становништво и насеља у нашој земљи. Ученици би требало да се упознају 

са различитим функцијама, типовима и развојем насеља у нашој земљи. 

Приликом обраде теме „Привреда Србије“ неопходно је инсистирати да ученици стекну знања о развоју привреде у целини и 

појединих привредних делатности, као и природно-географској основи развоја.  

Наставна тема „Завичајна географија“ обухвата преглед географских одлика локалне средине/завичаја. Приликом реализације 

ових наставних садржаја ученици ће користити стечена знања и умења постављена задацима наставе географије. Ученици ће радити 

кратка истраживања, а потом презентацију географских одлика локалне средине, на основу чега наставник може да сагледа обим и 

квалитет самосталног рада сваког појединца. 

У наставној теми „Срби ван граница Србије“ обухваћени су садржаји који се односе на суседне државе и њихове основне 

природне и друштвено-географске одлике у којима живи српско становништво и садржаји са територијалним размештајем српског 

становништва у европским државама, а и државама ван граница европског континента. Неопходно је да ученици усвоје податке о 

броји Срба који се налазе ван граница Србије, са условима у којима живе и раде и њиховим везама са матичном државом. 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

430 
 

У оквиру наставне теме „Србија у савремним интеграцијским процесима“ ученицима омогућити да схвате разгранатост и 

развојност политичке, економске, културно-просветне и научно-технолошке сарадње наше државе са другим државама и 

организацијама у свету.  

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање ученика у 8. разреду креће иницијалним тестом и тиме и проценом на ком нивоу се ученик налази и у 

односу на то ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Битно је да ученике осппособимо да сами себе оцењују, као и да се 

оцењују међусобно. 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, писмене провере и практичног рада и неме карте. 

Ученик се оцењује и на основу његових активности, излагању презентација, писање пројекта, групног рада итд. 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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8.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:ФИЗИКА  

 

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

реализацији одговарајућих стандарда постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима,развијају мотивисаност за учењем и заинтересованост за предметне 

садржаје,као и да упознају природне појаве и основне законе природе,да стекну основну научну писменост,да се оспособе за уочавање 

и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање,да 

оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ОСЦИЛАТОРНО 

 И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ученик уме да препозна врсту кретања према 

облику путање; 

- ученик уме да препозна основне појмове које 

описује осцилаторно кретање; 

- ученик уме да примени односе измећу физичких 

величина које описују осцилаторно кретање; 

-ученик зна како се мењају положај и брзина при 

осцилаторном кретању; 

-ученик зна основне физичке величине које 

описују таласно кретање, 

-зна шта је таласна дужина и зна да је препозна 

на графички приказаном таласу, 

ФИ.1.2.1., ФИ.2.2.3,ФИ.3.2.2.., 

ФИ.3.2.3. ,ФИ.3.2.4, ФИ.3.2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 биологија, српски 

језик 
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СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-зна да израчуна период и фреквенцију таласа и 

зна шта је амплитуда таласа; 

-ученик уме да препозна основне особине звука,  

-зна да звук представља механички талас који се 

простире у свим срединама различитим 

брзинама. 

 

-ученик уме да препозна особине светлости,  

-зна да светлост представља електромагнетни 

талас који се простире кроз вакуум брзином који 

износи 300000km/s и да је то највећа могућа 

брзина. 

-ученик зна како се прелама и одбија светлост,  

- зна закон одбијања светлости,  

-зна закон преламања светлости, -зна да лупа, 

микроскоп и телескоп преламају светлост и да их 

користимо за увећање лика 

 

-ученик уме да препозна смер деловања 

електростатичке силе, -зна да тела могу бити 

позитивно или негативно наелектрисана,  

-ученик уме да користи важније изведене 

јединице Si система и зна њихове ознаке 

(количина наелектрисања,електрични потенцијал, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИ.3.2.5.,ФИ.3.2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хемија, математика 
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ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

јачина електричног поља) 

 

-ученик уме да препозна да струја тече само кроз 

проводне материјале; 

-ученик уме да чита мерну скалу и зна да одреди 

вредност најмањег подеока; 

-користи уређаје за мерење: амперметре и 

волтметре и зна да запише измерену бројну 

вредност са одговарајућом јединицом мере 

-ученик зна да користи основне јединице за: 

јачину струје, напон, рад и снагу електричне 

струје. 

-ученик зна да разликује електричне проводнике 

и изолаторе;  

-ученик зна називе основних елемената 

електричног кола 

(изворструје,прекидач,проводник и отпорник) и 

зна да их препозна у простом колу; 

-ученик уме да израчуна јачину струје, отпор или 

напон ако су познате друге две (користи образац 

I=U/R). 

-ученик уме да препозна топлотне ефекте 

електричне струје,  

-ученик разуме појмове енергије и снаге 

 

 

ФИ.1.1.2., ФИ.2.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИ.1.3.1.,ФИ.1.4.1.,ФИ.1.4.2., 

ФИ.1.4.3.,ФИ.2.3.1.,2.3.2.,ФИ.2.3.3., 

ФИ.2.3.4.,ФИ.2.3.5.,ФИ.2.3.6., 

ФИ.2.4.2.,ФИ.2.4.3.,ФИ.3.3.1., 

ФИ.3.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хемија, техничко и 

информатичко 

образовање, 
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електричне струје, 

-ученик зна да користи важније изведене 

јединице Si система и зна њихове ознаке(јачина 

струје, напон, снага) 

-ученик уме да користи префиксе мили и кило и 

уме да да претвара јединице. 

-ученик зна како се везују отпорници и 

инструменти у електричном колу,  

-зна да се отпорници могу везати редно и 

паралелно, 

-да се амперметар везује редно аволтметар 

паралелно у струјно коло. 

-ученик уме да мери јачину струје и напон у 

електричном колу. 

 

-ученик уме да препозна смер деловања магнетне 

силе,  

-зна да стални магнети имају два пола N и S и да 

магнетно деловање може бити привлачно и 

одбојно. 

-ученик уме да препозна магнетне ефекте 

електричне струје; 

-ученик треба да упозна једноставан модел 
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МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

структуре атома, 

-стекне појам о нуклеарним силама, 

радиоактивности и нуклеарној енергији. 

 

-треба да препозна утицај физике на развој 

других природних наука, медицине и 

технологије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИ.1.1.2.,ФИ.1.3.2., ФИ.2.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

техничко и 

информатичко 

образовање, 

 

 

 

 

 

 

хемија 

 

 

 

 

 

 

 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

436 
 

Начин остваривања програма: Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задаовољава основне методске захтеве 

наставе физике: 

- Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

- Очигледност при излагању наставних садржаја. 

- Индуктивни приступ ( од појединачног ка општем ) при увођењу основних физичких појмова и закона. 

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичког излагања појединачних наставних 

садржаја , кроз систематизацију и обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово 

обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трајно усвоје. Веома је важно да се кроз рад у разреду испоштује овај 

захтев програма јер се тиме наглашава чињеница да су у физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа 

физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања неких 

предходних. 

Циљеви и задаци наставе Физике остварују се кроз следеће основне облике: 

1. Излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстративне огледе; 

2. Решавање квантитативних и квалитативних задатака; 

3. Лабораторијске вежбе; 

4. Коришћење других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја теме ( домаћи задаци, читање популарне 

литературе из историје физике и сл.); 

5. Систематско праћење рада сваког појединачног ученика. 

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима 

наставног процеса.  

Како уз сваку тематску целину иду демострациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, а на наставнику је 

да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, користећи 

прецизни језик физике, дефинише нове појмове ( величине ) и речима формулише закон појаве. Када се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме ( оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона ), прелази се , на презентовање 

закона у математичкој форми. Овим начином излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, 

трајније запамти усвојено градиво и у други план потисне формализовање усвојеног знања. 
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При решавању квантитативних ( рачунских ) задатака из физике, у задатку прво треба на прави начин сагледати физичке садржаје, 

па тек после тога прећи на математичко формулисање и израчунавање.Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: физичка 

анализа задатака, математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се односи 

задатак, а затим се набрајају и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу математичке форме 

заокона, израчунава вредност тражене величине. У трћој етапи тражи се физичко тумачење добијеног резултата. 

Лабораторијске вежбе чине састави део редовне наставе, при чему се ученици деле у групе. Вежбе се раде фронтално.  

Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања резултата мерења. 

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци. При одабиру задатака, наставник тежину задатака прилагођава могућностима 

просечног ученика и даје само оне задатке које ученици могу да реше без туђе помоћи. 

Програм свих седам предметних области се остварује на редовној, додатној и допунској настави.Циљ додатне наставе је 

учествовање на такмичењу из физике. Допунска настава намењена ученицима који на редовним часовима нису били успешни, њен 

циљ је да ученици уз додатну помоћ наставника, стекну минимум основних знања из физике. Примењиваће се следеће методе рада: 

монолошка, дијалошка, демонстративна, лабораторијски рад, као и следећи облици рада: фронтални, индивидуални, групни рад и рад у 

паровима.  

Настава се изводи у кабинету за физику. Кабинет је опремљен рачунаром и интернетом, тако да ће ученици бити у могућности да 

користе и садржаје са интернета у настави физике. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну 

контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавање 

квантитативних и квалитативних задатака и лобораторијских вежби. 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. 

Могућа средства оцењивања су: контролни задаци, петнаестоминутне вежбе, домаћи задаци,самоевалуација, активност на часу, 

вршњачко оцењивање. 
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8.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

 

ЦИЉ наставе математике у 8. разреду јесте:  

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

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

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

формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Сличност 

троуглова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тачка, права и раван 

 

- да ученици упознају најважније равне 

геометријске фигуре и њихове узајамне 

односе; 

-савладају и примене Талесову теорему 

-оспособи ученике за прецизност у мерењу, 

цртању и геометријским конструкцијама; 

- примене Талесову теорему у 

конструкцијама; 

-примене сличност на правоугли троугао. 

 

- да ученици упознају најважније равне и 

просторне геометријске фигуре и њихове 

узајамне односе; 

- схвате међусобне односе тачака, правих и 

M.A.3.3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.1.5.1.  M.A.2.5.1.  

M.A.3.5.1 

 

Географија, српски језик и 

књижевност, Техника и 

технологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија, Техника и 

технологија 
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Линеарне једначине и 

неједначине с једном 

непознатом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призма 

 

 

 

равни у простору; 

- упознају најбитније чињенице о 

пројекцијама на раван; 

 

- да ученици савладају основне операције с 

природним, целим, рационалним и реалним 

бројевима, као и основне законе тих 

операција; 

- схвате основна својства једнакости и 

неједнакости; 

-умеју да решавају линеарне једначине 

(неједначине) с једном непознатом на основу 

еквивалентних трансформација, као и да 

решења тумаче графички; 

-могу да изразе математичким језиком и 

реше одговарајуће текстуалне задатке 

(нарочито помоћу једначина); 

 

 

-упознају геометријско тело призму, њене 

елементе и својства; умеју да цртају мреже и 

да израчунавају површину и запремину тела; 

-примењују знања о геометријским телима у 

пракси, повезујући садржаје математике и 

 

 

 

 

 

 

M.A.1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.1.3.4.  M.A.2.3.4. 

M.A.3.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрски језик и књижевност, 

Физика; Хемија, 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија; Физика, Техника 

и технологија 
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Пирамида 

 

 

 

 

 

 

Линеарна функција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

других области, па тако стичу одређену 

политехничку културу 

 

 

 

-упознају геометријско тело пирамиду, њене 

елементе и својства; умеју да цртају мреже и 

да израчунавају површину и запремину тела; 

-примењују знања о геометријским телима у 

пракси, повезујући садржаје математике и 

других области, па тако стичу одређену 

политехничку културу 

 

 

-могу да уоче функционалне зависности у 

разним областима и да их приказују на 

различите начине, а нарочито - да потпуније 

схвате појам функције и њеног графика; 

-прошире и продубе знање о функцијама 

упознавањем линеарне функције и њених 

својстава, тако да могу поуздано да цртају и 

читају разне графике у вези с том функцијом 

 

умеју да састављају разне таблице и цртају 

одговарајуће графиконе-дијаграме разних 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.2.3.4. M.A.3.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.1.2.4. M.A.2.2.4. 

M.A.3.2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија, Техника и 

технологија, Физика 

 

 

 

 

 

 

Физика, Информатика 
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Графичко 

представљање 

статистичких података 

 

 

Систем линеарних 

једначина с две 

непознате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваљак 

 

 

 

 

 

стања, појава и процеса; 

 

-умеју да решавају линеарне једначине и 

системе линеарних једначина две непознате 

на основу еквивалентних трансформација, 

као и да решења тумаче графички; 

-умеју да решавају системе линеарних 

једначина методом замене и методом 

супротних коефицијената 

-могу да изразе математичким језиком и 

реше одговарајуће текстуалне задатке 

(нарочито помоћу једначина); 

 

-упознају геометријско тело ваљак, његове 

елементе и својства; умеју да цртају мреже и 

да израчунавају површину и запремину тела; 

-примењују знања о геометријским телима у 

пракси, повезујући садржаје математике и 

других области, па тако стичу одређену 

политехничку културу; 

 

-упознају геометријско тело купу, њене 

елементе и својства; умеју да цртају мреже и 

да израчунавају површину и запремину тела; 

 

 

 

 

 

M.A.1.5.2.  M.A.2.5.2.  

M.A.3.5.2. 

 

 

 

 

 

 

M.A.1.2.1.  M.A.2.2.1.  

M.A.3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија, Српски језик и 

књижевност, Информатика, 

Физика, Хемија, Биологија 

 

 

 

Физика, Хемија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија, Физика, Техника 

и технологија 
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Купа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопта 

-примењују знања о геометријским телима у 

пракси, повезујући садржаје математике и 

других области, па тако стичу одређену 

политехничку културу; 

 

-упознају геометријско тело лопту, њене 

елементе и својства; умеју да цртају мреже и 

да израчунавају површину и запремину тела; 

-примењују знања о геометријским телима у 

пракси, повезујући садржаје математике и 

других области, па тако стичу одређену 

политехничку културу; 

 

M.A.1.3.5. МA.2.3.5. 

M.A.3.3.5. 

 

 

 

 

 

 

M.A.1.3.5. M.A.2.3.5. 

M.A.3.3.5.M.A.1.3.5. 

M.A.2.3.5. M.A.3.3.5. 

 

Географија, Физика, Техника 

и технологија 

 

 

 

 

 

 

Географија, Физика, Техника 

и технологија 

 

 

Начин остваривања програма: 

Предвиђено је да се настава математике реализује кроз 136 часова годишње (4 часа недељно). У настави математике и 

изграђивању математичких појмова треба: 

- поћи од већ постојећих знања ученика и дограђивати их; 

- користити разноврсне примере, дијаграме и табеле, бројевну праву, илустрације, моделе и сл.  

- поновити да јесличност троуглова уведена преко једнакости углова и Талесову теорему (бездоказа); 

- поредити троуглове по сличности – коефицијент сличности; 

- применити сличност на правоугли троугао и на тај начин извести Питагорину теорему; 

- ученике упознати с међусобним односима тачака, правих и равни у простору и коришћењем модела и објеката у 

реалномокружењу и на сликама (цртежима) којима сеп редстављају; 

- посебно посветити пажњу односу равни и на њој нормалне праве;  
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- решавати и сложеније примере једначина и неједначина применом правила којима се једначине и неједначинетрансформишу у 

њима еквивалентне; 

- треба користити моделе, мреже, скице и слике да би ученици што лакше упознали геометријска тела (призму, пирамиду, ваљак, 

купу и лопту), њихове елементе и својства и научили да израчунавају површинe и запреминe ових тела,; 

- да сами ученици цртају мреже и израђују моделе проучаваних тела; 

- израчунавати површине и запремине само оних тела која су наведена у програму;  

- погодним примерима из физике показати везу између запремине, масе и густине тела; 

- рачунати површине и запремине преко основних елемената (датих одговарајућим формулама) као и с њима зависних елемената 

(дужине ивица, бочне висине, полупречника описаног или уписаног круга,...);  

- практично примењивати ова знања кроз различите конкретне примере рачунања површина и запремина објеката из окружења; 

- детаљно обрадити линеарну функцију и њена својства и научити ученике да цртају графике и читају њихова својства; 

- за примере статистичких података наведених у садржају програма бирати податке које ученици овог узраста разумеју и кој иза 

њих имају релевантно значење: школске оцене и просеци, резултати медицинских мерења и сличне податке из свакодневног 

живота; 

- да ученици упознају линеарну једначину с две непознате, график једначине с две непознате и појам система једначина; 

- у изучавању линеарних једначина с једном непознатом и система линеарних једначина значајну пажњу треба посветити у 

њиховој примени на решавању разних једноставних проблема. 

Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и наставе. Рад наставника се састоји у планирању, остваривању, 

праћењу и вредновању наставе. За остваривање предвиђених исхода наставник излаже знања-садржаје објашњавањем, усменим 

излагањем, разговором и демонстрацијом наставних средстава. Кроз исходе се остварује и међупредметна компетенција као што су 

комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, и основа за даље учење. При обради 

нових садржаја наставници ће се ослањати на постојаћа искуства и знања ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 

самостално изводе закључке. Наставник организује наставни процес, подстиче и усмерава активност ученика. 

Наставни план и програм, као и планиране наставне активности биће прилагођени одређеном одељењу и могућностима и 

индивидуалним карактеристикама ученика којима је потребан ИОП. Израда Глобалног и оперативног планова, као и писање дневних 

припрема биће умерена на сва три нивоа постигнућа. Осим редовне наставе организоваће се додатна, допунска настава и припремна 

настава за завршни испит. Садржаји додатне наставе морају бити везани за садржаје осмог разреда али се могу изабрати и неке друге 
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теме у циљу организовања и припремања ученика за учешће на такмичењима у организацији Друштва математичара као и на 

међународном такмичењу  ,,Кенгур без граница“, и обележавања  ,,Мај месец математике“.  Допунска настава биће прилагођена 

могућностима и потребама ученика. Квалитету наставе допринеће и сарадња са стручним сарадницима, разредним старешинама и 

колегама из одељенског и стручног већа. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Саставни део процеса развоја математичких знања је праћење и процењивање степена остварености исхода, који обезбеђују 

објективно сагледавање развоја и напредовања ученика. Процес започње иницијалним тестирањем и процени ниво на коме се ученик 

налази. Информације о усвојеном знању прикупљамо из више извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови). Користимо педагошку свеску, а оцењивање је сумативно и формативно, 

које усклађујемо са његовом сврхом.  

Оцењивање се врши кроз 4 писмена задатка и 4 контролне вежбе предвиђене планом и програмом и кроз активности у 

васпитно-образовном процесу (активно учешће на часу, израда домаћих задатака, праћење наставе, допринос настави...) 

Свака активност ученика је прилика за процену напредовања и давање повратне информације о степену усвојености градива, а 

и препоруке како да ученик побољша своје резултате и прошири своје знање. Праћење и евалуација обавља се кроз низ активности као 

што су разговарање, праћење и посматрање, анализа, извођење закључака, презентација групног рада, вредновање и оцењивање. 

Наставник осим вредновања постигнућа ученика и процес наставе конитнуирано прати и сопствени рад.  

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

445 
 

8.9 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 

 

ЦИЉ наставе биологије 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 усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања, вештине и умења из области екологије и 

заштите животне средине, уз примену концепта одрживог развоја. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Увод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологија и животна 

средина 

 

Треба да: 

-упознају појам биолошке 

разноврсности и њен значај за 

опстанак и еволуцију живота на 

Земљи; 

-науче и схвате нивое организације 

живог света у природи; 

-упознају предмете истраживања 

екологије и њен значај; 

 

-упознају компоненте животне 

средине; 

-упознају еколошке факторе и њихов 

БИ.1.3.8 БИ 1.3.9 БИ 3.3.5. БИ 3.3.6 

БИ 3.4.5. БИ.1.4.1. БИ.1.4.8. БИ 

3.4.7. БИ.1.1.4 БИ 1.2.2  БИ 1.2.7. БИ 

2.4.2. БИ 3.4.1. 

 

 

 

 

 

 

БИ.3.3.6. БИ.1.4.1. БИ.2.4.1. 

БИ.2.4.2. БИ.1.4.2. БИ.3.4.1. 

БИ.3.4.2. БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. 

БИ.3.4.2. БИ.3.4.3. 

 

историја, географија, 

хемија, физика, 

математика, ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

географија, хемија, 

физика, математика, ИКТ 
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Угрожавање, заштита и 

унапређивање екосистема-

животне средине 

 

 

Глобалне последице 

загађивања животне 

средине 

 

Животна средина и 

одрживи развој 

 

 

 

значај за живи свет; 

-схвате основне односе исхране и 

повезаност живих бића у ланцима 

исхране; 

-схвате узајамне односе живих бића 

и животне средине и динамику 

односа материје и енергије; 

-схвате значај еколошке равнотеже 

за одржавање екосистема; 

 

-упознају основне типове 

екосистема и животне услове у 

њима; 

-стекну знања у вези са изворима и 

последицама угрожавања животне 

средине-екосистема; 

 

-упознају глобалне последице 

загађивања животне средине; 

 

-упознају појам и концепцију 

одрживог развоја; 

-разумеју улогу и значај личног 

ангажовања у заштити животне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИ.1.4.4. БИ.2.4.5. БИ.2.4.6. 

БИ.3.4.5. БИ.1.4.5. БИ.2.4.7. 

БИ.2.4.8. БИ.3.4.6. 

БИ.3.4.7. БИ.1.6.2. БИ.2.6.1. 

БИ.2.6.3. БИ.3.6.3. БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. БИ.2.4.9. БИ.1.4.7. 

БИ.2.4.9. 

 

БИ.1.4.5. БИ.2.4.8. БИ.3.4.6. 

БИ.3.4.8. БИ.1.6.1. БИ.2.6.1. 

БИ.3.6.1. БИ.2.6.4.  

 

 

БИ.3.4.8. БИ.1.4.8. БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. БИ.2.4.8. БИ.3.4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

географија, хемија, 

ликовна култура, физика, 

математика, ИКТ 

 

 

 

географија, хемија, 

ликовна култура, 

 историја, ИКТ 

 

географија, хемија, 

техничко образовање, 

ИКТ 
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Животна средина, здравље 

и култура живљења 

средине; 

-упознају природне ресурсе, њихову 

ограниченост и значај рационалног 

коришћења; 

-изграде ставове, развијају знања и 

умења неопходна за заштиту 

животне средине и допринос 

одрживом развоју; 

-развијају еколошку, здравствену и 

културу живљења; 

 

БИ.3.4.7. БИ.3.4.8. БИ.3.6.1. 

БИ.3.6.4. БИ.3.6.5. 

 

 

 

 

 

 

БИ.1.5.6. БИ.1.5.7. БИ.2.5.4. 

БИ.3.5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

историја, географија, ИКТ 

Начин остваривања програма: 

Наведени садржај програма поред основног теоријског приступа, поседују и активан приступ који је усмерен практичној 

реализацији заштите животне средине са бројним активностима и пројектима у учионици и у непосредном окружењу. Овако 

конципиран програм даје велику креативну слободу наставницима и ученицима да га сходно условима, могућностима и времену 

реализују. 

Улога наставника је да уз примену интерактивне наставе развија одговоран однос према животној средини и усмерава 

интересовање ученика у покушају да самостално организују активности и реализују пројекте. 

Нивои постигнућа знања, вештина и умења ученика захтев су дефинисаних образовних стандарда знања за  крај обавезног 

образовања. Професионално искуство и адекватно ангажовање наставника у раду са ученицима допринеће остваривању захтева 

дефинисаних образовним стандардима. 

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода као и употребу информационих 

технологија. Избор наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа, психофизичких и менталних способности ученика, 

расположивих наставних средстава и учила, као и опремљености кабинета. Предвиђене су следеће методе: монолошка, дијалошка, 

демонстративна, практичан рад, решавање проблема, рад на тексту, претраживање интернета, илустративне и комбиноване методе. 
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Избор облика рада препуштен је наставнику – фронтални, групни, индивидуални и други. . Веома су корисни часови у природи и 

посете природњачком музеју и зоолошком врту, уколико услови то дозволе. Осим редовне наставе организоваће се и  додатна и 

допунска настава. Допунску наставу требало би прилагодити могућностима и потребама ученика. Уколико ученици покажу веће 

интересовање наставник ће одговорити њиховим потребама. За наставу биологије предвиђено је и такмичење ученика. Такође, 

организује се и припремна настава за завршни испит ученика осмог разреда. 

Приликом израде планова (глобалног и оперативног) неопходно је предвидети 60% часова за обраду новог градива и 40% за 

друге типове часова. 

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од Министарства просвете и најновију стручну 

литературу. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Оцењивање је у функцији праћења напредовања ученика: шта је ученик усвојио од прописаних циљева и задатака, шта му теже 

иде, шта треба додатно подржати те се на основу тога прави план наредних активности у раду са учеником. Дефинисани циљеви и 

задаци образовања за осми разред, представљају наставницима кључни ослонац оцењивања у контексту целовитости наставног 

процеса. При том ће нужно уважавати особености идивудуалног тока развоја и напретка појединог ученика у савлађивању школског 

програма. Праћење развоја и напредовања ученика обавља се на начин који обезбећује што адекватније и објективније сагледавање. 

Наставник ће ученику континуирано и на адекватан начин (примерено учениковој способности да разуме и прихвати) указивати на 

квалитет његовог постигнућа у различитим доменима активности (наставник води педагошку свеску о постигнућима ученика). 

Истовремено ће се омогућити ученицима да развијају способност да самостално прате и оцењују квалитет свог рада и сопствено 

понашање у односу на стандарде и критеријуме и да самостално себе процењују и оцењују на релативно објективан начин. Тиме ће се 

ученици оспособити да активно учествују у свом развоју и образовању. Формативно оцењивање има улогу подстицајне повратне 

информације и при том се мора водити рачуна о следећем:  повратна информација је ефикасна када је добро увремењена, она мора да 

буде конкретна, тј. да се односи на активности и продукте детета а не на личност и карактеристике особе,  треба да је позитивно 

интонирана, тј. да прво истиче оне елементе који су за похвалу, а потом оне елементе које би дете требало и могло да поправи улажући 

додатне напоре. Оцењивање из биологије које захтева  посебне способности ученика вршиће се полазећи од способности ученика, 

степена спретности и умешности, а посебно ће се узимати у обзир ангажовање ученика. Оцењивањем се подстиче самопоуздање 

ученика и развој његове личности, као и његово активно учешће у настави и ваннаставним активностима. Повратне информације о 

напредовању ученика, остварености циљева и задатака и задовољавању развојних потреба ученика прикупљаће се :  
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- методом посматрања , 

- анализом ученичких радова (панои, слике, цртежи), 

- разговором са ученицима, 

- писменим испитивањем ( краћи контролни задаци, тестови,есеји,дневници), 

- усменим испитивањем (усмено излагање ученика на задату тему, дискусијама, разговором, објашњавањем појава, процеса и 

појмова...). 

Овим ће се, код ученика, допринети развоју појма о себи, формирању реалне слике о себи, о ономе шта знају и умеју, о својим 

способностима, што је значајно за развој самопоштовања ученика и здравог односа према себи. 
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8.10 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА  

 

ЦИЉ наставе хемије је да омогући да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији 

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 

разумевање промена и појава у природи на основу стечених знања о хемијским појмовима, теоријама, моделима и законима, 

оспособљавање ученика за комуницирање коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина, развијање 

способности за извођење једноставних хемијских истраживања, развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења, развијање 

свести о важности одговарајућег односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих 

супстанци у свакодневном животу, развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И 

КИСЕЛИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повезивање структуре атома неметала са 

његовим својствима (из свакодневног 

живота- кисеоник, водоник, угљеник), као 

што су агрегатно стање, растворљивост и 

реактивност, пре свега са кисеоником, 

закључивање да је кисеоник неопходан за 

сагоревање, разумевање да оксиди неметала, 

који реагују са водом, са њом граде 

киселине, доказивање киселости помоћу 

индикатора 

 

 

 

Повезивање структуре атома метала са 

ХЕ.1.2.1. ХЕ.1.2.2.  ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. ХЕ.1.2.6.  ХЕ.1.2.8.  

ХЕ.1.6.1.   ХЕ.1.6.2. ХЕ.2.2.1.  

ХЕ.2.2.2.   ХЕ.2.2.3.  ХЕ.2.2.4. 

ХЕ.2.6.1. ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3. 

ХЕ.3.2.1.  ХЕ.3.2.2.  ХЕ.3.2.3. 

ХЕ.3.6.1. ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија, 

Екологија, 

Географија, 

Математика 
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МЕТАЛИ, ОКСИДИ 

МЕТАЛА 

И ХИДРОКСИДИ( БАЗЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЛИ 

 

 

 

 

његовим својствима( из свакодневног 

живота-магнезијум, калцијум), као што су 

боја , проводљивост топлоте и струје, 

агрегатно стање, растворљивост, 

реактивност, пре свега са кисеоником, 

закључивање да је кисеоник неопходан за 

сагоревање, уочавање корозије као тихе 

оксидације, доказивање базности помоћу 

индикатора, објашњавање легура као смеша 

важних у металургији и грађевини којима се 

побољшавају особине метала 

 

Вежбање писања хемијских формула соли 

помоћу валенце, хемијских једначина, 

разумевање соли кроз припремање 

различитих раствора, схватање значаја и 

примене важних соли, савладавање појма 

киселих соли 

 

Разумевање да се у води киселине разлажу 

на позитивне водоникове и негативне јоне 

киселинског остатка, а хидроксиди на 

позитивне јоне метала и негативне јоне 

хидроксидне групе, а и соли на исти начин, 

разумевање практичне стране коришћења 

индикаторске хартије и pH-скале 

 

 

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.1.2.7.  ХЕ.1.2.8.  ХЕ.1.2.10. 

ХЕ.1.6.1. ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.2.1.  

ХЕ.2.2.2.  ХЕ.2.2.3.  ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.2.1.  

ХЕ.3.2.2.  ХЕ.3.2.3.  ХЕ.3.2.4. 

ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕ.1.2.4.  ХЕ.1.2.5.  ХЕ.1.2.6. 

 ХЕ.1.2.9.  ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2. 

 ХЕ.2.2.1.  ХЕ.2.2.2.  ХЕ.2.6.1.  

ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.2.5.  

ХЕ.3.2.6.  ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2. 

 ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

 

 

 

 

 

 

Техничко 

образовање, 

Физика, Географија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 

Физика, Биологија, 

Географија 
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ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 

ДИСОЦИЈАЦИЈА 

КИСЕЛИНА, 

ХИДРОКСИДА И СОЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОД У ОРГАНСКУ 

ХЕМИЈУ 

 

 

 

 

 

УГЉОВОДОНИЦИ 

 

 

Разумевање хемијских веза у органским 

једињењима, чиме је условљена њихова 

разноликост, општих својстава угљениковог 

атома, и разлике у односу на неорганска 

једињења 

 

Разумевање практичног значаја самих 

угљоводоника, али и као састојака нафте и 

као полимера, савладавање писања формула 

угљоводоника и значаја IUPAC 

номенклатуре кроз састављање модела 

молекула, повезивање структуре са 

њиховим физичким особинама и овладавање 

основним типовима хемијских реакција у 

органској хемији 

 

Уочавање функционалних група ових 

једињења и повезивање структуре са 

хемијским и физичким својствима, схватање 

практичне примене ових једињења и 

штетног дејства етанола на људски 

организам ( алкохолизам) 

 

Разумевање својстава биолошки важних 

органских једињења, енергетске вредности 

 

ХЕ.1.2.4. ХЕ.1.2.8.  ХЕ.1.2.10. 

ХЕ.2.2.1.  ХЕ.3.2.3.  ХЕ.3.2.4. 

ХЕ.3.2.5.  ХЕ.3.2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.3.3.  ХЕ.2.1.1. 

 

 

 

 

 

ХЕ.1.3.1. ХЕ.1.3.2.  ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.3.1.  

ХЕ.3.3.2. ХЕ.3.3.3.  ХЕ.3.6.1.  

ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија, 

Географија, Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија, 

Географија 

 

 

 

 

 

Биологија, 

Географија 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

453 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

СА КИСЕОНИКОМ 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

ових једињења, заступљеност у природи, 

биолошком и техничком значају( добијање 

маргарина и сапуна, хартије, лекова, 

тканине) 

 

Ретроспективни осврт на хемијска једињења 

која у природи представљају загађиваче, 

обнављање реакција које стварају киселе 

кише, изазивају „цветање воде“, 

уништавање озонског омотача 

 

 

 

 

ХЕ.1.3.1. ХЕ.1.3.2.  ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.3.1.  

ХЕ.3.3.2. ХЕ.3.3.3.  ХЕ.3.6.1.  

ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

 

 

 

ХЕ.1.4.1. ХЕ.1.4.2.  ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.4.1.  ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.4.1.  

ХЕ.3.4.2. ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  

ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 

 

 

 

 

ХЕ.1.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија 
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ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

Биологија, 

Екологија 

 

 

 

 

 

 

Начин остваривања програма: Наставни програм предмета хемија је организован тако да се у осмом разреду изучавају 

садржаји неорганске и органске хемије кроз девет области. Програм се остварује на редовној, допунској 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. За остваривање задатака планирају се различите активности и методе. Од метода рада  

примењују се следеће: монолошка, дијалошка, лабораторијско-демонстрациона,метода самосталних ученичких радова, као и следећи 

облици рада: фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима. Редовна настава се остварује кроз теоретски и практичан део. У 

оквиру теоретског дела ученици се стално подстичу да се укључе у дијалог са наставником, да повезују садржаје, нарочито са 

примерима из свакодневног живота, као и са предходним знањем и искуствима.  Практичан део је везан за извођење предвиђених 

лабораторијских огледа, као и за склапање модела молекула. Настава се изводи у хемијском кабинету, који је опремљен 

лабораторијским посуђем и прибором, хемикалијама, моделима атома, компјутером 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, такође се организује помоћ ученик-ученик. На часовима додатне наставе ради се са ученицима који показују посебна 

интересовања за одређене области хемије, циљ ових часова је припрема ученика за такмичења која организује „Српско хемијско 

друштво“, и израда истраживачких радова. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вредновање резултата напредовања ученика је у функцији остваривања 

задатака, а започиње иницијалном проценом( иницијални тест) достигнутог нивоа знања на почетку школске године како би смо могли 

да планирамо наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Оцењивање ученика се врши 

сумативним и формативним оценама. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање, односно 
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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 оцена образложити 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 и бројчаном оценом. Могућа средства сумативног оцењивања су: контролни задаци, 

петнаестоминутне вежбе. Могућа средства формативног оцењивања су: активност на часу, вршњачко оцењивање, самоевалуација, 

израда презентација. 
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8.11 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

 

ЦИЉ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

језичку, техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се  

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици упознају са техничко-

технолошки развијеним окружењем, стекну основну техничку и информатичку писменост, развију техничко мишљење, техничку 

културу рада. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕМДЕТИМА 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

- Ученици требају да: прошире знања о основним командама 

оперативног система;  

- прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште; 

- прошире знања о коришћењу основних програма за обраду 

текста, табела и слике;  

- обуче се за припрему презентација 

Информатика и рачунарство, 

енглески језик, 

географија, 

ликовна култура, 

српски језик 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

- Ученици требају да: упознају електроинсталациони 

материјал и елементе према стандардима наведених 

електроматеријала; 

- упознају основне електротехничке симболе; 

- науче да читају електротехничке шеме, а једноставније да 

користе у практичном раду; 

- стекну основна практична знања и умења у састављању 

електричних струјних кола; 

Физика, ликовна култура, 
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ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И 

УРЕЂАЈИ 

- Ученици требају да: упознају подсистеме електроенергетског 

система; 

- стекну појам о дистрибуцији електричне енергије; 

- упознају основне делове електротермичких и 

електродинамичких апарата и уређаја у домаћинству; 

- науче да правилно користе електричне уређаје и апарате 

Физика, 

ликовна култура 

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА 

- Ученици требају да: упознају основне електронске елементе; 

- науче симболе и шеме у електроници; 

- схвате принципе рада телекомуникационих и 

аудиовизуелних уређаја у домаћинству 

Физика,информатика и 

рачунаство 

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ-

МОДУЛИ 

- Ученици требају да: развијају конструкторске способности 

израдом и склапањем модела електротехничких и 

електронских уређаја и апарата према одговарајућим 

шемама. 

Физика 

 

Начин остваривања програма: 

Остваривање програма техничког и информатичког образовања се остварује кроз теоретски и практичан део. У 8. разреду 

област технике која се обрађује и у тероетском и у практичном делу се односи на област електротехнике. Теоретски део се углавном 

остварује кроз монолошко-дијалошку методу,затим илустративно-демонстативном методотом уз коришћење уџбеника,као и 

доступних наставних средства попут рачунара,интеренета, слика,модела готових ел. кола итд.  Овде се покушава да се ученици што 

више укључе у дијалог са наставником имајући у виду да је сам предмет техничко и информаричко образовање такав да постоји 

могућност да ученици већ имају одређена предходно стечена знања из ове области из свакодневног живота. Област везана за 

информатичке технологије се реализује делом теоретски, а делом практичо тј. коришћењем рачунара као наставаног средства. 

Практичан део предмета техничко и информатичко образовање  је везан за израду техничких цртежа и за израду практичних радова. 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

458 
 

За израду техничих цртежа ученицима је од  средстава за рад  потребна свеска без линија формата А4,као и потребан прибор за 

техничко цртање попут графитне оловке(техничке оловке), лењира, троуглова итд. Израда практичних радова ученика се односи 

углавном на рад у паровима или појединачни рад, где ученици сами или уз помоћ наставника склапају моделе једностваних 

електричних кола на пластичним плочама које су предвиђене за ту намену. Затим се испробавање тих електричних кола врши 

коришћењем једносмерне струје тј. употребом батерије. У техничко и информатичком образовању постоји и слободна активност у 

виду секције “Шта знаш о саобраћају“, у којој ученици стичу додатна теоретска знања из познавања саобраћајних прописа, као и 

практична примена тих прописа која се изводи у виду вожње бицикле на полигону спретности. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Оцењивање ученика  се врши сумативним и формативним оценама. Код ученика се усменим путем оцењује стечено знање из 

теоретског дела техничког и информатичког образовања. Ученицима се оцењују и технички цртежи рађени у свесци, као и практични 

радови који се односе на рад везан за израду модела једноставнијих струјних кола код којих се рад струјних кола испробава 

 једносмерном струјом тј. применом батерије. Рад ученика и вредновање тог рада се прати и кроз коришћење педагошке 

свеске.Вреднују се процес и продукти учења.У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, 

систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др).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).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 

тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати 

процес учења и бирати погодне стратегије учења.  
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8.12 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ наставе физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним са осталим 

васпитно-образованим подручијима, доприносе интегралном развоју личности ученика ( когнитивном, афективном, моторичком), 

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

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 

СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

 

Физичке способности 

- развијање физичких способности: 

- брзине,снаге,издржљивости,кординације. 

- учвршћивање правилног држања тела. 

- упореди резултате тестирања са вредностима за 

свој узраст и сагледа   сопствени моторички 

напредак. 

ФВ.1.1.24. 

ФВ.1.2.25. 

ФВ.2.1.24. 

ФВ.2.1.25. 

Информатика 

Математика 

Српски језик 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

- развој основних моторичких 

способности,првенствено брзине и кординације. 

- доводи у везу развој физичких 

- способности са атлетским 

- дисциплинама. 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4. 

ФВ.2.1.3. 

ФВ.2.1.7. 

Географија 
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СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 

- одржава стабилну и динамичку 

- равнотежу у различитим кретањима изводи 

ротације тела. 

- користи елементе гимнастике 

- у свакодневним животним ситуац 

- ијама и игри. 

- процени сопствене могућности за вежбање у 

гимнастици. 

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. 

Биологија  

Основе тимских и спортских 

игара. 

- примена и усавршавање моторичких умења и 

навика. 

- примена стечених знања у сложеним условима 

(кроз игру,такмичење). 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.2.1.2. 

Информатика 
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Плес и Ритмик 

- естетско изражвање покретом и кретањем и 

доживљавањем естетских вредности. 

- развој и усавршавање моторичких способности. 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.2.1.18. 

ФВ.2.1.19. 

Музичка 

култура 

Физичко вежбање и спорт. 

- стицање моторичких умења која су утврђења 

програмом физичког васпитања. 

- стицање теоријских знања неопходних  

- за њихово усвајање. 

- усвајање знања ради разумевања значаја и 

суштине физичког васпитања. 

- формирање морално-вољног карактера. 

- задовољавање социјалних потреба за 

потврђивањем, групним  

- поистовећивањем. 

- формирање морално воњног карактера. 

- оспособљавање ученика да стечена  

- умења , знања и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, 

чувања здравља и заштити природе и човекове 

средине. 

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 kултура 

 Биологија 

 

Начин остваривања програма 
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Програмски концепт физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних, ванчасовних и ваншколских 

организационих облика рада за остваривање циља наставе физичког васпитања. 

Програм наставе физичког васпитања кроз развијање физичких способности и стицање мноштво разноврсних знања и умења, 

ученици ученици се оспособљавају за задовоњавање индидвидуалних потреба, за коришћење физичког вежбања у свакодневном 

животу.Програм се оствару је кроз следеће етапе:утврђивање стања , радних задатака за појединце и групе ученика, утврђивање 

средства и метода за остваривање радних задатака, остваривање васпитних задатака , праћење и вредновање ефекта рада и оцењивање. 

Програмско садржаји остварују се, оси на редовним часовима 2 пута недељно, и кроз ванчасовне и ваншколске организационе 

облике рада, као што су. излет, крос, курсни облици, слободне активности, такмичења, корективно-педагошки рад, дани спорта, 

приредбе и јавни наступи. 

Да би настава физичког васпитања нила примерена индивидуалним разликама ученика, наставник ће сваког ученика или групе 

ученика, усмеравати на смањене или проширене садржаје, који су предвиђеним планом и програмом, у часовној ванчасовној и 

ваншколској активности. 

У реализацију програма полази од чињенице да се циљ наставе физичког васпитања не може се остварити без активног и 

свесног учешћа ученика. 

Ученицима који, услед ослабљеног здравља не могу да прате наставни програм , обезбеђен је и корективно педагошки рад. 

Организација васпитно образовног рада 

Процес наставе физичког васпитања усмерен је на: 

 развијање физичке способности,  

 усвајање моторичких знања и умења, 

 теоријско образовање. 

Развијање физичких спсобности – гипкост, снаге, брзине, издржљивости и прецизност на свим часовима, ванчасовним и 

ваншколским облицима рада, спроводи се низ метода  и облика рада којих се постижу оптималне вредности ових способности. 

Програм за развијање физичке способности сачињава наставник.Овај програм се изводи путем вежби обликовања у првом делу 

часа.Утоку рада наставник усмерава ученике на самостално извођење вежби како би исправљао грешке. Затим програм реализовати у 

функцији развијања пре свега гипкости , снаге, брзине и издржљивости. 
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Програмски садржаје где је то потребно реализовати према полу.У програму су дати само кључни програмски адржаји.То је 

учињено да би наставник физичког васпитања мога слободно и креативно да се сналази. 

Од организациних облика рада , програм се реализује ванчасовној и ваншколској активности. 

- самостално вежбање. Предметни наставник упућује ученике на самостално вежбање чије моторичке способности нису на 

потребном нивоу, тако и на остале ученике, како би они стекли трајну навику на вежбање. 

- Корективно –педагошки рад организују се за ученике који имају лоше и неправилно држање тела( поструални поремећај).Рад 

се спроводи наставник у сарадњи са лекаром или физијартом. 

- Курсни облици рада. Програм курсних облика рада сматра се обавезним наставним прогрмом.Њихова реализација је 

специфична, ову наставу треба реализовати на посебан начин: на часовима у распореду редовне наставе, у другим објектима, у 

супротној смени ( и на другим објектима, а уз то планиране дане. 

- Спортска активност од значаја за друштвену средину.Из фонда часова за заједнички програмски садржај школа може да 

планира 12 часова за ону спорску активност која није обухваћена овим заједничким програмом 8стони тенис, борилачки 

спортови). 

- Кросеви се се одржава у два пута годишње за све ученике.Осим што организација припада наставнику физичког припада 

задатак је и свих наставника школе. 

- Такмичења ученика чини проверу и афирмише резултат рада ученика.Школа је дужна да обезбеди услове рада за 

такмичење.Стручно веће на почетку године счињава пропозиције.Обавезна су унутародељенска, међуодељенска такмичења. 

- Слободне активносто-секције организује се најмање једном недењно , према плану рада које счињава стручно веће и 

наставник физичког васпитања који води одређену секцију. 

- Теоријско образовање подразумева стицање одређених знања путем којих ће ученици упознати суштину процеса. 

Планирање образовно васпитног рада 

Настава физичког васпитања организује се по 2 часа недељно.Наставник треба да изради: 

- општи глобални план рада, који садржи све организационе облике рада. 

- општи глобални план по разредима,који садржи организационе облике рада који су предвиђени конкретан разреди њихову 

дистрибуцију по циклусима. 

- план по циклусима садржи оразовно - васпитне задатке, све организационе облике рада који се рализују у конкретном циклусу. 
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Праћење и вредновање наставе и учења 

Оцењивање се врши бројчано , на основу остваривања оперативних задатака и минималних образовних захтева. 

Праћење напредовања ученика обавља сњ сукцесивно, током целе школске године, на основу јединствене методологије кија предвиђа 

следеће тематске целине. 

 Стање моторичких споисобности. 

 Усвојене здравствено-хигијенске навике. 

 Достигнути ниво савладаности мототних знања, имења и навика. 

 Однос према раду. 

Педагошка документација 

Обавезна педагошка документација је: 

Дневник рада: сртуктура и садржаји утврђују се на републичком нивоу и одобрава га министар, а наставнику се оставља могућност 

да га оним материјало за које има јиш потребе. 

Планови рада:  годишњи, по разредима и циклусима, план стручног већа, план часовних и ваншколских активности и праћење 

њихове реализације. 

Писање припреме: наставник сачињава за поједине наставне теме. 

Радни картон: треба да има сваки ученик са програмским садржајем вежби. 

Формулари за обраду података: стање физичких способности. 

Очигледна средстава: приказ на CD-у, цртежи, контурограми, таблице. 
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8.13 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  

 

ЦИЉ: Да се учење и искуство Цркве усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослуженом животу цркве. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

I – УВОД 

- упозна садржаје којима ће се бавити настава Православног 

катихизиса у току 8. Разреда основне школе; 

- уочи какво је његовопредзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном разреду школовања. 

- 

II - ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА БОЖЈА 

- увиде да је човек икона Божија јер је слободна личност и 

да је служба човекова да буде 

- спона између Бога и света. 

- уоче да се човек остварује као личност у слободној 

заједници љубави са другим. 

- учествује у литургијској заједници. 

- сагледа грех као промашај људског назначења; 

- разликује слободу од самовоље; 

- увиде да човек може бити роб својих лоших особина и 

навика; 

- усвоје вредност ближњега у сопственом животу; 

Српски језик, 

Историја, Биологија,Ликовна 

култура 

Музичка култура. 

III -ПОДВИЖНИЧКО – 

ЕВХАРИСТИЈСКИ ЕТОС 

- препознају различите подвиге као путеве који воде ка 

истом циљу; 

- објасне кад и како се пости; 

- увиде смисао и значај поста; 

- буду подстакнути на пост и молитву као начин служења 

Српски језик, 

Историја, Ликовна култура 

Музичка култура. 
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Богу; 

- буду подстакнути да се критички односи према својим 

поступцима; 

- буду подстакнути да чита Житија Светих; 

- разумеју заснивање свог односа према Богу на 

захвалности. 

IV – ЛИТУРГИЈА 

- увид да је молитва разговор са Богом; 

- буду подстакнути да преиспитају и обогате свој 

молитвени живот; 

- схвате личну молитву као припрему за саборну молитву; 

- објасне значење речи Литургија и Евхаристија; 

- моћи да пореде однос међу члановима Цркве пореди са 

повезаношћу удова у људском телу;  

- препознају неке од елемената Литургије; 

- увиде да Молитва Господња има литургијску основу; 

- наведу најважније делове храма и препозна њихову 

богослужбену намену. 

- именују нека богослужења и да зна да постоје покретни и 

непокретни празници; 

- активније учествује у богослужењима; 

Српски језик, 

Музичка култура, 

Ликовна култура, 

Историја. 

V - ЦАРСТВО БОЖЈЕ 

- објасне да је Бог створио свет са циљем да постане 

Царство Божије; 

- објасне да Царство Божије у пуноћи наступа по другом 

Христовом доласку и васкрсењу мртвих 

- разумеју да је Бог створио човека као сарадника на делу 

спасења;  

- препознају да је Литургија икона Царства Божијег;  

Српски језик, 

Ликовна култура, 

Музичка култура. 
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- буду подстакнути да активније учествује у Светој 

Литургији.  

- могу преприча догађај Преображења Господњег;  

- могу да повежу појмове светости и обожења са дејством 

Светога Духа  

- препознају да је предукус Царства Божијег присутан у 

моштима, чудотворним иконама, исцељењима...  

- уоче разлику између православне иконографије и 

световног сликарства;  

- препознају икону као символ Царства Божијег;  

- буду подстакнути да на правилан начин изражавају 

поштовање према хришћанским светињама. 

 

Начин остваривања програма: Веронаука као литургиска делатност заједничко је дело вериучитеља и његових ученика.Имајући 

у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко-дидактичка решења наставник при 

изради плана мора да води рачуна о: 

1. Примена годишњег плана рада у васпитно-образовном процесу Верске наставе: 

Годишњим планом рада Верске наставе планиране су четири теме:ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА БОЖЈА, ПОДВИЖНИЧКО – 

ЕВХАРИСТИЈСКИ ЕТОС, ЛИТУРГИЈА, ЦАРСТВО БОЖЈЕ. 

Да би се рализовао наставни план и програм неопходно је приликом планирања водити рачуна о: способности деце као особине 

личности од којих зависи разлика у успешном овладавању запланираних активности, интересовању, склоностима, узрасту, мотивацији, 

окружењу, условима за извођење наставе... 

На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и исходима наставе, садржајима по темама, начином 

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

2. Јасно постављање циљева и задатака 
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Јасно постављање циљева и задатака за сваку тему и наставну јединицу доводи до успешне реализације запланираног. 

3. Примена дидактичко-методичких начина за реализацију наставе 

Да би се процес учења и наставе реализовао користе се три модела учења (учење којим руководи наставник, учење којим 

руководе ученици, учење које настаје у интеракцији свих учесника у настави). Активна настава подстиче ученике на истраживачки и 

проблемски приступ садржајима теме. Примена различитих метода рада (дијалошка, демонстративна, илустративна, визуелна). Учење 

кроз игру: видео материјали, дидактичке игре (ребуси, осмосмерке, укрштенице, слагалице, криптограми, танграм, асоцијације...). 

Примена свих облика рада (групни, индивидуални, фронтални). Корелација (хоризонтална, вертикална) 

4. Врста наставе и место реализације наставе 

Настава се реализује кроз следеће облике наставе: теориска (у учионици) и практична (у Цркви учешћем у литургиском 

сабрању) 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

1. Евалуација наставе 

Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити 

на два начина: 

 процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића;  

 провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова 

 напредовање ученика може се увидети на основу примене усвојеног знања у свакодневном животу (Значај врлинског 

живота). 

2. Оцењивање ученика 

Непосредно описно оцењивање ученика (истиче се, добар, задовољава) врши се кроз: 

 усмено испитивање;  
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 писмено испитивање;  

 посматрање понашања ученика 
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8.14 НАСТАВНИ  ПРЕДMЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

ЦИЉ наставе грађанског васпитања  је да ученици стекну знања,формирају ставове,развију вештине и усвоје вредности које су 

претпоставка за успешан,одговоран и ангажован живот у демократском друштву.  

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Увод 
- Подсећање на садржаје програма за 5. 6. и 7. разред 

- Представљање циљева,задатака,садржаја и метода рада 

Информатика и 

рачунарство 

Деца у савременом 

свету 

- Да разуме концепт универзалности права детета 

- Да зна узроке различитог степена остварености права детета у 

савременом свету  

- Да развија критички однос према појавама злоупотребе права детета 

- Да препозна примере злоупотребе права детета: трговина децом, деца 

војници, дечија порнографија, злоупотреба дечијег рада, насиље над 

децом. 

- Да именује међународне организације које се баве унапређивањем 

положаја деце и заштитом њихових интереса 

- Да се упозна са местом, улогом и значајем институција и организација 

које се баве унапређивањем положаја деце у Србији 

- Да зна законодавне оквире чији је циљ заштита интереса деце 

- Да зна место, улогу и одговорност државе, друштва, породице и детета у 

унапређивању положаја деце 

- Да идентификује особине, знања и вештине код деце која су значајна за 

њихову активну улогу у друштву 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 
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Медији у савременом 

друштву 

- Да разуме улогу и значај медија у савременом друштву 

- Да усвоји вештину критичког разматрања информација добијених преко 

различитих медија 

- Да се упозна са улогом медија у креирању слике детета у друштву 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Завршни део 

- Да размењује искуства о активностима реализованим на часовима 

грађанског васпитања у току осмог разреда и целокупног другог циклуса 

и да то примени у свакодневном животу 

Ликовна култура 

Информатика и 

рачунарство 

 

Начин остваривања програма 

У осмом разреду наставља се развојни правац предмета Грађанско васпитање у другом циклусу основне школе са акцентом на 

положај детета у савременом друштву.Та знања и искуства са овим програмом се проширују, чиме се стварају услови да ученици још 

боље разумеју проблематику у вези са положајем деце, како на локалном тако и на глобалном нивоу. Деца у осмом разреду су у стању 

да успешно анализирају узрочно-последичне везе, доносе закључке и имају критички однос према појавама у друштву. За разумевање 

програмских садржаја треба поћи од базичних појмова као што су потребе и права детета са освртом на Конвенцију о правима детета. 

Највећу одговорност у остваривању ових права има држава која је потписала конвенцију. Она гарантује да ће се та права остварити. 

Зато је важно да ученици разумеју значај институционалног оквира и законском регулативом која је у вези са положајем детета у 

друштву. Ученицима треба указати и на значај тзв. Социјалног амбијента којим се стварају услови да оно што је прокламовано на 

државном нивоу буде и остварено. Важно је да сви друштвени актери (породица, медији...) својим деловањем доприносе заштити 

интереса детета. Кроз реализацију програма ученици треба да створе слику о сопственом месту и значају у активностима ради 

унапређења положаја детета у друштву. Обрађујући наставне садржаје из тематске целине која се бави медијима, ученици треба да 

схвате њихову улогу у савременом свету, а посебно у креирању слике детета у једном друштву и поштовање дечијих права. 

Захваљујући медијима могу да се покрену начини решавања тих проблема. Начини и методе реализације програма су исти они који су 

већ коришћени у оквиру овог предмета. Актуелна је кооперативна метода, активно учење као и учење за живот уз коришћење искуства 

ученика. Користе се: дискусија, дебата, анализа случаја и поређење. Наставник је извор знања, организатор и водитељ ученичких 

активности. Он даје повратну информацију. Током реализације програма треба имати у виду да се завршава образовање из грађанског 
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васпитања у основној школи. Потребно је да се током свих часова врши повезивање кључних појмова као што су: права, слободе, 

одговорности, демократија итд.  

Праћење и вредновање наставе и учења 

Грађанско васпитање је предмет који се описно оцењује.Закључна оцена из предмета грађанског васпитања је: „истиче се“ 

„добар“, „задовољава“ Континуирано се прати напредовање ученика у достизању исхода од нивоа на којем се ученик налази и у 

односу на шта ће се процењивати његово даље напредовање. Да би вредновање било објективно и у функцији учења потребно је 

ускладити нивое циљева учења и начина оцењивања.   

У формативном оцењивању користе се различити инструменти за оцењивање и праћење, а избор зависи од врсте активности 

која се вреднује. Када је у питању практичан рад (пројектна настава, тимски рад...)  може се применити табела у којој су приказани 

нивои постигнућа ученика са показатељима испуњености.Треба означити показатељ који одговара понашању ученика. У оцењивању 

може се користити портфолио (збирка докумената и евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз коментаре и препоруке) као 

извор података и показатеља у понашању ученика. Предност коришћења портфолиа су вишеструке, омогућава континуирано и 

систематично праћење напредовања, подстиче развој ученика, представља увид у праћење различитих аспеката учења и 

развоја,подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) 

ученика.Вредновање активности,ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење и 

о раду сваког члана понаособ (вршњачко оцењивање). Потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Једино тако може да 

сагледа слабе и јаке стране сваког ученика. Неопходно је дати повратну информацију ученику приликом оцењивања. То помаже да 

ученик разуме грешку 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 отоме шта треба да предузму да би свој рад 

унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, 

осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и сопствени рад. 
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8.15 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ИЗБОРНИ СПОРТ 

 

ЦИЉ  наставе изборног предмета физичко васпитање-изабрани спорт јесте да ученици задовоње своја интересовања и потребе 

за стицањем знаља,способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојањем да стечена знања 

примењује у животу.Стварање трајне навике за бављење спортом.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 

СТАНДАРДИ 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Физичке способности 

 развој и одржавање моторичких способности 

ученика. 

 развој и одржавање специфичних моторичких 

способности. 

ФВ.1.1.24. 

ФВ.1.2.25. 

ФВ.2.1.24. 

ФВ.2.1.25. 

Информатика 

Математика 

Српски језик 

Основе тимских и 

спортских игара 

 познавање правила такмичења у изабраном спорту. 

 учење и усавршавање основних и сложених 

елемената. 

 формирање навике за бављење изабраним спортом. 

 учење и усавршавање основе тактике изабраног 

спорта и њена примена у пракси. 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.2.1.2. 

ФВ.3.1.1. 

ФВ.3.1.2. 

Информатика 
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Физичко вежбање и 

спорт. 

 стицање теоријских знања у изабраном спорту. 

 социјализација ученика кроз изабрани спорт и 

неговање етичких вредности према учесницима у 

такмичењу. 

 откривање даровитих и талентованих ученика. 

 пружање неопходних знања из изабраног спорта. 

 обавезна реализација такмичења на одељенском и 

разредном нивоу. 

 задовољавање социјалних потреба. 

 стварање објективних представа ученика. 

 подстицање стваралаштва ученика у спорту. 

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 kултура 

Биологија 

 

Начин остваривања програма 

Настава физичког васпитање – изабрани спорт обавезан је изборни предмет и реализује се у оквиру редовне наставе са једним 

часом недељно који се уноси у распоред часова школе.Часови се уписују према редовном распореду часова у рубрику дневника под 

називом физичко васпитање – изабрани спорт. 

Сваки ученик је дужан да се определи за један спорт почетком школске године, а још боље на крају претходног разреда. 

Школа мора да понуди такав избор да њиме буду понуђени најмање два индивидуална и два колективна спорта.Уколико школа 

има оптималне услове за рад , ученицима се може понудити и више спортова. Прихватају се они спортови за које се определи највећи 
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број ученика у једном одељењу.Цело одељење реализује програм изборног спорта током целе године.Избор спорта врши се на нивоу 

одељења. 

Предлог за изабрани спорт даје актив наставника физичког васпитања, у складу са условима рада школе.Предлог мора бити 

релан предлажу се спортови за које школа има услове.Ученици једног одељења у осмом разреду могу изабрати исти спорт који су 

упражњавали у претходном разреду или могу изабрати други спорт. 

Основе каракеристике програма су: 

- изборност 

- да служе потребама ученика. 

- омогућавају наставницима не само да планирају већ и да прогарамирају рад у настави у складу са сопственим знањем, 

- искуствима. 

 програм у великој мери омогучава креативност наставника. 

 програм је у фунцији целокупне наставе физичког васпитања. 

 

1. Упрвом делу спортова који се у одређеном обиму обрђују кроз наставу физичког васпитања. 

2. Спортови који се налазе у програму такмичења „ Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Србије“. 

3. Спортови за које је заинтересована локална средина, односно локална самоуправа. 

4. Спортови за које постоје одговарајући природни и материјални ресурси. 

5. Спортови са којима су ученици упознати кроз курсне облике рада. 

 

Дидактичко – методичко упутсво за реализацију часова изабране спортске гране. 

 Часове изабране гране спорта потребно је прилагодити моделу часа физичког васпитања. 

 У складу са моторичким формама неопходно је бирати вежбања како за уводно – припремну тако и за завршну фазу часа. 

 Тежиште рада у свим изабраним спортовима да је на техници и њеној примени у ситуационим условима. 

 Код индивидуалних спортова инсистирати на примени кретања у такмичарским условима. 

 Код колективних спортова форсирати увежбавање технике и тактике. 

 На сваком часу у одређеним временским интервалима спроводити такмичење између екипа 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

476 
 

 У раду на овим часовима неопходно је правити екипе према способностима. 

 На часовима изабраног спорта обавезно је примењивати диференциране облике рада у складу са знањима и способностима 

ученика. 

 Програмирани садржаји планирају се као и сви остали часови физичког васпитања. 

 Оцењивање ученика је у складу са обимом и квалитетом оног наученог. 

 У току часова пратити ученике који су посебно талентовани. 

 Током рада са ученицима уочавати ученике чија се интересовања не поклапају са могућностима. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Садржај наставе физичко васпитање – изабрани спорт могу се реализовати у објектима школе, на одговарајућим вежбалиштима 

– објектима ван школе, под условима да се налазе у близини школе или да је за ученике организован наменски превоз. 

Часови се могу реализовати у истој или супротној смени. 

ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Планирање образовно – васпитног рада спроводесе наставници у складу са основним принципима планирања наставе физичког 

васпитања. Годишњи план рада је обевезани облик наставног планирања из кога проистичу месечни и недељни планови. 

Сходно уобичајној пракси, наставници обавезно израђују и припрему за поједини час. Припрема за час базира се на прихваћеној 

четвороделној структури часа примереног потребама наставе физичког васпитања. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење напредовања ученика обавља сњ сукцесивно, током целе школске године,на основу јединствене методологије кија 

предвиђа следеће тематске целине. 

 Стање моторичких споисобности. 

 Усвојене здравствено-хигијенске навике. 

 Достигнути ниво савладаности мототних знања, имења и навика. 

 Однос према раду. 

Обавезна педагошка документација је: 

Дневник рада: сртуктура и садржаји утврђују се на републичком нивоу и одобрава га министар, а наставнику се оставља 
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могућност да га оним материјало за које има јиш потребе. 

Планови рада:  годишњи, по разредима и циклусима, план стручног већа, план часовних и ваншколских активности и 

праћење њихове реализације. 

Писање припреме: наставник сачињава за поједине наставне теме. 

Радни картон: треба да има сваки ученик са програмским садржајем вежби. 

Формулари за обраду података: стање физичких способности. 

Очигледна средстава: приказ на CD-у, цртежи, контурограми, таблице. 
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8.16 НАСТAВНИ  ПРЕДМЕТ:  СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ  

 

ЦИЉ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз упознавање с 

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 разуђене и сложене садашњости. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕМДЕТИМА 

УВОД 

Ученици треба да: 

разумеју појам свакодневни живот, 

- разумеју значај проучавања свакодневног живота 

у прошлости, 

- усвоје и прошире знања о разликама између 

свакодневног живота данас и у прошлости 

 

Српски језик и књижевност, Географија, 

Ликовна култура, Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање 

ФОТОГРАФИЈА, ФИЛМ, 

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА 

НЕКАД И САД 

Ученици треба да: 

 усвоје и прошире знања о улози 

фотографије, филма, радија и телевизије у 

свакодневном животу људи некада исада, 

 развијају истраживачку радозналост, 

 развијају способност повезивања знања из 

различитих области. 

Српски језик и књижевност, Географија, 

Ликовна култура, Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање 
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ ОД 

КРАЈА 19. ДО КРАЈА 20. ВЕКА 

Ученици треба да: 

 усвоје и прошире знања о свакодневном 

животу у Европи и Србији од краја 19. до 

краја 20. века, 

 развијају истраживачку радозналост, 

 развијају способност повезивања знања из 

различитих области. 

Српски језик и књижевност, Географија, 

Ликовна култура, Музичка култура, Верска 

настава, Грађанско васпитање 

 

Начин остваривања програма: 

Програм за осми разред је концепцијски постављен да представља смисаону целину која се логички надовезује на програмске 

садржаје из шестог и седмог разреда. Друга и трећа наставна тема дају могућност ученицима да усвајањем знања из области нових 

медија (фотографија, филм, радио и телевизија) стекну базична знања која ће им бити драгоцена у разумевању свакодневног живота и 

улози медија у времену у коме живе. Трећа тема даје широк осврт на свакодневни живот у Европи и Србији у 19. и 20. веку, па ће 

ученици усвајањем знања из ове теме боље разумети сопствено окружење и данашњицу. 
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8.17 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЦРТАЊЕ ,  СЛИКАЊЕ,  ВАЈАЊЕ  

 

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 и креативно комбиновање ликовних елемената у области:цртања, сликања, вајања, 

графике, примењених уметности и визуелних комуникација, а у циљу развоја креативног мишљења. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ЗАДАЦИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

цртање 

 проширивање искуства у ликовном изражавању и развијање ликовно-

естеског сензибилитета за:слободну композицију, визуелну метафорику, 

контраст,јединство и доминанту у простору и фантастику; 

 развијање и унапређивање знања о слободној композицији,принципима 

компоновања у ликовном делу и фанстастици; 

 оспособљавање ученика за коришћење свих ликовних елемената; 

 оспособљавање ученика за коришћење различитих материјала и медијума; 

 развијање и унапређивање знања о линији, облику, светлини и текстури; 

 развијање и унапређивање способности ученика  за коришћење различитих 

цртачких материјала; 

 развија способност ученика за визуелно опажање и памћење 

Историја,математика,техничк

о и информатичко 

образовање,музичка 

култура,физика,биологија,ср

пски језик  

сликање 

 проширивање искуства у ликовном изражавању и развијање ликовно-

естеског сензибилитета за: слободну композицију, визуелну метафорику, 

контраст, јединство и доминанту у простору и фантастику; 

 -развој способности коришћења линија, облика, простора, светлина, боја, 

текстура у самосталном ликовном изражавању и стварању; 

 -стицање знања о различитим врстама,својствима и могућностима 

сликарских техника и материјала у ликовном стваралаштву; 

Биологија, историја, музичка 

култура, техничко и 

информатичко образовање, 

физика, српски језик  
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 -развијање и унапређивање способности  ученика за коришћење различитих 

сликарских материјала и техника,као и руковање прибором; 

 -континуирано подстиче и прати интерресовања за посећивањем 

музеја,изложби и јача потребе код ученика за чување културних добара и 

естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

вајање 

- проширивање искуства у ликовном изражавању и развијање ликовно-

естеског сензибилитета за: слободну композицију,визуелну 

метафорику,контраст,јединство и доминанту у простору и фантастику; 

 омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења 

у областима ликовне културе, 

 омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака 

ликовног рада у оквиру одређених средстава и медијума; 

 развија способности за истраживање и откривање својстава различитих 

материјала који се могу преобликовати у разне форме које заузимају 

известан простор и имају одређена својства у погледу величине,тврдоће .; 

 развија код ученика осећај за облик, простор, пропорционалност, односе 

величина и форму.; 

 развијање и унапређивање способности ученика за коришћење различитих 

материјала за обликовање,као и руковање прибором; 

 развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у 

настави,а примењују у животу; 

 развија способности за препознавање основних својстава 

традиционалне,модерне и савремене уметности. 

Математика, биологија, 

географија, историја, музичка 

култура, техничко и 

информатичко образовање, 

физичко образовање, српски 

језик  

 

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 настава омогућава препознавање и развој даровитих 
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ученика и њихових индивидуалних способности, и правовремено укључивање родитеља и васпитача у развој даровитих ученика. 

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 се постепено обогаћивало 

линеарно графичко изражавање и богаство појединости на основу опсервирања или претходним вежбама рада по природи. 

Упознавање са перспективама, птичјом, жабљом, централном, декоративно коришћење линије, односима величина и пропорцијама. У 

подручју цртања ученицима се нуде разноврсни материјали.Коришћење графитне оловке различите тврдоће од 9х до 8б, угљен и 

сепија који пружају велике изажајне могућности где као подлогу користе папир са грубљом структуром. Цртеж тушем и акварелом-

лавирани туш, разливени цртеж.Цртежи тушем су иѕражајни и могу се постћи 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 основно изражајно средство су површина и боја. Овладавајући 

различитим техникама сликања,ученици стичу многа лична искуства,откривају могућности различитих материјала, каки би касније 

користило у свом ликовном раду свесније.Обогаћивање скале појединих боја, експериментисање бојама и начинима њиховог 

коришћења(отискивањем, размазивањем, утрљавањем).Сликање воденим бојама, темпера и гваш, акрилна боја, колаж од различитог 

материјала(акварел папира, колорисаног папира, деколаж, асамблаж). Колаж је новија сликарска техника која пружа коришћење 

различитих материјала(самолепљиви колаж, картон, новинска хартија, алуфолија, фотографије разних боја). Технике мозаик и витраж 

се могу применити коришћењем техника и материјала ѕа 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 основно изражајно средство је пластични (тродимензионални облик) изведен у неком материјалу. Кроз 

моделовање ученици стичу непосредно искуство о основним тродимензионалним облицима,волумену и простору,текстури материјала 

и форми. У подручју вајања користе материјале:тесто, пластелин, глина, глинамол, влажан песак. Ликовно обликовање различитих 

материјала има неке елементарне карактеристике примењене уметности која обухвата естетско обликовање одређене функције и 

дизајна. Материјали које деца могу обликовати су разноврсни:необликовани материјали(паир,текстилжица, вуна, стиропор, фолија), 

папир(цепање папира, гужвање папира, савијање папира-оригами,папирмаше техника),текстил(кројење, шивење, ткање, лепљење), 

жица(обмотавање, савијање, гужвање). Природни облици и материјали у које спадају плодови, гранчице, опало лишће, шкољке, 

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

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вредновање у настави цртање,сликање,вајање подразумева уочавање и 

бележење запажања о постигнутом нивоу знања,вештинаи усвојених вредности. Праћење и подршка детета у свом раду одвија се и 

кроз однос сарадње са родитељима,вођење 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 
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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 између других школа, учешће на ликовним изложбама поводом празника и значајних 

догађаја,посећивањем музеја и изложби,уређењем школског простора и кабинета за ликовно,изради часописа. 
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8.18 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ХОР И ОРКЕСТАР  

 

ЦИЉ наставе учења музичке културе је да код ученика, развијајући интересивања за музичку уметност, стваралачко и критичко 

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

наслеђа и култури свога и других народа. 

 Развијање музикалности и креативости 

 Неговање смисла за заједничко музицирање 

 Неговање способности извођења музике (певање и свирање) 

 Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

 Подстицање креативности у свим музичким активностима 

 Припремање програма за културну и јавну делатност школе 

 Упознавање занумања музичке струке 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Извођење музике 
У оквуру теме ученик је у стању да наведе начине и 

средства изражавања кроз музику. 

О.Н.1.1.1. 

С.Н.2.1.1. 

Н.Н.3.1.1. 

С.Н.2.1.3. 

Н.Н.3.1.2 

Н.Н.3.1.4 

Н.Н.3.1.3 

Историја 

Српски језик и књижевност 

Географија 

Ликовна култура 

Музички иструменти 

- Класификује инструменте по начину настанка 

звука 

- Опише основне карактеристике удараљки 

- Препозна везу између избора инструмента и 

прилике када се музика изводи 

- Користи могућности ИКТ-а у примени знања 

О.Н.1.2.1. 

О.Н.1.2.2. 

С.Н.2.2.2 

Н.Н.3.2.2. 

Н.Н.3.1.2. 

Ликовна култура 

Српски језик и књижевност 

Историја 

Информатика и рачунарство 

Географија 
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Слушање музике 

- Изражава се покретима за време слушања музике 

- Вербализује доживљај музике 

- Илуструје примере 

- Критички просуђује 

- Анализира музичко дело 

- Понаша се са правилима музичког бонтона 

О.Н.1.1.1 

О.Н.1.2.2 

С.Н.2.1.1. 

Н.Н.3.1.1. 

Физичко и зравствено 

васпитање 

Ликовна култура 

Српски језик и књижевност 

Страни језици 

Извођење музике : певање 

и свирање 

- Пева и свира самостално и у групи 

- Примењује правилну технику певања 

- Развија моторику кроз свирање 

- Учествује у школским приредбама и 

манифестацијама 

- Користи музичке матрице, караоке програма у 

извођењу 

О.Н.1.1.2. 

О.Н.1.2.2. 

С.Н.2.1.2 

Н.Н.3.1.2 

Физичко и зравствено 

васпитање 

Српски језик и књижевност 

Ликовна култура 

Географија 

Историја 

Биологија 

Музичко стваралаштво 

- Користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз певање свирање и покрет 

- Изражава своје емоције осмишљавањем мањих 

музичких целина 

- Комуницира у групи изводи мање музичке целине 

- Користи ИКТ-а за музичко стваралаштво 

С.Н.2.1.1 

О.Н.1.1.2 

Н.Н.3.1.2 

Н.Н.3.3.1 

Српски језик и књижевност 

Страни језици 

Историја 

верска настава 

Информатика и рачунарство 

математика 

 

Начин остваривања програма: Да би постигао очекиване резултате наставник остварује наставу и учење користећи глас 

покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија, као и развијених мофела мултимедијалне наставе. 

Корелација међу предметима може бити полазиште за бројне предлоге у којима ученици учествују. 

Код ученика треба развијати вештине приступања и употребе информационих технологија. Развијати тимски, групни и 

индивидуални рад, као и премошћавање стидљивости или анксиозности.(код појединих ученика) 

Као слободна активност у школи се организује настава хора, односно хорског и инструменталног музичког ансамбла, који ће 

наступати у школи (прилком Дана школе, Савиндана, као и у свим културним активностима које се организују. Тај музички ансамбл ће 

наступати и ван школе , на смотрама хорова и оркестара, на конкурсима за акуелне музичке фестивале. 
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Признања, награде, похвале биће истакнуте у школи као и у кабинету за музичку културу као даљи подстицај и мотивација за 

нове чланове. 

Ученици ће заједно са наставником учествовати у писању школске химне као и химне генерације која ће на адекватан начин 

бити презентована и извођена. 

У оквиру активности наставе ансамбла хора биће формиране мање групе певача и свирача који могу самостално наступати. Уз 

њих и групе љубитеља слушања одређеног музичког жанра, у циљу подстицања доживљаја музике као и разумевање. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Наставник упознаје и идентификује музичке способности сваког ученика. 

Прати рад, залагање, интересовање и став ученика. 

Према систематском праћењу и посматрању ученика као и продуктима рада узима узима у обзир сваки од аспеката приликом 

оцењивања – певање, читање нота, свирање на инструментима (орфов инструментаријум), познавање теорије музике. 

Формативно и сумативно оцењивање 

Вођење педагошке свеске 
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8.19 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ДОМАЋИНСТВО  

 

ЦИЉ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања, интегришу, функционализују и унапреде 

претходна знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области 

становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Средства за одржавање 

личне хигијене и хигијене 

стана 

- Ученик треба да: 

- усвоји знања о коришћењу воде у домаћинству, о хемијској и 

микробиолошкој исправности воде; 

- овлада знањима о потреби и значају хемијске и микробиолошке 

исправности воде; 

- прави разлику између техничке и пијаће воде; 

- зна да су ресурси пијаће воде ограничени и рационално је троши; 

- зна критеријуме за одређивање квалитета воде за хигијенске потребе 

домаћинства („мека“ и „тврда“ вода) и правилно их примењује у 

домаћинству; 

- правилно одабира и користи средства за одржавање личне хигијене 

(тоалетни сапуни, шампони, пасте за зубе) и козметичке препарате 

(дезодоранси, стредства за негу коже и косе, декоративна козметичка 

средства); 

- разуме конвенционалне ознаке на средствима за личну хигијену и 

козметичким препаратима и у складу са њима их користи; 

- зна начине чувања средстава за личну хигијену и козметичких препарата; 

- сагласно конвенционалним ознакама чува и примењује лекове и 

санитетски материјал у кућним условима; 

Биологија 

Хемија 

Физика 

Српски језик и 

књижевност 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Информатика и 

рачунарство 

Техника и технологија 
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- уме да према својствима правилно изабере и рационално користи 

средства за чишћење и дезинфекцију и разуме њихово дејство (средства 

за чишћење стакла, дрвених површина, керамичких плочица, санитарија, 

текстилних и металних материјала); 

- разуме функционалност као критеријум за избор материјала у 

домаћинству и користи различите врсте материјала за опремање стана 

(дрво, метал, пластика, стакло, керамика, текстил); 

- уме, зависно од врсте материјала, да изабере лепак или да изведе други 

одговарајући начин спајања; 

- разврстава и правилно одлаже чврсти отпад у домаћинству применом 

конвенционалних и ознака; 

- придржава се и/или предузима мере заштите околине од одпадних 

натеријала из домаћинства 

Исхрана човека 

Ученик треба да: 

- зна да се исхраном уноси шест главних група супстанци неопходних 

људском организму (протеини, угљени хидрати, масти и уља, витамини, 

минерали и вода); 

- зна о заступљености протеина, угљених хидрата, масти и уља, витамина 

и минерала у намирницама животињског и биљног порекла; 

- зна о еколошкој и генетски модификованој храни; 

- уме да правилно чува и припрема намирнице тако да се одржи њихова 

хранљива вредност; 

- зна о значају и поступцима конзервисања намирница у домаћинству и 

индустрији; 

- разуме разлике у потребама у градивним, енергетским и заштитно-

регулаторским састојцима хране у зависности од узраста, врсте 

занимања, пола, спољашње средине, здравственог и физиолошког стања 

Биологија 

Хемија 

Физика 

Српски језик 

и књижевност 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Информатика и 

рачунарство 

Техника и технологија 
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организма; 

- планира дневне оброке и саставља јеловнике, у складу са општим 

принципима здраве исхране; 

- правилном исхраном доприноси сопственом здравом начину живота; 

- зна о последицама поремећаја у исхрани; 

- формира практична знања и вештине припремања хране и руковања 

прибором, посуђем, справама и машинама за припремање хране; 

- развије хигијенске навике руковања наминицама (чување намирница, 

припремање и служење), као и одржавање посуђа и прибора за 

припремање и служење јела; 

- -формира практична знања и вештине за послуживање хране; 

- формира културне навике приликом узимања хране; 

- негује културу исхране и живота уопште. 
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Начин остваривања програма: 

Реализација садржаја остварује се уз корелацију, функционално повезивање и стеченим знањима из више наставних предмета 

(биологија, физика, хемија, српски језик и књижевност, техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство, техника и 

технологија) 

као и свих помоћних информација добијених из других извора информација (едукативни интернет сајтови, енциклопедије и слично). 

Реализација садржаја остварује се различитим облицима, методама, и средствима: групни рад и рад у паровима, практичан рад, 

аудио и видео снимци, презентације, штампани материјали и друго. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и вредновање наставе и учења обухвата формативно праћење и оцењивање напредовања знања и вештина, као и 

сумативно оцењивање постигнућа. 

За проверу постигнућа исхода учења користе се усмено испитивање, групни и индивидуални задаци, разговор и писана провера. 

Производи настали током рада: обрађени подаци (текстови, табеле), дигитални записи (фотографије и видео записи). 
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9. ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

ОДРАСЛИХ 
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Oснoвнo oбрaзoвaњe oдрaслих oствaруje сe пo мoдeлу oснoвнoг oбрaзoвaњa oдрaслих (у дaљeм тeксту: OOO). Oнo oмoгућaвa 

дoступнoст oснoвнoг oбрaзoвaњa пoпулaциjи oдрaслих. OOO je oргaнизaциoнa и прoгрaмскa цeлинa у систeму фoрмaлнoг oбрaзoвaњa у 

кojoj oдрaсли стичу oснoвнo oбрaзoвaњe примeрeнo њихoвим пoтрeбaмa, мoгућнoстимa учeњa и пoтрeбaмa тржиштa рaдa.  

Уз oснoвнo oбрaзoвaњe, oдрaслимa je oмoгућeнo дa стeкну и oдгoвaрajућу oспoсoбљeнoст путeм oбукe. Нa oвaj нaчин сe 

oбeзбeђуje дa oснoвнo oбрaзoвaњe будe у функциjи унaпрeђивaњa oствaривaњa исхoдa oснoвнoг oбрaзoвaњa пoтрeбних oдрaслимa зa 

унaпрeђивaњe квaлитeтa личнoг и пoрoдичнoг живoтa, вeћу сoциjaлну укључeнoст и зaпoшљивoст.  

Oснoвнo oбрaзoвaњe oдрaслих, пo мoдeлу OOO, трaje три гoдинe и oствaруje сe у три циклусa у трajaњу oд пo гoдину дaнa. У 

првoм циклусу стичу сe oснoвe функциoнaлнe писмeнoсти, у другoм и трeћeм - oснoвe oпштeг oбрaзoвaњa и стручнe кoмпeтeнциje. 

Стручнe кoмпeтeнциje стичу сe путeм oбукe кao jeднoг oд oбликa oспoсoбљaвaњa зaснoвaнoг нa стaндaрдимa рaдa и пoтрeбaмa 

тржиштa рaдa. 

Нaстaвни плaн и прoгрaм oснoвнoг oбрaзoвaњa oдрaслих, пo мoдeлу OOO, усмeрeн je кa oствaривaњу утврђeних oпштих исхoдa, 

oднoснo кључних кoмпeтeнциja. Oпшти исхoди jeсу знaњa, вeштинe и врeднoсни стaвoви нeoпхoдни зa квaлитeтaн и oдгoвoрaн живoт 

и рaд у сaврeмeнoм друштву и пoстижу сe oствaривaњeм прeдмeтних исхoдa. 

Oствaрeнoст oпштих исхoдa, oднoснo кључних кoмпeтeнциja кao и прeдмeтних исхoдa прoгрaмa OOO прoвeрaвa сe нa oснoву 

Oпштих стaндaрдa пoстигнућa зa oснoвнo oбрaзoвaњe oдрaслих.  

Oргaнизaциoни oблик рaдa у oствaривaњу Нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa oснoвнoг oбрaзoвaњa oдрaслих je рeдoвнa нaстaвa кoja je 

прилaгoђeнa пoтрeбaмa и мoгућнoстимa oдрaслих (нaстaвa у блoку, зa врeмe викeндa, вeчeрњa нaстaвa, сeзoнскo и днeвнo 

прилaгoђaвaњe њихoвим пoтрeбaмa). Прилaгoђaвaњe сe oднoси и нa дужину трajaњa чaсa oд 30 минутa. Увaжaвaњe спeцифичнoсти 

пoтрeбa рaзличитих циљних групa oствaруje сe: приликoм уписивaњa у шкoлу, oргaнизoвaњeм oдeљeњa oдрaслих, тaкo дa je 15 

oптимaлaн брoj зa пoхaђaњe рeдoвнe нaстaвe, индивидуaлизaциjoм у нaчину oствaривaњa прoцeсa учeњa и нaстaвe. 

 

Oчeкивaни oпшти исхoди, oднoснo кључнe кoмпeтeнциje 

 

Нaстaвни плaн и прoгрaм oснoвнoг oбрaзoвaњa oдрaслих нaмeњeн je свим oдрaслимa кojи су прeкинули свoje oснoвнo 

oбрaзoвaњe или гa, из билo кojих рaзлoгa, нису никaдa ни зaпoчeли, a стaриjи су oд 15 гoдинa живoтa. 

Oпшти циљ OOO jeстe: стицaњe и унaпрeђивaњe знaњa, вeштинa, врeднoсти и стaвoвa нeoпхoдних зa прoaктивнo и 

кoнструктивнo рeшaвaњe прoблeмa и суoчaвaњe сa изaзoвимa у свaкoднeвнoм живoту, унaпрeђивaњe пoрoдичних и личних услoвa 

живoтa, oбaвљaњe jeднoстaвних пoслoвa и aдeквaтнo пoступaњe у рaдним ситуaциjaмa и рaднoм oкружeњу, дaљe oбрaзoвaњe и aктивнo 

учeшћe у друштвeнoj зajeдници. 
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Oчeкивaни oпшти исхoди, oднoснo кључнe кoмпeтeнциje кoje сe стичу oствaривaњeм Нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa oснoвнoг 

oбрaзoвaњa oдрaслих, кao интeгрисaнe цeлинe, jeсу: 

1. Jeзичкa писмeнoст 

2. Maтeмaтичкa писмeнoст 

3. Oснoвe нaучнe писмeнoсти 

4. Дигитaлнa писмeнoст 

5. Упрaвљaњe сoпствeним учeњeм 

6. Рeшaвaњe прoблeмa 

7. Сoциjaлнe интeрaкциje и сaрaдњa сa другимa 

8. Грaђaнскa oдгoвoрнoст зa дeмoкрaтиjу 

9. Здрaвствeнe кoмпeтeнциje 

10. Eкoлoшкe кoмпeтeнциje 

11. Инициjaтивнoст и прeдузeтништвo 

12. Културнa свeст, мултикултурaлнoст и крeaтивнoст 

 

НAСTAВНИ ПЛAН OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA OДРAСЛИХ 

 I циллус 

Σ I-IV 

II циклус III циклус 

Σ V-

VIII 
Σ I-VIII Предмети и 

модули 

Основно 

описмењавање 

Основе 

функционалне 

писмености 

 

Oснoвe oпштeг 

oснoвнoг 

oбрaзoвaњa 

Oснoвнo oпштe 

oбрaзoвaњe и 

oбукe зa зaнимaњe 

V 

разред 

VI 

разред 

VII 

разред 

VIII 

разред 

Српски језик 100 100 200 85 68 50 50 253 453 

______ језик 100 100  85 68 50 50 253 453 

Српски језик као 

нематерњи 

језик* 

50 50 100 40 35 25 25 125 225 

Енглески језик - 50 50 17 34 34 34 119 169 
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Дигитална 

писменост 
- 50 50 17 17 17 10 61 111 

Математика  100 100 200 85 68 51 51 255 455 

Основне животне 

вештине 
 50 + 5** 55      55 

Физика      34 34  68 68 

Хемија      34 34  68 68 

Биологија     34 17 17  68 68 

Примењене науке       50 50 50 

Историја     17 17 34  68 68 

Географија     17 17 34  68 68 

Предузетништво      17 17 17 51 51 

Одговорно 

живљење у 

грађанском 

друштву 

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

УКУПНO (бeз 

jeзикa мaњинa и 

српскoг кao 

нeмaтeрњeг 

jeзикa) 

200 355 555 302 353 352 242 1249 1804 

* Нaчин oствaривaњa прoгрaмa српскoг jeзикa кao нeмaтeрњeг прилoжeн je у нaстaвнoм прoгрaму прeдмeтa Српски jeзик 

** Чaсoви кojи сe oствaруjу у сaрaдњи сa сoциjaлним пaртнeримa у jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe 

НAСTAВНИ ПРOГРAM OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA OДРAСЛИХ 

 

Oпшти циљ OOO jeстe стицaњe и унaпрeђивaњe знaњa, умeњa, врeднoсти и стaвoвa кojи су oдрaслoм нeoпхoдни зa aктивнo и 

кoнструктивнo суoчaвaњe и рeшaвaњe прoблeмa и изaзoвa у свaкoднeвнoм живoту, унaпрeђивaњe пoрoдичних и личних услoвa живoтa, 

oбaвљaњe jeднoстaвних пoслoвa, дaљe oбрaзoвaњe и aктивнo учeшћe у зajeдници и ширeм друштвeнoм живoту. 
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У прoгрaму ФOOO oвa знaњa, умeњa, врeднoсти и стaвoви дeфинисaни су кao oпшти исхoди, oднoснo кључнe кoмпeтeнциje кa 

чиjeм рaзвojу су усмeрeни нaстaвa и учeњe у свим прeдмeтимa и мoдулимa зajeднo и у свaкoм oд њих пojeдинaчнo. 

Oпшти исхoди, oднoснo кључнe кoмпeтeнциje, oмoгућaвajу дa сe oдрaсли oспoсoби дa успeшниje, квaлитeтниje, aктивниje и 

кoнструктивниje усмeрaвa свoj лични, пoрoдични, рaдни и друштвeни живoт тaкo штo му пoмaжу дa сe суoчи сa прoблeмимa и 

изaзoвимa у свaкoднeвнoм живoту и дa сe нa прaвилaн нaчин и eфикaснo сa њимa избoри; дa сe нa aдeквaтaн нaчин снaлaзи и пoступa у 

рaднoм oкружeњу и у рaдним ситуaциjaмa; дa сe oдгoвoрнo и кoнструктивнo aнгaжуje у циљу пoбoљшaвaњa свojих личних и 

пoрoдичних приликa и услoвa и дa у тoм циљу прaвилнo и oдгoвoрнo кoристи рaспoлoживe друштвeнe рeсурсe и мeхaнизмe, кao и свe 

влaститe рeсурсe; дa нa oдгoвaрajући нaчин и сврсисхoднo кoристи тeхнoлoшкa пoмaгaлa и рaзнoврснa кoмуникaциoнa срeдствa; дa сe 

усмeри кa нaстaвку oбрaзoвaњa и стaлнoм учeњу и усaвршaвaњу и дa сe aктивнo, кoнструктивнo и oдгoвoрнo укључи у живoт 

зajeдницe у кojoj живи, кao и у прoцeсe у ширeм друштвeнoм oкружeњу. 
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9.1 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  

Разред: Први циклус 

Циљ: Циљ наставе српског језика у првом циклусу је да полазници савладају ћириличко и латиничко писмо (штампана слова), да 

умеју да прочитају и разумеју прочитани текст, самостално пише поруке, обрасце. Препозна текст и да га разуме. 

 

Начин остваривања програма: Предмет Српски језик је организован кроз пет тема, а свака од тема се обрађује преко циљева, 

исхода, обавезних и напредних садржаја. Тематски садржај је подељен на блокове. Теме се не посматрају као одвојене области већ као 

део целине које чине сви садржаји њима обухваћени. Понављање свих тема истих тема кроз све циклусе школовања омогућује 

наставнику сталну проверу онога што је усвојено и савладано, као и могућност да се врати на оно што није савладано у довољној мери. 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Корелација са другим 

предметима 

1. Основно описмењавање - 

учење читања и писања. 

2. Усмено изражавање. 

3. Писано изражавање. 

4. Граматика и правопис. 

5. Књижевност. 

По завршетку првог циклуса полазници ће 

умети да: 

- читаји ћирилично и латинично писмо 

(штампана слова) 

- одређује основну тему текста, догађај и 

ликове. 

- схвати поруку текста 

- одговара на једноставна питања у вези 

са текстом 

- издваја непознате речи и изразе 

- пише штампана слова ћирилице и 

латинице 

- пише поруку СМС, попуњава обрасце 

 - самостално прича на задату тему, 

препричава ТВ емисије. 

01.сј.0.1.1. 

01.сј.0.1.2. 

01.сј.0.1.3. 

01.сј.0.1.4. 

01.сј.1.2.1. 

01.сј.1.2.2. 

01.сј.1.2.3. 

01.сј.1.3.3. 

01.сј.1.3.4. 

01.сј.1.4.1. 

01.сј.1.4.2. 

01.сј.1.4.3. 

01.сј.1.5.1. 

01.сј.1.5.2. 

01.сј.1.5.3. 

01.сј.1.5.4. 

01.сј.1.5.5.. 

Основне животне вештине 

Дигитална писменост  

Енглески језик 
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Реализација садржаја се остварује уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, као и уз помоћ информација добијених из 

других извора. У раду се уважава постојеће знање и искуство полазника. Језичка писменост, као један од приоритетних циљева 

наставе, остварује се на свим часовима и кроз све садржаје. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вредновање учења подразумева иницијално процењивање - утврђивање 

предзнања на почетку процеса учења, формативно праћење и оцењивање - праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса 

учења, као и сумативно оцењивање постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење вредновања одраслих. Наставник стално 

прати напредовање и на основу тога се врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког 

појединца, као и његово ангажовање у наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инсистирати да се код полазника 

не би створио утисак да је оцена важнија од онога што су стварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користе се: усмено 

испитивање, групни и индивидуални задаци и писана провера. 
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9.2 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

Разред: Први циклус  

 

ЦИЉ  наставе математике у I циклусу је да се полазници оспособе за математичку писменост, решавање проблема, управљање 

сопственим учењем, основе научне писмености и примењивост наученог градива. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

1. Природни бројеви и 

рачунске операције са 

њима 

2. Разломци и проценат 

3. Примена бројева и 

бројевих израза у реалним 

ситуацијама 

4. Облици и простор 

5. Мерење и мере 

6. Примена мера у 

једноставним ситуацијама 

7. Обрада података 

 Језичка писменост 

 Математичка писменост 

 Основе научне писмености 

 Дигитална писменост 

 Управљање сопственим учењем 

 Решавање проблема 

 Социјалне интеграције и сарадња са другима 

 Грађанска одговорност за демократију 

 Здравствене компетенције 

 Иницијативност и предузимљивост 

 Културна свест, мултикултуралност и 

креативност 

О1. МА. 1.3.1; 

О1. МА. 1.2.1; 

О1. МА. 1.3.1; 

О1. МА. 1.4.1; 

О1. МА. 1.4.2; 

О1. МА. 1.4.3; 

О1. МА. 1.5.1; 

О1. МА. 1.1.1; 

01. МА. 1.2.2; 

О1. МА. 1.2.3. 

Српски језик 

Основне животне 

вештине 

 

Начин остваривања програма: Предмет Математика је организован кроз пет тема, а свака од тема се обрађује преко циљева, 

исхода, обавезних и напредних садржаја. Тематски садржај подељен је на блокове. Теме не треба посматрати као одвојене области, већ 

као део целине које чине сви садржаји њима обухваћени. Понављање истих тема кроз све циклусе школовања омогућује наставнику 

сталну проверу онога што је усвојено и савладано, као и могућност да се врати на оно што није савладано у довољној мери. 
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Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, као и уз помоћ информација добијених из 

других извора. У раду се уважава постојеће знање и искуство полазника. Језичка писменост, као један од приоритетних циљева 

наставе, остварује се на свим часовима и кроз све садржаје. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вредновање учења подразумева иницијално процењивање – утврђивање 

предзнања на почетку процеса учења, формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току 

процеса учења, као и сумативно оцењивање постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење напредовања одраслих. Наставник 

стално прати напредовање и на основу тога се врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког 

појединца, као и његово ангажовање у наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инсистирати да се код полазника 

не би створио утисак да је оцена важнија од онога што су стварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користе се: усмено 

испитивање, групни и индивидуални задаци и писана провера. 
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9.3  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Разред: Први циклус 

Циљ: Циљ наставе енглеског језика у ФООО је оспособљавање полазника за за елемнтарну комуникацију у свакодневним ситуацијама 

коришћењем енглеског језика. 

Област / Тема Оперативни задаци Стандарди 
Корелација са другим 

предметима 

Поздрављање и упознавање 

 

Лични подаци 

 

Једноставна упутства 

 

Бројеви 

 

Људи и ствари  

 

Храна и пиће 

- Полазник ће умети да поздрави 

саговорника и да се представи 

- Полазник уме да каже основне 

податке о себи 

- Полазник уме да искаже и разуме 

једноставна упутства 

- Полазник уме да броји и да помоћу 

бројева искаже одређене 

информације о себи 

- Полазник уме да искаже и препозна 

појмове из своје непосредне околине 

- Полазник користи основне појмове 

везане за храну и пиће 

 

Српски језик 

Музичко 

Ликовно 

Математика 

Свет око нас 

 

Начин остваривања програма: 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

- Циљни језик употрбљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима за полазнике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

- Мој говор је прилагођен знањима полазника; 

- Током часа морам бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирујуће 

елемнте; 

- Битно је значење језичке поруке; 
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- Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику; 

- Учење и понављање минии дијалога 

- Вежбе слушања (према мојим упутствима); 

- Превођење исказа из геста у гест. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако, оцењивање треба схватити 

као саствани део процеса наставе и учења, а не као изоловану активност која подиже ниво стреса код полазника. Оцењивањем и 

евалуацијом обезбеђујем напредовање полазника у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање 

спроводим са акцентом на провери достигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. 

Елементи за проверу и оцењивање: 

- Разумевање говора 

- Разумевање краћег писаног текста 

- Усмено изражавање 

- Писмено изражавање 

- Усвојенот лексичких садржаја 

- Правопис 

- Залагање на часу 
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9.4 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  

 

РАЗРЕД: Први циклус 

 

ЦИЉ наставе предмета Дигитална писменост је оспособљавање одраслих особа за самосталну употребу информационо-

комуникационих технологија с циљем креирања, претраге, чувања и размене дигиталних информација и електронске комуникације, у 

контексту свих ситуација важних за његову породицу, посао, друштвену средину и лични развој. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

РАД СА ДОКУМЕНТИМА 

У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 

- Уме да укључи рачунар,да се пријави на систем и да 

га безбедно искључи; 

- Покреће апликације и отвара фолдер са 

подразумеване локације; 

- Користи алатке за приказ и затварање прозора; 

- Отвара и чува документ на подразумеваној локацији 

О1.ДП.1.1.1. 

О1.ДП.1.1.2. 

О1.ДП.1.1.3. 

О1.ДП.1.3.1. 

О1.ДП.2.1.2. 

Српски језик, 

енглески језик 

ПРЕТРАГА ПОДАТАКА И 

КОМУНКАЦИЈА НА 

ИНТЕРНЕТУ 

- Уме да проналази информацију на интернету на 

основу кључне речи 

- Приступа интернет страници на основу адресе 

- Приступа унапред креираном налогу електронске 

поште, чита и шаље поруку 

О1.ДП.1.2.1. 

О1.ДП.1.2.2. 

О1.ДП.1.3.1. 

О1.ДП.2.3.1 

Српски језик, 

енглески језик 

КРЕИРАЊЕ 

ТЕКСТУАЛНОГ 

ДОКУМЕНТА 

- Уме да бира језик за унос текста, уноси текст у 

текстуални документ, креће се кроз њега и 

једноставно га уређује операцијама брисања, 

преписивања, исецања, копирања и лепљења 

О3.ДП.1.2.1. 

О3.ДП.1.3.1. 

О3.ДП.1.3.2. 

Српски језик, 

енглески језик 

 

Начин остваривања програма: 
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Oстваривање програма дигиталне писмености се изводи кроз теоретски и практичан део.Теоријски део се остварује кроз 

монолошко-дијалошку методу,затим демонстративном методом где се као наставно средство користи рачунар.Потом се приступа 

практичној примени стеченог знања, где полазници раде на рачунару, углавном појединачно, али и у пару или у групи, уз помоћ 

наставника. У циљу реализације ефикасног образовног процеса наставник при планирању наставних блокова  узима у обзир основне 

карактеристике учења одраслих: функционализацију, индивидуализацију,социјални карактер учења и самосталност. 

Функционализација је везана за чињеницу да одрасла особа образовањем задовољава своје потребе, да учи у контексту решавања 

својих проблема и да се сам процес учења одвија на неформалне начине. Стога све садржаје наставник реализује кроз практичне 

активности полазника на рачунару, базирано на њиховим потребама и интересовањима, надограђујућина постојећа знања и ставајући у 

контексту претходних искустава.Индивидуализацију, са друге стране, наставник користи како би се савладао разлике у предзнањима 

полазника, али такође и разлике које произилазе из њихових навика,способности, старосне доби, начина учења и сл..Образовање 

одраслих ретко када нема социјални карактер – одрасли уче у групи, са групом,уз помоћ и подршку других, и са увидом у напредовање 

других и у сопствено напредовање.Стога да би унапредио квалитет образовног процеса наставник приликом планирања наставног 

блока предвиђа време за разговор и размену, евалуацију и самоевалуацију у групи..Да би образовни процес био успешан полазник 

мора бити консултован и информисан о образовним плановима, укључен у планирање циљева и задатака и процену постигнућа. Ово је 

један од најбољих начина да полазник вољно прихвати свој део одговорности за учешће у процесу и резултате учења, што је предуслов 

и за мотивисаност за рад и учење.Великом делу полазника програм ООО је прва прилика за рад на рачунару.Зато је наставник 

одговоран за посредовање између  тог света рачунара и полазника  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Оцењивање полазника се врши сумативним и формативним оценама. Оцењује се њихово стечено знање кроз практичну проверу 

на рачунару, као и теоретска провера знања путем теста знања.Рад полазника и вредновање тог рада се прати и кроз коришћење 

педагошке свеске.Процењивање напредовања полазника је саставни део образовног процеса. Ефикасан механизам формативног 

оцењивања је предуслов ефикасног образовног процеса. Он подразумева систем континуираног праћења напредовања полазника у 

достизању предметних исхода, а кроз реализацију заједнички договорених задатака и активности. Праћење се обезбеђује описним 

оцењивањем, самопроценом полазника, и проценом групе. Полазник треба да активно учествује у стварању свог досијеа. Полазнику је 

потребно да унапреди вештину учења и самооцењивања, пружи охрабрење и подстицај и мотивише га за даље учење.  
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9.5 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 

 

РАЗРЕД: Први циклус  

 

ЦИЉ наставе Основне животне вештине у I циклусу је да се полазници оспособе за општу писменост, решавање проблема, 

управљање сопственим учењем, основе научне писмености и примењивост наученог градива. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

o Одговорно 

живљење 

o Грађанско 

васпитање 

o Предузетништво 

 Језичка писменост, 

 Математичка писменост 

 Основе научне писмености, 

 Дигитална писменост, 

 Управљање сопственим учењем, 

 Решавање проблема 

 Социјалне интеракције, 

 Грађанска одговорност, 

 Здравствене компетенције, 

 Еколошке компетенције, 

 Иницијативност и предузетништво, 

 Културно изражавање, 

 Препознаје и примењује основне принципе здравог начина живота, 

препознаје и идентификује карактеристике здраве породице, познаје 

главне изворе релевантних информација, разуме визуелно 

представљање различитих садржаја, чита мапу и сналази се на основу 

ње, користи различите услуге савремених средстава (банкомат, 

аутомат, апарат...), 

 препознаје значај поседовања неопходних личних докумената и 

увођења у грађанске евиденције, идентификује своје могућности и 

О1. ОЖВ. 1.1.1. 

О1. ОЖВ. 1.1.2. 

О1. ОЖВ. 1.3.1. 

О1. ОЖВ. 1.3.2. 

О1. ОЖВ. 1.3.3. 

О1. ОЖВ. 1.3.4. 

О1. ОЖВ. 1.3.5. 

О1. ОЖВ. 1.1.4. 

О1. ОЖВ. 1.2.1. 

О1. ОЖВ. 1.2.2. 

 Српски језик, 

 Математика, 

 Енглески језик 
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склоности интересовања за бављење одређеним пословима, сачињава 

планове за личну и радну будућност, уочава проблем, трага за 

решењем, предузима акцију, критички процењује једноставан 

свакодневни проблем и сопствену улогу у његовом решавању 

 

Начин остваривања програма: Предмет Основне животне вештине је организован кроз пет тема, а свака од тема се обрађује 

преко циљева, исхода, обавезних и напредних садржаја. Тематски садржај подељен је на блокове. Теме не треба посматрати као 

одвојене области, већ као део целине које чине сви садржаји њима обухваћени. Понављање истих тема кроз све циклусе школовања 

омогућује наставнику сталну проверу онога што је усвојено и савладано, као и могућност да се врати на оно што није савладано у 

довољној мери. 

Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, као и уз помоћ информација добијених из 

других извора. У раду се уважава постојеће знање и искуство полазника. Језичка писменост, као један од приоритетних циљева 

наставе, остварује се на свим часовима и кроз све садржаје. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вредновање учења подразумева иницијално процењивање – утврђивање 

предзнања на почетку процеса учења, формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току 

процеса учења, као и сумативно оцењивање постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење напредовања одраслих. Наставник 

стално прати напредовање и на основу тога се врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког 

појединца, као и његово ангажовање у наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инсистирати да се код полазника 

не би створио утисак да је оцена важнија од онога што су стварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користе се: усмено 

испитивање, групни и индивидуални задаци и писана провера. 
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9.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

РАЗРЕД: Други циклус 

ЦИЉ наставе српског језика у трећем циклусу јесте да оспособи одрасле да овладају вештином комуникације у усменом и 

писаном облику и ефикасно је користе, усавршавају и примењују приликом решавања сопствених проблема у условима свакодневног 

живота, у радном окружењу и у даљем образовању. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊА 

ПРОЧИТАНОГ 

- користи оба писма (ћириличко и латиничко); 

- разликује уметнички од информативног и 

неуметничког текста; 

- на једноставним примерима препознаје 

функционалне стилове (разговорни и 

књижевноуметнички); 

- чита једноставне легенде, табеле, дијаграме 

и графиконе; 

- у једноставном информативном тексту 

разликује битно од небитног; 

- препознаје и уме да изабере најважније 

информације у тексту. 

О2. СЈ. 1.2.1; 

О2. СЈ. 1.2.3; 

О2. СЈ. 1.2.6; 

О2. СЈ. 2.2.1. 

српски језик – одговорно 

живљење, биологија, дигитална 

писменост, хемија, математика 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

- записује једноставну информацију 

користећи оба писма; 

- препричава једноставан текст; 

- уме да напише разумљиву, граматички 

исправну реченицу; 

- користи основне жанрове писане 

комуникације: саставља писмо, попуњава 

образац, захтев, пише молбу, жалбу, изјаву, 

CV; 

- коришћење Правописа српског језика 

О2. СЈ. 1.3.1; 

О2. СЈ. 1.3.2; 

О2. СЈ. 1.3.3; 

О2. СЈ. 1.3.4; 

О2. СЈ. 1.3.5; 

О2. СЈ. 2.3.3. 

српски језик – предузетништво, 

дигитална писменост, историја, 

географија, биологија, одговорно 

живљење 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

507 
 

(школско издање) 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ И 

СВАКОДНЕВНА 

КОМУНИКАЦИЈА 

- примењује основне књижевнојезичке норме 

у свакодневном говору; 

- начином говора исказује различите облике 

изражавања (дијалог, опис, нарација); 

- у расправи о теми или проблему користи 

аргументе, јасно износи свој став, уз 

уважавање и поштовање саговорниковог 

мишљења; 

- разговара о слободно одабраној или задатој 

теми (породица, пријатељ, филм, фудбалска 

утакмица) 

О2. СЈ.0. 1.1; 

О2. СЈ. 0.1.5. 

српски језик – одговорно 

живљење, предузетништво, 

дигитална писменост, географија, 

историја 

ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, 

НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ 

ЈЕЗИК 

- примењује поделу речи на слогове; 

- разликује основне граматичке категорије 

променљивих речи (именице и глаголе); 

- правилно користи падеже; 

- правилно употребљава основне глаголске 

облике (садашње, будуће и прошло време); 

- препознаје основне лексичке појмове 

(једнозначност и вишезначност речи) и 

лексичке односе (синонимију и антонимију); 

- разуме фразеологизме који се употребљавају 

у свакодневној комуникацији; 

- користи Речник српског језика и Речник 

страних речи и израза; 

- у једноставним случајевима уме да одреди 

значење непознатих речи и израза на основу 

њиховог састава или контекста у коме су 

употребљени; 

- наводи најзначајнији тренутак у развоју 

српског књижевног језика – увођење 

фонетског принципа (значај Вука Караџића). 

О2. СЈ. 1.4.3; 

О2. СЈ. 1.4.7; 

О2. СЈ. 1.4.8; 

О2. СЈ. 1.4.9; 

О2. СЈ. 1.4.10; 

О2. СЈ. 1.4.11. 

О2. СЈ. 2.4.1; 

О2. СЈ. 2.4.6. 

српски језик – енглески језик, 

историја, географија, хемија, 

физика, биологија, дигитална 

писменост 
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КЊИЖЕВНОСТ – УСМЕНА 

И АУТОРСКА 

- препознаје типове књижевног стваралаштва 

(писану и народну књижевност); 

- уочава битне елементе 

књижевноуметничког текста: тему, време, 

место радње, књижевни лик; 

- именује најчешће стилске фигуре (епитет, 

поређење, ономатопеју). 

О2. СЈ. 1.5.1; 

О2. СЈ. 1.5.2; 

О2. СЈ. 1.5.3; 

О2. СЈ. 1.5.5; 

О2. СЈ. 2.5.1. 

српски језик – историја, 

географија, одговорно живљење, 

дигитална писменост 

 

Начин остваривања програма: Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, као и уз 

помоћ информација добијених из других извора. У раду се уважава постојеће знање и искуство полазника. Полазници слободно износе 

своја мишљења, а затим наставник даје објашњење.  

Заступљени су сви облици рада: индивидуални, групни, рад у паровима, фронтални. Од метода користе се дијалошка, 

монолошка, метода демонстрације, истраживачка и текстуална. 

Тематски садржај предмета Српски језик подељен је на блокове. Понављање истих тема кроз све циклусе школовања омогућује 

наставнику сталну проверу онога што је усвојено и савладано, као и могућност да се врати на оно што није савладано у довољној мери. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вредновање учења подразумева иницијално процењивање – утврђивање 

предзнања на почетку процеса учења, формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току 

процеса учења, као и сумативно оцењивање постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење напредовања одраслих. Наставник 

стално прати напредовање и на основу тога се врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког 

појединца, као и његово ангажовање у наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инсистирати да се код полазника 

не би створио утисак да је оцена важнија од онога што су стварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено 

испитивање, групни и индивидуални задаци, писана провера. 
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9.7 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

РАЗРЕД: Други циклус 

ЦИЉ наставе енглеског језика у другом циклусу је оспособљавање одраслог за елементарну комуникацију у свакодневним 

ситуацијама коришћењем енглеског језика, кроз развијање способности разумевања информација, као и способности полазника да 

вербалним путем пружи и тражи жељене информације.  

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
СТАНДАРД

И 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Енглески око нас 

препознаје слова, написане речи у вези са познатим појмовима 

- користи садашње облике глагола бити 

- разуме и користи фразе за исказивање поздрава 

- препознаје учестале акрониме и њихово значење (CD, DVD, UK) 

- даје основне информације о себи и свом окружењу 

 

Српски језик 

Започињање 

разговора 

користи просто садашње време 

- разуме и поставља једноставна питања у свакодневној 

- комуникацији, а везано за место боравка и давање основних 

података о себи 

- изражава допадање и недопадање 

- разуме и говори о омиљеним стварима из свог окружења 

- разуме основни смисао и конкретне информације везано за 

личне податке, бројеве, боје у једноставном тексту или говору 

 

Српски језик 

Путовање 

разуме фреквентне речи и изразе који се односе на називе важних 

места и сналажење у граду 

- препознаје и користи предлоге за место и правац 

- разуме кратке и једноставне натписе који су чести на јавним 

 

Географија, 

Математика 
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местима као што су знаци за оријентацију, ресторани, 

продавнице станице, нарочито ако садрже слике 

- изражава време 

- тражи и пружа нформације о правцу, месту и времену 

једноставним речима и изразима 

Посао и слободно 

време 

разуме и користи речи за описивање занимања 

- препознаје речи у писаној форми и повезује са сликама 

- користи садашње трајно време за описивање слика 

- разуме једноставна питања о свом занимању и даје одговоре  

- попуњава једноставан формулар у коме се траже лични подаци 

- разуме једноставна питања о свакодневним активностима и даје 

једноставне одговоре ослањајући се на помоћ саговорника 

- напише кратке одговоре на  једноставна питања 

 

Српски језик, 

Предузетништво, 

Дигитална писменост 

Куповина - препознаје и користи речи за означавање одевних предмета, 

хране и пића 

- користи бројеве за изражавање цена 

- разуме фреквентне речи и изразе везано за куповину, поставља 

питања и даје једноставне одговоре  

- искаже своје потребе приликом куповине 

- даје описе предмета (на пример, које је боје, величине) 

 

Српски језик, 

Математика 

Осећања и потребе разуме и користи основне речи и фразе за исказивање 

расположења и осећања 

- користи садашње време приликом изражавања потреба и 

осећања (потврдне, упитне и одричне облике) 

- разуме фреквентне придеве за изражавање осећања 

- затражи од саговорника да понови питање 

- пише кратке одговоре на једноставна питања 

 

Српски језик 
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Начин остваривања програма: 

Програм енглеског језика заснива се на исходима којима је тачно одређено шта је одрасли у стању да разуме, препозна, 

прочита, напише или комуницира по завршетку циклуса. Њихово остваривање наставник стално има на уму, како у припремању 

часова, тако и у њиховој реализацији. Исходи се остварују кроз садржаје и обрађивањем различитих тематика. Ти садржаји свакако не 

морају обавезно да се хронолошки прате, с обзиром да се један исход може остваривати кроз разне теме. 

Предмет Енглески језик у мањој или већој мери учествује и у остваривању свих заједничких општих исхода. Енглески језик 

најнепосредније доприноси остваривању језичке писмености. У великој мери се кроз овај предмет може развијати и дигитална 

писменост, решавање проблема, социјална интеракција и сарадња са другима, културна свест, мултикултуралност и креативност као и 

поспешити управљање сопственим учењем. Заједнички општи исходи, као крајњи резултат наставе, требало би да допринесу грађењу 

самосталнијих, одговорнијих и самопоузданијих чланова заједнице. Стога ове исходе/компетенције наставник стално има на уму 

током планирања и извођења наставе. 

Како је језик пре свега средство комуникације, треба га као таквог посматрати и у учионици. Да би се време што боље 

искористило, рад у учионици се базира на групном и раду у пару на решавању проблема, на потрази за информацијама, решавању 

мање или више комплексних задатака у којима су увек јасно одређени контекст, процедура и циљ и у којима се не инсистира на учењу 

и проверавању граматичких знања ван контекста. Комуникативна настава језика усмерена је на значење и на размену информација, 

мишљења, ставова (односно на интеракцију), а не на анализу језичких структура. Од првог дана и од првог сусрета са одраслима у 

комуникацији у највећој мери се као средство користити енглески језик са циљем да се  повећа изложеност језику, нарочито његовој 

стварној употреби. Ово ће допринети да се одрасли активно и са мање устручавања укључе у изградњу језичких компетенција у 

основној комуникацији на енглеском језику. 

Наставник настоји да садржаје које обрађује у оквиру задатих тема прилагоди нивоу одраслих, животном добу и претходним 

знањима, као и то да буду у складу са интересовањима и потребама одраслих. Наставнк користи разичите активност за развије 

вештина, рецептивних (повезивање ислустрација са речима, допуњавање одговора, заокруживање, исправљање нетачних података, 

одговарање на питања) и продуктивних (преписивање речи и слова, писање речи поред одговарајуће слике, попуњавање једноставног 

формулара, игре по улогама, интервју). 

Програм за енглески језик у другом циклусу подразумева утврђивање и проширивање знања, као и подизање свести о томе 

колико је енглески важан и свуда присутан. След тема је у служби функционализације знања. Он прати ситуације и контексте у којима 

би одрасли могао да се нађе. У оквиру програма не постоје граматички садржаји. Ако наставник наиђе на ситуацију у којој је потребно 

неко граматичко разјашњење, наставник користи индуктивне методе (учење путем открића) и фокусирање на контекст. 
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Праћење и вредновање наставе и учења:  

Имајући у виду већином негативна претходна искуства одраслих са формалним образовањем, оцењивање се не спроводи као 

класична сумативна провера знања, већ наставник оцењивање спроводи формативно, односно, као процес чији се резултати користе у 

сврху подржавања учења. Крајњи резултат овог процеса је описна оцена достигнућа одраслог, снага и слабих страна и препорука за 

даљи рад. Из оваквог описа наставник изводи нумеричку оцену. 

У процесу оцењивања, параметар на који се наставник ослања јесу исходи. Праћење рада и оцењивање одраслог, као и настава, 

требало би да буде индивидуализовано. Приликом оцењивања, наставник узима у обзир колико је одрасли мотивисан, какве су му 

амбиције, какво предзнање је имао и колико је напредовао у односу на почетно или, касније, на одређено пролазно стање. Приступ 

процени постигнућа се дакле у мањој мери бави проверавањем знања, а у највећој мери је усмерен тако да се прати да ли и колико 

полазник напредује. 

Стога, поред тестова знања, наставник у процесу праћења напредовања полазника користи технику портфолија при чему 

прикупља и одабира оне резултате рада полазника који најбоље илуструју колико је, када и у чему полазник напредовао, шта је успео 

да оствари у односу на циљеве које је себи поставио и шта треба да ради како би превазишао уочене недостатке, пропусте и проблеме. 

Својим учешћем у изради портфолија наставник даје повратну информацију која се односи на појединачног полазника лично. Овакве 

информације, специфичне и садржински и персонално, представљају најбољу основу за напредовање у наредним корацима учења и 

рада.  
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9.8 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  

 

РАЗРЕД: Други циклус 

ЦИЉ наставе предмета Дигитална писменост је оспособљавање одраслих особа за самосталну употребу информационо-

комуникационих технологија с циљем креирања, претраге, чувања и размене дигиталних информација и електронске комуникације, у 

контексту свих ситуација важних за његову породицу, посао, друштвену средину и лични развој 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

РАД СА ДОКУМЕНТИМА У 

РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 

 Уме да укључи рачунар, да се пријави на 

систем, одјави се, рестартује рачунар и да га 

безбедно искључи; 

 Користи алате за приказ и затварање прозора 

и мења величину прозора; 

 Размењује податке између рачунара и 

екстерне меморије (flash) и преноси податке 

са оптичких медија на рачунар; 

 Уме да креира објекте (фолдере и документа) 

на радној површини; 

 Чува документа на подразумеваној површини 

O3.ДП.1.1.1. 

O3.ДП.1.1.2. 

О3.ДП.1.1.3. 

O3.ДП.1.1.4. 

О3.ДП.1.1.5. 

Српски језик, 

Енглески језик 

ПРЕТРАГА ПОДAТАКА И 

КОМУНИКАЦИЈА НА 

ИНТЕРНЕТУ 

 Проналази информацију на основу кључне 

речи; 

 Приступа интернет страници на основу 

адресе; 

 Приступа налогу електронске поште и чита и 

шаље поруку и отвара придружени документ; 

О1.ДП.1.2.1. 

О1.ДП.1.2.2. 

О1.ДП.1.3.1. 

О1.ДП.2.3.1 

Српски језик, 

Енглески језик 

КРЕИРАЊЕ ТЕКСТУЛАНОГ  Бира језик за унос текста, уноси текст, креће О3.ДП.1.2.1. Српски језик, 
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ДОКУМЕНТА се кроз њега и једноставно га уређује (cut, 

copy, paste) 

 подешава величину, боју и облик слова и 

користи алат за поравнање текста; 

 Штампа документ 

О3.ДП.1.3.1. 

О3.ДП.1.3.2 

О3.ДП.2.1.1. 

О3.ДП.2.1.3. 

Енглески језик 
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9.9 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

 

РАЗРЕД: Други циклус ООО 

ЦИЉ наставе математике у другом циклусу јесте да математички описмени одраслог да у свакодневном животу решава 

проблеме применом знања о бројевима и стекне вештину извођења једноставних прорачуна, као и да стекне добру основу за даљу 

обику или учење за којим ће имати потребе целог живота. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Разломци 

- да усвоји појам разломка, читање и његов 

запис; 

- упоређује разломке са истим имениоцем и 

бројиоцем; 

- да усвоји децимални запис броја, и превођење 

децималног броја у разломак и обрнуто; 

- да савлада основне рачунске операције са 

бројевима истог облика (децимални запис или 

разломак); 

О2.МА.1.2.1 

О2.МА.1.2.2 

О2.МА.1.2.3. 

Српски језик и књижевност 

Цели бројеви 

- да усвоји појам целих бројева, и појам 

негативног броја; 

- да представља целе бројеве на бројевној 

правој, и тачке у координатном систему; 

- уме да упоређује целе бројеве по величини; 

- да примењује основне рачунске операције са 

целим бројевима; 

О2.МА.2.1.1. 

О2.МА.2.1.2 
Српски језик и књижевност 

Рационални бројеви 
- да усвоји појам рационалних бројева, и однос 

између скупова природних, целих и 

О2.МА.2.1.1. 

О2.МА.2.1.2 
Српски језик и књижевност 
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рационалних бројева; 

- -представља природне, целих и рационалних 

бројева на бројевној правој и упоређује те 

бројева по величини; 

- -примењује основне рачунске операције са 

рационалним бројевима; 

Примена 

- да израчуна аритметичку средину за два или 

више броја; 

- да усвоји појам размере и њене елементарне 

примере; 

- да усвоји појам процента и уме да га примени 

у једноставним ситуацијама; 

- да у једноставним ситуацијама примени 

бројеве и бројевне изразе; 

- да рачуна приближну вредност  броја; 

О2.МА.2.5.2 

О2.МА.1.2.3 

Српски језик и књижевност, 

географија 

Скупови тачака у равни 

- да разликује дужи, полуправе, праве, равни и 

улове и препознавање истих у реалним 

ситуацијама; 

- -да разликује врсте линија: права, крива, 

отворена, затворена, изломљена; и да усвоји 

појам области; 

- да уочава модел круга у реалним ситуацијама; 

- да усвоји појам центра и полупречника круга; 

самостално црта круг; 

О2.МА.1.3.1 

О2.МА.1.4.1. 

О2.МА.2.2.2. 

Географија 

Угао 

- да усвоји појам угла, његове елементе и 

обележавање угла; 

- да препозна централни угао круга, и мере 

углова; 

О2.МА.1.3.1 

О2.МА.2.3.1 
Географија 
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- да зна врсте углова: оштар, туп и прав; 

- да усвоји појам паралелних и нормалних 

правих; 

- да упоређује углове; 

Троугао 

- да усвоји појам троугла, како и врсте 

троуглова према страницама; 

- однос између дужина страница троугла; 

- да зна колики је збир углова у троуглу, и врсте 

троуглова према угловима; 

- да уочава подударне троуглове; 

- уме да израчуна обим и површину троугла 

(када су подаци познати); 

- да зна однос између страница и углова троугла 

- да примени Питагорину теорему за 

израчунавање непознате странице правоуглог 

троугла 

О2.МА.1.3.1. 

О2.МА.2.2.1 

Српски језик и књижевност, 

географија, информатика, техника и 

технологија 

Четвороугао 

- да усвоји појам четвороугла и збир улова у 

четвороуглу; 

- да усвоји елементе и особине квадрата и 

правоугаоника; 

- да израчунава обим и површину квадрата и 

правоугаоника; 

- да усвоји појам паралелограма и трапеза и 

њихова својства; 

О2.МА.2.2.1 
Географија, информатика, техника и 

технологија 

Сличност, подударност 

и симетрија 

- да уочава сличне фигуре; 

- да уочава подударне фигуре; 

- да уочава осносиметричне фигуре; 

О2.MA.2.3.6 Географија, техника и технологија, 

информатика, биологија. 
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Начин остваривања програма: 

Програм математике за други циклус основног образовања одраслих усклађен је тако да се знање које су полазници стекли кроз 

своје богато животно искуство допуни, систематизује и да овладају основном математичком писмешћу, односно да се оспособе за 

примењу стечених знања и вештина како би решавали једноставније реалне проблеме. Учење се одвија у школи. Kроз примере из 

праксе у другом циклусу се указује потреба за увођење нових врста бројева, целе и рационалне. Уочавају и њихове везе и уређење. 

Рачунске операције научене са природним бројевима примењују се и на уведеним новим скуповима бројева. Такође, уочавају се нови, 

сложенији објекти у равни, различите линије и фигуре и њихови међусобни односи. Дефинишу се елементи фигура, проучавају се неке 

њихове особине и израчунава се обим и површина основних фигура. Осим математичке писмености, математика као наука развија 

логичко и апстрактно мишљење, способност генерализације и разликовање битног од небитног. Учење математике доприноси развоју 

општих компетенција, а то су социјалне интеракције са другима, грађанска одговорност, здравствене и еколошке компетенције, 

иницијатнивност и предузетништво, као и културна свест и креативност. 

Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и наставе. Рад наставника се састоји у планирању, остваривању, 

праћењу и вредновању наставе. За остваривање предвиђених исхода наставник излаже знања-садржаје објашњавањем, усменим 

излагањем, разговором и демонстрацијом наставних средстава. При обради нових садржаја наставници ће проверити колико су 

полазници усвојили основна математичка знања и вештине, који су предвиђени програмом претходног циклуса, и у случају потребе 

поновити неке основне појмове и садржаје. Наставник организује наставни процес, подстиче и усмерава активност полазника. 

Наставни план и програм, као и планиране наставне активности биће прилагођени могућностима и индивидуалним карактеристикама 

полазника. Наставник ће се трудити да креира примере за примену математичких знања и вештина који ће бити у функцији 

разумевања наставних садржаја других предмета. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Саставни део процеса развоја математичких знања је праћење и процењивање степена остварености исхода, који обезбеђују 

објективно сагледавање развоја и напредовања полазника. Оцењивање се заснива на систематском и континуираном праћењу колико 

полазник успешно усваја елементарна математичка знања. У поцесу вредновања рада одраслих наставник ће сваки позитиван помак 

похвалити, а грешке анализирати и указати на њихове узроке. 

Оцењивање полазника се врши повременим тестирањем и усмено (континуирано се прати активност на часовима, оцењују се 

усмени одговори и задаци који се решавају на часу, али и формирање нових задатака или примера из свакодневног живора у којима 

полазници препознају примену наставног садржаја).  
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9.10 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА 

 

РАЗРЕД: Други циклус Основног образовања одраслих 

ЦИЉ наставе физике је да оспособи одраслог да у свакодневном животу активно користи и примењује знања о мерењу, 

енергији, свим основним облицима кретања, притиску, светлости и звуку, као и да самостално посматра и разуме природне појаве и на 

основу тога решава сопствене проблеме и одговорно се понаша у приватном, јавном и радном окружењу. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Област 

МЕРЕЊЕ 

По завршетку основног образовања 

одрасли ће умети да: 

- наброји основне физичке 

величине које описују појаве у 

природи и користи СИ систем у 

изражавању мерних јединица за 

те физичке величине и то користи 

у избору и руковању техничким 

уређајима; 

- изведе једноставне 

демонстрационе огледе и 

поступке по датом усменом или 

писаном упутству; 

- користи графички приказ 

зависности физичких величина и 

правилно поступа по графички 

датом упутству; 

Основни ниво: 

О3.ФИ.1.1.1. Употребљава у домаћинству и на 

радном месту мерне јединице за масу, дужину и 

време. 

О3.ФИ.1.1.2. Употребљава у домаћинству и на 

радном месту мерне јединице за температуру. 

О3.ФИ.1.1.3. Употребљава мерила и мерне 

инструменте у домаћинству и послу у складу са 

правилима мерења. 

Напредни ниво: 

О3.ФИ.2.1.1. Употребљава у домаћинству и на 

радном месту мерне јединице за површину и 

запремину. 

О3.ФИ.2.1.2. Употребљава табеларно представљене 

податке за густину супстанције и закључује како ће се 

примењене 

науке, 

математика, 

хемија, 

дигитална 

писменост. 
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- - користи табеларно дате податке 

за густину, електрични отпор и 

топлотну проводљивост у 

разноврсним практичним 

ситуацијама; 

тело од те супстанције понашати у води. 

О3.ФИ.2.1.3. Употребљава у саобраћају и на радном 

месту мерне јединице за брзину. 

Област 

КРЕТАЊЕ, 

СИЛА, 

- разликује основне врсте кретања 

у гравитационом пољу; 

- израчуна средњу брзину кретања 

и пореди брзине изражене 

различитим мерним јединицама ( 

m/s и km/h); 

- идентификује електрично, 

магнетно и гравитационо 

узајамно деловање као и 

деловања која се јављају при 

кретању и предвиђа последице 

тих деловања; 

Основни ниво: 

О3.ФИ.1.2.1. Безбедно се понаша у саобраћају и на 

послу на основу процене карактеристика кретања 

(брзина, убрзање). 

О3.ФИ.1.2.2. Мења силу трења и силу отпора средине 

ради ефикаснијег узајамног деловања. 

О3.ФИ.1.2.3. Предвиђа последице деловања 

гравитационе силе. 

О3.ФИ.1.2.4. Уочава деловање електричне силе и 

магнетне силе. 

О3.ФИ.1.2.5. Користи особине светлости о 

простирању и адекватно их примењује у кући и 

окружењу. 

О3.ФИ.1.2.6. Користи особине звука и штити себе и 

околину од буке. 

Напредни ниво: 

О3.ФИ.2.2.1. На основу процене времена заустављања 

понаша се у саобраћају и на послу у складу са 

примењене 

науке, 

математика, 

хемија, 

дигитална 

писменост. 
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безбедносним правилима. 

О3.ФИ.2.2.2. У складу са потребама решава 

практичне проблеме у окружењу мењајући 

интензитет сила. 

О3.ФИ.2.2.3. Одређује које оптичке уређаје и 

инструменте користити у специфичним ситуацијама. 

Област 

РАВНОТЕЖА И 

ПРИТИСАК 

- примењује полугу, стрму раван и 

котурачу; 

- процењује вредност притиска 

чврстог тела, течности и гасова и 

то користи за решавање 

свакодневних проблема; 

Основни ниво: 

О3.ФИ.1.3.1. Корисно употребљава полугу, стрму 

раван и котурачу у кући и окружењу. 

О3.ФИ.1.3.2. Описује од чега зависи притисак 

чврстих тела и процењује како се он мења при 

промени тежине односно величине додирне 

површине. 

Напредни ниво: 

О3.ФИ.2.3.1. Процењује ефикасност полуге, стрме 

равни и котураче и мења њихове параметре у складу 

са потребама. 

О3.ФИ.2.3.2. Описује понашање течности и гасова и 

решава проблеме претакања течности, хидрауличних 

машина; штити себе од хидростатичког притиска на 

великим дубинама, користи спојене судове. 

примењене 

науке, 

математика, 

хемија, 

дигитална 

писменост. 

 

Начин остваривања програма: Начин рада на обавезним садржајима програма наставник прилагођава карактеристикама и 

специфичностима конкретне групе одраслих. Обавезне садржаје треба схватити и презентовати тако да их одрасли препознаје и 
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користи у свакодневном животу. Главнина процеса учења одвија се у школи, на часовима физике. Наставник не треба да очекује нити 

да обавезује одрасле да физику уче код куће и изван наставе физике. Зато је важан задатак наставника да обезбеди да одрасли за време 

часа буду активни, како у групном, тако и у индивидуалном раду. Наставник планира и организује наставу тако да на сваком часу 

омогући појединцу да учи и напредује. У процесу планирања посебна пажња се посвећује припреми дидактичког материјала (поред 

већ постојећих материјала из Приручника за одрасле) које они користе на самом блоку, а наставник их користи истовремено за 

праћење постигнућа напретка и оцењивање. 

Општи исходи, односно кључне компетенције. Настава физике треба да омогући и подржи одраслог у изградњи општих исхода 

који су дефинисани у курикулуму. Општи исходи су за одраслог врло важни јер постизањем тих исхода они се осећају промењеним и 

самим тим компетентнијим за рад и живот у савременом друштву. Настава физике директно омогућава опште исходе који се односе на 

решавање проблема и стицање основе научне писмености. Такође се у великој мери остварују исходи који се односе на математичку 

писменост, управљање сопственим учењем, унапређивање социјалних интеракција и сарадње са другима као и иницијативност и 

предузимљивост. Остале опште исходе (језичка писменост, грађанска одговорност за демократију, здравствене компетенције, 

еколошке компетенције, културна свест, мултикултуралност и креативност) такође се остварују на настави физике, али не тако 

директно као претходно побројане. Треба користити сваку прилику и кроз физику подизати компетенције одраслог које су дефинисане 

општим исходима. 

Предметни исходи. Приоритет за наставника јесте да планира и води наставу тако да, користећи обавезне садржаје програма, остварује 

предметне исходе. Предметни исходи су формулисани тако да се један број исхода остварује кроз све садржаје, а већи број исхода је 

дефинисан тако да се остварује кроз само једну тему. На пример, исход као што је "изводи једноставне огледе по датом усменом или 

писменом упутству" остварује се континуирано кроз све обавезне садржаје. Овај исход се постепено стиче и развија током реализације 

целог програма и потребно је проверавати степен његове остварености континуирано током наставе. 

Према својој процени могућности и потреба одраслих, као и показатеља које пружа праћење њиховог напредовања, наставник 

планира редослед обраде тема и садржаја и комбинује садржаје. Другим речима, у планирању наставе наставник у првом реду 

сагледава потребе и могућности одраслог, а наставни програм користи као оруђе да постигне предвиђене исходе и допринесе његовом 

укупном напредовању. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања и оцењивање. При оцењивању напредовања наставник процењује колико је одрасли остварио с обзиром 

на предвиђене исходе. Стално треба имати у виду да напредовање одраслог представља и важан показатељ успешности наставника. 
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Наставник треба да у процесу припремања наставе прецизно дефинише активности које планира да реализује у процесу учења, да 

прати ефекте тих активности и региструје све важне информације о самом процесу, о томе колико су реализоване активности погодне 

за остваривање предвиђених исхода, као и важне податке о напретку одраслог. У оваквом приступу оцењивању од одраслог се не 

захтева да репродукује садржај градива, већ да покаже да препознаје значај одређене физичке појаве у стварном животу, у реалној 

средини у којој то знање уме и да примени. 

Праћење и вредновање:  

Праћење и вредновање ученика представља иницијално процењивање – утврђивање предзања на почетку процеса учења, 

формативано праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење напредовања одраслих. Наставник стално прати напредовање и на основу тога се 

врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког појединца, као и његово ангажовање у 

наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инситирати да се код полазника не би створио утисак да је оцена 

важнија од онога што су тварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користе се усмено испитивање, групни и индивидуални 

задаци и писмена провера. 
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9.11 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА  

 

Разред: Други циклус 

 

Циљ: Циљ наставе хемије је да оспособи одраслог да у свакодневном животу и делатностима које обавља примењује знања о 

својствима и променама супстанци у материјалима и комерцијалним производима које практично користи, да познаје и придржава се 

мера предострожности у раду са супстанцама( материјалима, комерцијалним производима), да их рационално користи и према 

прописима одлаже отпад. 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Корелација са 

другим предметима 

СУПСТАНЦЕ У 

ОКРУЖЕЊУ –

СВОЈСТВА, ПРОМЕНЕ И 

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА 

Описивање шта је супстанца, шта су елементи и једињења и 

разумевање њихове разлике у сложености, препознавање 

физичких и хемијских својстава и физичких и хемијских промена 

супстанци које користи у свакодневном животу и делатности коју 

обавља, разумевање честичне грађе супстанце до нивоа честица 

које чине елементе, атома и молекула, и честица које чине 

једињења, молекула и јона, препознавање хемијских елемената и 

једињења, која се користе у свакодневном животу и пракси, на 

основу хемијских симбола и формула 

 

Биологија, Физика, 

Математика 

СМЕШЕ И РАСТВОРИ У 

ПРИРОДИ И ПРАКСИ 

Опише шта су смеше и наведе примере смеша из свакодневног 

живота и праксе,разуме да на основу својстава састојака смеше 

бира и изводи поступак за њихово раздвајање, опише растворе и 

њихову припрему и препознаје их у свакодневном животу и 

пракси, разуме значење процентног састава раствора и примењује 

га у пракси 

 

Биологија, 

Географија, 

Математика 

ЕЛЕМЕНТИ У ПРИРОДИ 

И ПРАКСИ-СВОЈСТВА И 

ЗНАЧАЈ 

Опише основна физичка и хемијска својства неметала и метала и 

повеже их са њиховом практичном применом  
Географија,Физика 
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Начин остваривања програма: 

Тематски садржај је подељен на блокове. 

Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, али и свих помоћних информација добијених из 

других извора информација. 

У начину реализације доминантан је интерактивни начин рада, уз уважавање постојећег знања и искуства одраслих. 

Полазници слободно износе своја мишљења и објашњења, ма како она била другачија или погрешна од научних. Наставник затим даје 

објашњење са становишта природних наука на начин да одрасли разумеју научна објашњења, тиме им и олакшава њихову каснију 

примену у свакодневном животу. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и процењивање полазника подразумева иницијално процењивање – утврђивање 

предзнања на почетку процеса учења, формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току 

процеса учења, као и сумативно оцењивање постигнућа. 

За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено испитивање о знању и разумевању, групни и индивидуални задаци, разговор, 

писана провера. 
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9.12 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 

 

Разред: други циклус 

 

Циљ: Циљ наставе биологије је да се одрасли оспособе да своја стечена знања о живом свету користе и примењују у 

свакодневном животу, самостално уочавају појаве и процесе у природи решавајући сопствене проблеме, изграђујући здравствене 

навике ради остваривања и унапређивања квалитета живота, одговорно се понашају и активно учествују у заштити животе средине. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Наука о животу 
 

- примени основна биолошка знања у свакодневном зивоту; 

- препозна, упореди и наведе основне разлике између живе и неживе 

природе из непосредног окружења; 

- објасни по којим се особинама жива бића групишу у одређене 

систематске категорије (до нивоа царства); 

- наведе основне особине вируса и микроорганизама, објасни њихов 

значај за природу и човека и ова знања примењује у одлукама и 

поступцима у свакодневном животу (очување здравља од вирусних и 

бактеријских инфекција); 

- наведе основне особине гљива и лишајева и објасни њихову улогу у 

природи и значај за човека и ова знања примењује у свкодневном 

животу; 

- именује и опише основну грађу биљака (корен, стабло, лист, цвет, 

плод, семе) и ова знања примењује у свакодневном животу; 

- Препозна и опише значај биљних процеса ( дисање, фотосинтеза, 

клијање, раст, опрашивање, оплођење, плодоношење) и ова знања 

примењује приликом гајење биљака; 

 

О3. БИ. 1.1.1. 

 

О3. БИ. 1.1.2. 

 

О3. БИ. 1.1.3. 

 

О3. БИ. 2.1.1. 

 

О3. БИ. 2.1.2. 

 

О3. БИ. 2.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

- Српски језик и 

књижевност 

 

- Географија 

 

- Хемија 

 

- Физика 

 

- Математика 

 

- Примењене природне 

науке 

 

- Одговорно живљење у 

грађанском 

друштву 

 

 

 

Разноврсност 

живота 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука о човеку 
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- наведе основне особине и значај животиња (из непосредног 

окружења) за природу и човека и ова знања примењује у одлукама и 

поступцима у свакодневном животу (одговоран однос према 

животињама); 

- именују и опише основну грађу и начин функционисања система 

органа човека; 

- препозна и примени основна знања из прве помоћи и заштите како 

би помогао себи и другима (заштита на и при раду); 

- препозна и објасни разоран утицај болести зависности на укупан 

квалитет живота; 

- препозна значај енергетске вредности хране приликом планирања 

свакодневних оброка; 

- препозна значај и начине очувања здравља и примењује знања ради 

спречавања болести; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О3. БИ. 1.2.1. 

 

О3. БИ. 1.2.2. 

 

О3. БИ. 1.2.3. 

 

О3. БИ. 1.2.4. 

 

О3. БИ. 2.2.1. 

 

О3. БИ. 2.2.2. 

 

О3. БИ. 2.2.3. 

 

О3. БИ. 2.2.4. 

 

- Дигитална писменост 

 
 

 

 

У здравом телу 

здрав дух! 

 

Начин остваривања програма:  

Главни циљ остваривања програма биологије усмерен је на сам процес учења који се реализује на настави. Од сваког одраслог 

се очекује да успешно учи у школи, сазнаје, открива, развија не само трајна и употребљива знања, вештине и умећа, већ и ставове и 
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вредности према живим бићима, здрављу и хигијени тела, према рационалном коришћењу природних ресурса, заштити и очувању 

животне средине. Одрасли се током наставе активно укључују одговарајући на питања: како могу да променим, зашто и због чега се то 

дешава и сл..тргајући за најбољим примерима, образложењима и решењима. 

Наставу је неопходно обогатити фотографијама, различитим презентацијама у Power point-у, као и документарним филмовима о 

појединим темама са Youtub-a...), како би се одређени садржаји лакше разумели. Усвајањем основних биолошких знања омогућава се 

боља информисаност одраслих за доношење животних одлука и активно учествовање у њиховом спровођењу. Уз примере обраде 

садржаја наставу је могуће самостално осмислити, како би се привукла пажња одраслих и на тај начин их иснспирисати на учење.  

Праћење напредовања и оцењивање: 

Праћење и оцењивање је у функцији учења и самопроцене напредовања одрсалог и треба да буде формативно (праћење 

напретка) и сумативно (процена постигнућа). Напредовање и успех одраслог треба да буде континуиран процес и да се састоји из 

неколико фаза.  

На почетку сваког циклуса потребно је установити ниво предзнања и непосредног искуства одраслог (корз анкету, разговор, упитник, 

иницијални тест) како би се организовао план садржаја за даље напредовање. Током реализације програма стално праћење знања 

обављало би се кроѕ дијалог, такмичења у знању, организовање квизова, али и кроз усмену и писмену проверу у виду петоминутних 

контролних вежби или мини теста. 

Вежба или тест би требало да садрже задатке различите тежине, градираних од једноставнијих ка сложенијим. При креирању задатака 

потребно је водити рачунада текст буде кратак, јасан и лак за разумевање. Да текст буде занимљив, близак животним ситуацијама  и 

искуствима одраслих. Форме питања буду разноврсне: кратак одговор, вишеструки избор, спаривање, допуњавање, попуњавање 

табеле, цртање графика. 

Оцењивање успеха одраслог, такође, треба да буде континуирано и у функцији његовог напредовања, уз примену различитих врста 

оцењивања с обзиром на образовне способности и уз уважавање индивидуалних разлика и способности. 
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9.13.  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  

 

Разред: Пети-Осми разред 

Циљ наставе историје је да се одрасли упознају са важним догађајима, личностима, појавама и процесима из историје људског 

друштва и средине у којој живи 

Годишњи фонд часова: 34 часова 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Основни појмови 

историјске науке 

 правилно употребљава појам историја; 

 наведе, препозна и разврста историјске изворе на 

материјалне и писане; 

 именује, разликује и правилно употребљава 

(примењује) основне временске одреднице (датум, 

деценија, век, миленијум, ера); 

 наведе поделу прошлости на праисторију и историју; 

 именује, поређа по редоследу, опише и разликује 

историјске периоде (стари, средњи, нови век и 

савремено доба); 

 примени знање из историје на историјској карти 

(приказује на којем простору су се одиграли 

најважнији догађаји из локалне, националне, 

регионалне и опште историје). 

О3.ИС.1.1.1. 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5. 

О3.ИС.1.1.6. 

О3.ИС.1.1.7. 

О3.ИС.1.2.1. 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.1.2.5. 

О3.ИС.2.2.1. 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Одговорно 

живљење у грађанском 

друштву 

Друштво, друштвени 

односи и људска 

права 

 препозна значење основних појмова из историје 

цивилизације (друштво, држава, монархија, 

република, аристократија, демократија, скупштина, 

устав, народ, људска права, рат, геноцид/ холокауст, 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Одговорно 

живљење у грађанском 

друштву 
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револуција, сеобе, писмо); 

 препозна повезаност неких најважнијих појава из 

прошлости са појавама из садашњости (сеобе, 

демократија, република, скупштина и др.); 

 наведе узроке и последице неких најважнијих 

историјских догађаја у националној и општој 

историји (Сеоба Срба 1690. године, Француска 

револуција, Српска револуција, Велики рат...); 

 опише значај и покаже одговоран однос према 

историјском и културно-уметничком наслеђу; 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Држава и државне 

институције 

 препозна значење основних појмова из историје 

цивилизације (друштво, држава, монархија, 

република, аристократија, демократија, скупштина, 

устав, народ, људска права) 

 наведе узроке и последице неких најважнијих 

историјских догађаја у националној и општој 

историји 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

 

Српски језик и књижевност , 

Географија, 

Преломни моменти у 

историји 

 наведе узроке и последице неких најважнијих 

историјских догађаја у националној и општој 

историји 

 препозна повезаност неких најважнијих појава из 

прошлости са појавама из садашњости (сеобе, 

демократија, република, скупштина и др.); 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Географија, Верска настава, 

Ликовна култура; 

Културно -уметничко 

наслеђе и религија 

 опише значај и покаже одговоран однос према 

историјском и културно-уметничком наслеђу; 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Одговорно 
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О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

живљење у грађанском 

друштву 

Локална историја 

 примени знање из историје на историјској карти 

(приказује на којем простору су се одиграли 

најважнији догађаји из локалне, националне, 

регионалне и опште историје). 

 уочи повезаност националне, регионалне и светске 

историје – на најзначајнијим примерима (Велики рат, 

Други светски рат); 

 препозна простор на историјској карти; 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Одговорно 

живљење у грађанском 

друштву 

 

Начин остваривања програма:  

Процес учења подразумева ослањање на одређена предзнања одраслих стечена током ранијег школовања, или кроз властито 

непосредно искуство, због чега је акценат у програму стављен на уважавање потребе да се разјасне одређене историјске и друштвене 

појаве са којима се одрасли сусрећу у свакодневном животу. Намера је да се историја изучава преко појаве и догађаја, односно да се 

прошлост актуелизује кроз савремене њима блиске појаве. 

Основна градивна компонента наставног програма су исходи, односно постигнућа одраслог. Исходи су описи онога што 

одрасли познаје, разуме, и уме да уради на крају одређеног разреда, тј. циклуса и нивоа образовања. Они су путоказ наставнику чему 

треба да научи одрасле. Истовремено исходи омогућују наставнику да провери да ли су остварени циљеви предмета, као и да вреднује 

сам процес учења. 

Општи исходи наставног програма ФООО су: 

Jезичка писменост 
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Ослањајући се на знања и вештине стечене у настави Српског/ матерњег/ језика овај исход остварујете на сваком часу и при 

остваривању свих предметних исхода. Остварујете га тако што полазнике подстичете: на разговор (теме могу бити о некој историјској 

појави/ догађају/ личности или прочитаном тексту из приручника/ новина/ књиге); да описују (слику/ цртеж/ фреску са историјском 

тематиком); да читају (текст са историјском садржином или текст из новина); да записују у свеску (преломни моменти у историји 

људског друштва, имена и презимена значајних личности, места одигравања важних догађаја...). У разговору, описивању, записивању 

инсистирате на реченицама. Не дозволите да полазници користе „лаконски говор“. 

 

Математичка писменост 

 

Иако историја и математика на први поглед немају много заједничког, нити су међусобно блиско повезане, основне елементе 

математичке писмености је могуће и користити и унапређивати на часовима историје, и то не само кроз рачунање времена, већ и кроз 

оспособљавање полазника да се сналазе на карти (да знају да прочитају легенду), да табеларно, поштујући хронолошки приступ 

прикажу најзначајније догађаје из сопственог живота или живота породице. 

 

Основе научне писмености 

 

Остваривање овог исхода је важно за наставу историје, јер доприноси упознавању полазника са знањима до којих је историјска 

наука дошла на основу проучавања и тумачења историјских извора, као и рушењу стереотипа који често оптерећују и свест и осећања 

људи, па тиме и њихову умешност у резоновању и разумевању догађаја чији су савременици, учесници или сведоци. Инсистирајте на 

сазнањима до којих је дошла наука (нпр. постанак света и човека), посебно историјска јер на тај начин заједно са другим предметима 

учествујете у обликовању њихове свести да појаве у природи и друштву имају своје законитости које су научно утемељене. 

Истовремено инсистирањем на научној утемељености доприносите рушењу стереотипа и празноверја. 

 

Дигитална писменост  

 

У свету информационих технологија неопходно је поседовање и ове врсте писмености, што подразумева коришћење рачунара 

за писање, прављење табела у које поштујући хронолошки принцип уписују значајне/преломне моменте из личне/породичне/опште и 

националне историје. Сагласно потребама наставе историје и интересовањима полазника упућујете их да на интернету траже 

информације о некој појави/догађају/личности и очекујете да информације представе. Овај пример показује како истовремено код 

полазника остварујете исходе као што су дигитална писменост (употреба рачунара и интернета), језичка писменост (читање и разговор 
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о информацијама), математичка писменост (читање година и векова/бројчаних података) и исходе који се односе на историјске изворе 

(информација као извор), хронологију (време о коме сазнајемо на основу информације), појмове из историје цивилизације, 

догађаје/личности из националне/ 

опште историје. 

 

Управљање сопственим учењем 

 

Овај исход подразумева да полазник планира и ефикасно користи школске часове као време за учење, да разуме шта зна, а шта 

не зна, да научи да планира и да остварује планове у вези са учењем, да користистечене информацијеи да, сагласно својим потребама, 

тражи и налази нове информације, да нова знања повезује са постојећим знањима и искуствима, а тиме их надограђује и унапређује. У 

остваривању овог исхода школа и наставник пружају полазнику један од главних подстицаја за учење и то избором занимљивих, за 

полазников свакодневни живот значајних тема,као на пример оних које се односе на људска права и институције којима се обраћа када 

су права угрожена или ускраћена.  

 

Решавање проблема 

 

Пожељно је полазнике стављати у ситуацију да размишљају и промишљају о неком догађају, појави или поступку неке 

личности. На пример,да ли је српска војска дождоживела пораз на Косову 1389. године, коју титулу је имао Лазар Хребељановић и да 

ли назив вина Цар Лазар одговара историјској истини, да ли је Краљевић Марко био велики борац против Турака како га описује 

народни певач. Решавањеових питања у којима се историја преплиће са народним стваралаштвом доприноси рушењу стереотипа (нпр. 

Српско царство је престало да постоји 1371. када је умро последњи цар – Урош Немањић, а не током боја на Косову како каже народни 

певач), стицању рајних знања(кнез Лазар – зашто је имао ову титулу и ко му је дао титулу цара и зашто), али и уочавању значаја 

решавања проблема у свакодневном животу. Решавање проблема, а не њихово одлагање или нерешавање је један од предуслова да се 

промени и унапреди постојеће стање (нпр. укључивање у образовање као један од предуслова за запослење). 

 

Социјална интеракција и сарадња са другима 

 

Полазницима, на примерима из прошлости, треба показати да је сарадња међу народима и државама била од великог значаја за 

развој људског друштва. Могући примери: Антанта (шта представља и зашто је основана, који су њени резултати), Антихитлеровска 

коалиција, стварање САД, уједињење немачких државица, настанак Краљевине СХС. Ове примере из прошлости људског друштва 
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пожељно је искористити да се полазницима укаже на то да ни они нису препуштени сами себи (пример како држава води рачуна о 

њиховом образовању и омогућава им да се образују како би задржали посао или како би га променили или како би стекли услов да се 

запосле). Због тога је важно да,у оквиру тема, активности буду осмишљене тако да се реализују у групи у којој сваки појединац има 

своју улогу и доприноси постизању резултата групе. 

 

Грађанска одговорност за демократију  

 

Под овим исходом подразумева се одговоран однос према друштву и држави (поштовање  закона, очување животне средине, излазак 

на изборе, плаћање пореза и рачуна), солидарност према појединцима који су другачији, спречавање појава као што су фашизам, 

ксенофобија, давање доприноса изградњи грађанског друштва.  

 

Здравствене компетенције 

 

Преко примера из прошлости људског друштва (борба са болестима као што су куга и колера, тифус и туберкулоза, значај 

проналаска пеницилина...) усмеравајте полазнике на важност поседовања здравствене културе и познавања начина којима се 

спречавају велике епидемије и болести. 

 

Еколошке компетенције 

 

На часовима историје ове компетенције је могуће градити путем примера као што су: последице атомске бомбе на животну 

средину Хирошиме и Нагасакија, последице рата у Ираку на становништво, природу и културну баштину, како је човек кроз историју 

доприносио очувању, али и уништавању животне средине (употреба хемијских средстава, крчење и сечење шума, начини 

експлоатације руда, коришћење прљавих горива и сл). 

 

Иницијативност и предузетништво 

 

Утичите и подстичите полазнике да самостално иницирају разгов која их интересује из прошлости људског друштва, да се 

самостално организују и представе неки догађај/појаву/личност из прошлости људског друштва на часовима, или да организовано 

обиђу локалитет у крају где живе. 
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Културна свест, мултикултуралност и креативност  

 

Наведени исход је повезан са скоро свим исходима наставе историје и доприноси подстицању оних понашања и ставова 

полазника у којима постоји спремност да се прихвате други и другачији, да се уважава културно наслеђе својих суседа који нису исте 

вере и национа Језичка, верска и национална разноликост Србије доприноси њеној богатој културној баштини и о томе треба стално са 

полазницима разговарати и указивати им на то културно богатство. 
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9.14.  ГЕОГРАФИЈА  

Други циклус: Основно образовање одраслих 

Циљ: Циљ наставе географије је да оспособи одраслог да активно користи и примењује основна географаска знања и вештине које ће 

му помоћи да унапреди свој свакодневни живот у географској средини у којој људи заједно живе и сарађују. 

Област/Тема Исходи 
Корелација са другим 

предметима 

Планета Земља 

-уме да се оријентише у простору и на географској карти и да чита 

географску карту 

-користи основне географске термине, слику, табелу,график и 

једноставне моделе као изворе информација 

-да одреди главне и споредне стране света у простору и на 

географској карти 

-опише кретање Земље и наведе главне последице 

-да именује и покаже на географској карти велике копнене и 

водене површине(континенти, океани и мора) 

 којој живи и користи податке о времену и временску прогнозу за 

планирање својих активности, 

 подземне и текуће воде и објасни њихов значај за живот и рад 

људи 

-разликује природне феномене (олујни ветар, вулканска 

ерупција,земљотрес,суша,поплава,клизиште) и опише њихове 

 

 Српски језик и 

књижевност 

 

 

 

 

 Историја 

 

 

 

 Ликовна култура 
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последице за људе и географску средину 

-разликује главне облике обновљивих и необновљивих природних 

ресурса и на географској карти покаже њихов размештај и наведе 

начине њиховог коришћења 

 

 

 

Становиштво и 

њихове активности 

-опише размештај становништва и насеља на Земљи и препозна 

факторе који утичу на кретање становништва 

-опише типове насеља и факторе које утичу на њихово стварање, 

ширење и изумирање 

распоред становништва на земљи,густину насељености приридни 

прираштај,основне структуре становништва на земљи,живот и 

активности људи у пространим низијским областима на земљи 

-на карти света покаже географски размештај великих држава 

-наведе глобалне проблеме човечанста и неке начине за њихово 

решавање 

-наведе позитивне и негативне утицаје човека на животну средину 

и учествују у акцијама за њену заштиту и унапређивање 

 

 

Да одреди положај најмногољуднијих земаља на свету 

 

Историја 

 

Информатика и 

рачунарство 

 

Српски језик и 

књижевност 

 

 

 

 

 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

538 
 

-њихов значај кроз историју 

-економски значај најразвијенијх земаља на свету 

-значај стварања економских заједница у свету 

 

 

 

 

 

Глобално повезивање на земљи 

 -политичке и економске карактеристике савременог света 

-глобални проблеми човечанства и начини њиховог 

решавања(недостатак сировина и енергената,недостатак 

хране,воде за пиће,појава гладфи,нарушавање мира и безбедности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја 

 

Математика 

 

Информатика и 

рачунарство 

 

Српски језик 

Начин остваривања програма 
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Настава географије има циљ да оспособи одраслог човека да користи и примењује стечено знање,ствара и развије вештине и 

навике у географској и друштвеној средини у којој живи. У складу са тим наставник ће организовати наставни процес тако да сваки 

одрасли својим активностима на часу развија и остварује предвиђене исходе учења у складу са својим способностима, интересовањима 

и потребама. Језичка писменост се развија кроз тумачење географских чињеница, идеја и мишљења у усменом и писаном облику. 

Математичка писменост развија се и изграђује кроз предметне исходе и садржана је у примени математичких операција и закона 

приликом читања географских и математичких елемената карте, очитавању различитих графичких приказа и вредности мерних 

апарата и инструмената. Наставе географије омогућава одраслом да унапређује дигиталну писменост коришћењем савремених 

мултимедијалних и информатичких средстава. Одрасли користе разноврсна наставна средства облике  и методе рада...Веома је важно 

да наставник, уз поштовање основних дидактичких принципа, прилагоди дубину и ширину насловних садржаја претходним знањима и 

искустима одраслих као и њиховим потребама и интересовањима. Неки садржаји који су тежи са одрасле потребно је обрађивати кроз 

примере који су блиски њиховом искуству. Они се реализују у редовној настави или организовањем додатне наставе.. Наставник 

индивидуално прилагођава свој методски поступак и сваком одраслом омогући приступ и учешће у активностима на часу. У настави 

географије користe се облици рада: индивидуални рад, рад у пару, групни и фронтални, теренски рад. Наставне методе 

:вербална(дијалошка,монолошка,дискусија),метода рада на тексту, метод практичних радова,метода посматрања, илустративно-

демонстративна и друге. Осим географске карте користе се и друга наставна средства (шеме, дијаграми, слике, илустрације, модели, 

инструменти и апарати. За одрасле који испољавају тешкоће у савладавању наставних садржаја организује се допунски рад. 

Планирање и извођење наставе географије је динамичан процес који се стално прилагођава реалним условима. Наставник треба да 

створи услове да сваком од њих омогући да учествује у раду, да мотивише и подржава и прати њихово напредовање. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Напредовање одраслог се прати у односу на предвиђене исходе. Њихово оцењивање се заснива на праћењу напредовања, а не на 

резултатима постигнутим на контролним задацима или на усменим одговорима које су одрасли у стању да дају кад се пропитује 

усвојеност и репродукција пређеног градива. Наставник их оцењује на основу података о напретку који су остварили у односу на 

почетно стање, о активностима којеје сваки поједниначни одрасли способан да обави сам или у сарадњи са неким, са каквим 

проблемима је у стању да се суочи, у чему и под којим условима је најуспешнији и слично. Наставник увек треба да има на уму да је 

мера у којој одрасли напредују великим делом и показатељ квалитета и примерености наставе, као и адекватности примењених 

наставних метода и средстава. Праћење напредовања одраслог помаже му да постепено стекне разумевање циљева учења, да 

усавршава вештине учења, па чак и овлада стратегијама ефикасног учења, да сам препознаје оствареност исхода и стиче увид у 

сопствене успехе те да процени сопствене потенцијале. Оцењивање мора бити брижљиво и благовремено планирано,објективно, 

ефикасно, усмерено на интерес одраслих. Наставник задацима, питањима и активностима подстиче одрасле да самостално 

размишљају, покажу знања, употребе вештине, граде, исказују и образлажу своје ставове. Праћење напредовања и оцењивање 
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одраслог карактерише: континуираност, свеобухватност, јавност. Податке о напредовању одраслог наставник уредно бележи у своју 

андрагошку свеску и портфолио сваког одраслог. 
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9.15 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

 

Разред: ДРУГИ циклус  ООО 

Циљ: Циљ наставе предмета Предузетништво је да развије иницијативност, предузимљивост и одговорност у решавању 

проблема из породичног, социјалног и радног окружења одраслог, економску и бизнис писменост, као и компетенције потребне за 

успешно укључивање у свет рада. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Формулисање циљева и 

планирање спровођења 

активности 

 

Спровођење активности и 

процена постигнућа 

По завршетку основног образовања одрасли ће умети да: 

 

- развија план спровођења једноставне активности из 

контекста породичног и њему познатог социјалног 

окружења, који укључује потребaн буџет, временскe и 

људскe ресурсe; 

 

- организује и спроводи, индивидуално или као члан тима, 

једноставну активност из контекста породичног, њему 

познатог социјалног окружења у складу са материјалним, 

временским и људским ресурсима; 

 

О3.ПД.1.1.1. 

О3.ПД.1.1.2. 

О3.ПД.1.1.3. 

О3.ПД.1.1.4. 

О3.ПД.1.1.5. 

О3.ПД.1.1.6. 

Примењене природне 

науке 

Географија 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

 

Енглески језик 

Српски језик 

Математика 

Дигитална писменост 

 

Начин остваривања програма: 

Реализација садржаја остварује се различитим методама, техникама и активностима, као што су: изношење идеја, учење кроз 

рад, менторство и усмеравање, учење откривањем, подела улога на основу стварне ситуације и дискусија. 

Стицање знања, вештина и развијање ставова усмерено је на примерима из реалног живота и света рада, при чему се води рачуна о 

индивидуалним потребама и интересовањима полазника. 
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Развијање вештина као што су комуникативност, тимски рад, организационе вештине, вештине планирања, вештине обраде 

информација, подстицање иновативности, креативности и флексибилности остварују се и кроз корелацију са осталим предметима и 

модулима. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и процењивање полазника подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. 

За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено испитивање о знању и разумевању, групни и индивидуални задаци, 

разговор, писана провера. 

Производи настали током рада: обрађени подаци (текстови, табеле, планови). 
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9.16  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ  

Разред: Други циклус 

Циљ наставе предмета Одговорно живљење у грађанском друштву је да оспособи одраслог за одговоран, квалитетан и активан 

живот и рад у грађанском друштву који се заснива на принципима толеранције и поштовања људских права и слободе 

 

Област/Тема Исходи 
Корелација са другим 

предметима 

Грађанин, његова права 

и одговорности 

 препознаје и руководи се у свом понашању правима и 

одговорностима одраслог грађанина 

 конструктивно учествује у спречавању насиља, предрасуда, 

дискриминације, нетолерантности у породичном, микро и макро 

окружењу  

 познаје одлике људских права и дечија права 

Информатика и рачунарство 

Ликовна култура 

Информације у јавним 

средствима 

информисања 

 зна врсте и значај средстава јавног информисања (новине, 

часописи, радио, телевизија, интернет) 

 врсте јавних информисања (вести огласи,извештај,поруке, 

обавештења, упозорења рекламе) 

 користи интернет као средство јавног информисања( електронска 

пошта, друштвене мреже, поруке и слично) 

 разликује јавне и приватне информације и одговорно их користи у 

јавне и приватне комуникације 

Српски језик и књижевност 

Ликовна култура 
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Функционисање 

републичке и локалне 

власти,грађанска 

иницијатива и активизам 

 препознаје структуру републичке и локалне власти и 

идентификује надлежности локалне самоуправе 

 идентификује послове којима се бави општина 

 разликује основне врсте и могуће доприносе удружења на 

локалном нивоу 

 препознаје значај и улогу грађанске иницијативе и активизма у 

побољшању живота на локалном нивоу и планира локалну акцију 

Историја 

Информатика и рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Европска унија и процес 

европских интеграција 

 уме да образложи предности и ризике интеграције Републике 

Србије у ЕУ 

 користи европске вредности приликом доношења одлука, 

приликом процењивања понашања појединца и група 

 познаје основне принципе функционисања ЕУ као заједнице 
Информатика и рачунарство 

Географија 

Историја 

Животне вештине 

 располаже вештинама интерперсоналне комуникације  

 препознаје значај и поседује стратегије ненасилног решавања 

конфликта Информатика и  

рачунарство 

Српски језик и књижевност 

Породица као систем 

 препознаје породицу као систем завистан од окружења и 

променљив у различитим фазама породичног развоја 

 познаје различите моделе организације породичног живота 

 познаје елементе здравог породичног живота 

Ликовна култура 

Информатика и  

рачунарство 
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Унапређење квалитета 

породичног живота и 

родитељства 

 препознаје повезаност брачних и родитељских улога у 

породичном функционисању 

 препознаје како је задоваљавање потреба деце, начин васпитања, 

пружање подршке учењу, образовању, одрастању и 

осамостаљивању 

 препознаје различите васпитне стилове и њихове последице на 

дечији развој 

 препознаје типове родитељских ауторитета и њихов утицај на 

однос родитељ-дете 

Биологија 

Ликовна култура 

Здравствено образовање 

кроз животне вештине 

 препознаје и примењује основне принципе здравог начина живота 

и заштите здравља 

 схвата значај заштите сексуалног и репродуктивног здравља и 

познаје основне принципе њиховог очувања 

 познаје различите начине превенције полно преносивих 

инфекција ХИВ-а, АИДС-а 

 препознаје превенције значај злоупотребе психоактивних 

супстанци и зна последице коришћења истих 

Биологија 

Ликовна култура 

 

Начин остваривања програма 

Реализација предмета подразумева да се очекивани исходи остваре кроз наставу, што је у складу са главним циљем ФООО-

успешно учење у школи. Садржај наведених области наставник реализује примењујући различите наставне методе, облике рада, тип 

часа. Често на једном часу комбинује више метода како би што реалније приближио садржају наведених тема области. Наставник на 

адекватан начин прати садржај уџбеника и у својој припреми за час прилагођава датом садржају. Наставне методе које користи у раду 

су: вербална ( разговор, дискусија, излагање) рад на тексту, посматрање,илустративно-демонстатривна и друге. С обзиром на то да се 

процес грађанског образовања заснива на критичком мишљењу, решавању проблема и учењу путем истраживања, најчешће се 

примењује метода активног учења, путем које наставник омогућава трансфер знања у различито животна подручја. Организују се 

радионице на задату тему где одрасли могу научити, вежбати вербалну и невербалну комуникацију, имају аргументе за и против 

одређених ставова и тако показују интересовање за активно слушање других и развијају емпатију.  Велики број часова је организован 
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на овом принципу. Инсистира се на методама са активним учењем јер се тако најбоље усвајају вештине које се касније примењују у 

реалним животним ситуацијама. Задатак наставника је да мотивише одрасле за стицање великих броја вештине. Полазници праве 

плакат, организују изложбе. Основне информације о ХИВ-у, АИДС-у и психоактивним супстанцама могу добити из различитих 

средстава информисања, интернет презентација, филм.Наставна средства су папир А4, папир у боји, Хамер,разни дидактички 

материјали,пројектор,фломастери,табла и друго... 

Праћење и вредновање наставе и учења 

У складу са Правилником о оцењивању у основном образовању и васпитању, овај предмет се оцењује нумерички.Предмет 

Одговорно живљење у грађанском друштву реализује се кроз радионице. Оно што се оцењује код полазника јесте ангажованост 

одраслог, сарадња и уважавање осталих учесника. Оцењивање искључиво у функцији праћења, напредовање одраслог и остваривање 

исхода. Наставник, такође прати ангажованост полазника на изради паноа, учешће и допринос групном раду, узимање учешћа у 

дискусији на одређену тему. Прати колико је полазник способан да научено примени у реалном животу.Сва запажања наставник 

бележи у педагошкој свесци где прати напредовање одраслих појединачно и даје своју повратну информацију истом. 
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9.17 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Разред: Трећи циклус 

Циљ: Циљ наставе српског језика у трећем циклусу јесте да оспособи одрасле да овладају вештином комуникације у усменом и 

писаном облику и ефикасно је користе, усавршавају и примењујуприликом решавања соптвених проблема у условима свакодневног 

живота, у радном окружењу и у даљем образовању. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА 

И РАЗУМЕВАЊА 

ПРОЧИТАНОГ 

 користи оба писма (ћириличко и латиничко);  

 разликује уметнички од информативног и неуметничког 

текста;  

 на једноставним примерима препознаје функционалне 

стилове (разговорни и књижевноуметнички); 

 чита једноставне легенде, табеле, дијаграме и графиконе; 

 у једноставном информативном тексту разликује битно од 

небитног; 

 препознаје и уме да изабере најважније информације у 

тексту. 

ОЗ. СЈ. 1.2.1; 

ОЗ. СЈ. 1.2.2; 

ОЗ. СЈ. 1.2.3; 

ОЗ. СЈ. 1.2.4; 

ОЗ. СЈ. 1.2.5; 

ОЗ. СЈ. 1.2.6; 

ОЗ. СЈ. 1.2.7. 

ОЗ. СЈ. 2.2.1; 

ОЗ. СЈ. 2.2.2; 

ОЗ. СЈ. 2.2.3; 

ОЗ. СЈ 2.2.4. 

српски језик – 

одговорно живљење, 

дигитална писменост, 

хемија, математика 

ПИСАНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 записује једноставну информацију користећи оба писма; 

 препричава једноставан текст; 

 уме да напише разумљиву, граматички исправну реченицу; 

 користи основне жанрове писане комуникације: саставља 

писмо, попуњава образац, захтев, пише молбу, жалбу, 

изјаву, CV; 

 коришћење Правописа српског језика (школско издање) 

ОЗ. СЈ. 1.3.1; 

ОЗ. СЈ. 1.3.2; 

ОЗ. СЈ. 1.3.3; 

ОЗ. СЈ. 1.3.4; 

ОЗ. СЈ. 1.3.5; 

ОЗ. СЈ. 1.3.6 

ОЗ. СЈ. 2.3.1; 

ОЗ. СЈ. 2.3.2; 

српски језик – 

предузетништво, 

дигитална писменост, 

историја, географија, 

биологија 
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ОЗ. СЈ. 2.3.3. 

УСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ И 

СВАКОДНЕВНА 

КОМУНИКАЦИЈА 

 примењује основне књижевнојезичке норме у 

свакодневном говору; 

 начином говора исказује различите облике изражавања 

(дијалог, опис, нарација); 

 у расправи о теми или проблему користи аргументе, јасно 

износи свој став, уз уважавање и поштовање 

саговорниковог мишљења; 

 разговара о слободно одабраној или задатој теми 

(породица, пријатељ, филм, фудбалска утакмица) 

ОЗ. СЈ.0. 1.1; 

ОЗ. СЈ. 0.1.2; 

ОЗ. СЈ. 0.1.3; 

ОЗ. СЈ. 0.1.4; 

ОЗ. СЈ. 0.1.5. 

српски језик – 

одговорно живљење, 

предузетништво, 

дигитална писменост 

ГРАМАТИКА, 

ЛЕКСИКА, НАРОДНИ 

И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

 примењује поделу речи на слогове; 

 разликује основне граматичке категорије променљивих 

речи (именице и глаголе); 

 правилно користи падеже; 

 правилно употребљава основне глаголске облике 

(садашње, будуће и прошло време); 

 препознаје основне лексичке појмове (једнозначност и 

вишезначност речи) и лексичке односе (синонимију и 

антонимију); 

 разуме фразеологизме који се употребљавају у 

свакодневној комуникацији; 

 користи Речник српског језика и Речник страних речи и 

израза; 

 у једноставним случајевима уме да одреди значење 

непознатих речи и израза на основу њиховог састава или 

контекста у коме су употребљени; 

 наводи најзначајнији тренутак у развоју српског 

књижевног језика – увођење фонетског принципа (значај 

Вука Караџића). 

ОЗ. СЈ. 1.4.1; 

ОЗ. СЈ. 1.4.2; 

ОЗ. СЈ. 1.4.3; 

ОЗ. СЈ. 1.4.4; 

ОЗ. СЈ. 1.4.5; 

ОЗ. СЈ. 1.4.6; 

ОЗ. СЈ. 1.4.7; 

ОЗ. СЈ. 1.4.8; 

ОЗ. СЈ. 1.4.9; 

ОЗ. СЈ. 1.4.10; 

ОЗ. СЈ. 1.4.11. 

ОЗ. СЈ. 2.4.1; 

ОЗ. СЈ. 2.4.2; 

ОЗ. СЈ. 2.4.3; 

ОЗ. СЈ. 2.4.4; 

ОЗ. СЈ. 2.4.5; 

ОЗ. СЈ. 2.4.6. 

српски језик – 

дигитална писменост, 

енглески језик, 

историја, географија, 

хемија, физика, 

биологија 

КЊИЖЕВНОСТ – 

УСМЕНА И 

 препознаје типове књижевног стваралаштва (писану и 

народну књижевност); 

ОЗ. СЈ. 1.5.1; 

ОЗ. СЈ. 1.5.2; 

српски језик – историја, 

географија, одговорно 
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АУТОРСКА  уочава битне елементе књижевноуметничког текста: тему, 

време, место радње, књижевни лик; 

 именује најчешће стилске фигуре (епитет, поређење, 

ономатопеју). 

ОЗ. СЈ. 1.5.3; 

ОЗ. СЈ. 1.5.4; 

ОЗ. СЈ. 1.5.5; 

ОЗ. СЈ. 1.5.6. 

ОЗ. СЈ. 2.5.1; 

ОЗ. СЈ. 2.5.2; 

ОЗ. СЈ. 2.5.3. 

живљење, дигитална 

писменост 

 

Начин остваривања програма: Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, као и уз 

помоћ информација добијених из других извора. У раду се уважава постојеће знање и искуство полазника. Полазници слободно износе 

своја мишљења, а затим наставник даје објашњење.  

Заступљени су сви облици рада: индивидуални, групни, рад у паровима, фронтални. Од метода користе се дијалошка, 

монолошка, метода демонстрације, истраживачка и текстуална. 

Тематски садржај предмета Српски језик подељен је на блокове. Понављање истих тема кроз све циклусе школовања омогућује 

наставнику сталну проверу онога што је усвојено и савладано, као и могућност да се врати на оно што није савладано у довољној мери.  

Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вредновање учења подразумева иницијално процењивање – утврђивање 

предзнања на почетку процеса учења, формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току 

процеса учења, као и сумативно оцењивање постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење напредовања одраслих. Наставник 

стално прати напредовање и на основу тога се врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког 

појединца, као и његово ангажовање у наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инсистирати да се код полазника 

не би створио утисак да је оцена важнија од онога што су стварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено 

испитивање, групни и индивидуални задаци, писана провера. 
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9.18 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Разред: Трећи циклус  

Циљ: Циљ наставе енглеског језика у трећем циклусу је утврђивање језичког знања које је стечено у претходна два циклуса 

обрађивањем различитих тема, као и обогаћивање лексике путем тематских колокација, и проширивање општег знања и култура кроз 

обрађивање концепта и појмова који се сматрају основама функционисања у савременом друштву.  

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Ћаскање 

 разуме и користи фразе за исказивање поздрава 

 представи себе и одговори на питања којима се траже 

лични подаци 

 поставља једноставна питања у свакодневној 

комуникацији 

 препознаје и разуме смисао конструкције „question tag“  

 користи облике садашњег времена при изражавању 

допадања, потреба 

 комуницира на једноставан начин о познатим темама и 

свом окружењу 

О3.ЕЈ.1.1.1. 

О3.ЕЈ.1.1.2. 

О3.ЕЈ.1.2.2. 

О3.ЕЈ.1.3.1. 

О3.ЕЈ.1.4.1. 

О3.ЕЈ.2.1.1. 

О3.ЕЈ.2.3.1. 

О3.ЕЈ.2.4.1. 

Српски језик 

Прошле 

активности 

 препознају и користе облике простог прошлог времена 

глагола бити 

 користе просто прошло време (потврдни, упитни и 

одрични облик) 

 препознају и користе облике у простом прошлом 

времену најфреквентнијих неправилних глагола 

 уочавају и праве разлике између садашњег и прошлог 

времена у тексту као и у свакодневној конверзацији 

 говоре о догађајима из своје прошлости, на пример, кад 

О3.ЕЈ.1.1.2 

О3.ЕЈ.1.2.2. 

О3.ЕЈ.1.3.1 

О3.ЕЈ.1.3.3. 

О3.ЕЈ.1.4.1 

О3.ЕЈ.2.2.1 

О3.ЕЈ.2.4.1 

Српски језик 
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су рођени, шта су радили претходног дана  

Компјутер и 

енглески 

 препознаје и пише речи везано за компјутере, делове 

компјутера 

 разуме значење фреквентних речи и израза везано за рад 

на компјутеру 

 користи једноставне језичке конструкције приликом 

исказивања мишљења о компјутерима 

 разуме једноставна питања о личним искуствима са 

употребом компјутера, на пример, када и колико често и 

за шта највише користи компјутер 

 пише и чита кратак мејл 

О3.ЕЈ.1.2.3. 

О3.ЕЈ.1.3.3 

О3.ЕЈ.1.2.1 

О3.ЕЈ.1.4.3. 

О3.ЕЈ.2.2.1. 

О3.ЕЈ.2.1.2. 

Дигитална писменост 

Здравље 

 препознаје и именује делове тела 

 разуме и користи основне фразе које се користе при 

одласку доктору 

 разуме једноставна питања везано за здравље 

 разуме и користи речи и фразе за описивање 

здравственог стања 

 чита кратке инструкције, проналази конкретне детаље и 

разуме једноставна упутства (на пример, на кутији 

лекова) 

О3.ЕЈ.1.1.2. 

О3.ЕЈ.1.2.3. 

О3.ЕЈ.1.4.1 

О3.ЕЈ.2.1.1 

О3.ЕЈ.2.2.2 

О3.ЕЈ.2.4.2. 

Биологија, Примењене 

природне науке 

Енглески у твом 

животу 

 препознаје и разуме речи, фразе и знакове из 

свакодневног окружења, на пример, саобраћајне знаке, 

знакове забране, обавештења 

 проналази конкретне детаље и информације у 

једноставном тексту; реду вожње, распореду, реклами, 

огласима  

 користи придеве, препознаје облике компаратива и 

суперлатива 

О3.ЕЈ.1.1.1. 

О3.ЕЈ.1.2.1. 

О3.ЕЈ.1.2.2  

О3.ЕЈ.1.2.3 

О3.ЕЈ.1.3.2. 

О3.ЕЈ.1.3.3. 

О3.ЕЈ.1.4.1. 

О3.ЕЈ.2.1.2. 

Српски језик 
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 -разуме и користи фразе које се употребљавају при 

честитању празника и важних животних догађаја  

 пише једноставну поруку, писмо, разгледницу 

О3.ЕЈ.2.2.2. 

О3.ЕЈ.2.3.2. 

О3.ЕЈ.2.4.2. 

Око света 

 препознаје и чита називе држава и градова 

 разуме и користи речи за означавање важних грађевина 

 чита године (1800, 1998, 2008) 

 комуницира на једноставан начин о познатим 

личностима и догађајима  

 разуме смисао једноставног текста и разговетног говора 

о познатим личностима, догађајима 

О3.ЕЈ.1.1.2. 

О3.ЕЈ.1.2.3. 

О3.ЕЈ.1.4.1. 

О3.ЕЈ.1.4.2. 

О3.ЕЈ.2.1.2 

О3.ЕЈ.2.2.1 

О3.ЕЈ.2.4.1 

Географија, Историја, 

Математика 

 

Начин остваривања програма: 

Програм енглеског језика заснива се на исходима којима је тачно одређено шта је одрасли у стању да разуме, препозна, 

прочита, напише или комуницира по завршетку циклуса. Њихово остваривање наставник стално има на уму, како у припремању 

часова, тако и у њиховој реализацији. Исходи се остварују кроз садржаје и обрађивањем различитих тематика. Ти садржаји свакако не 

морају обавезно да се хронолошки прате, с обзиром да се један исход може остваривати кроз разне теме. 

Предмет Енглески језик у мањој или већој мери учествује и у остваривању свих заједничких општих исхода. Енглески језик 

најнепосредније доприноси остваривању језичке писмености. У великој мери се кроз овај предмет може развијати и дигитална 

писменост, решавање проблема, социјална интеракција и сарадња са другима, културна свест, мултикултуралност и креативност као и 

поспешити управљање сопственим учењем. Заједнички општи исходи, као крајњи резултат наставе, требало би да допринесу грађењу 

самосталнијих, одговорнијих и самопоузданијих чланова заједнице. Стога ове исходе/компетенције наставник стално има на уму 

током планирања и извођења наставе. 

Како је језик пре свега средство комуникације, треба га као таквог посматрати и у учионици. Да би се време што боље 

искористило, рад у учионици се базира на групном и раду у пару на решавању проблема, на потрази за информацијама, решавању 

мање или више комплексних задатака у којима су увек јасно одређени контекст, процедура и циљ и у којима се не инсистира на учењу 

и проверавању граматичких знања ван контекста. Комуникативна настава језика усмерена је на значење и на размену информација, 

мишљења, ставова (односно на интеракцију), а не на анализу језичких структура. Од првог дана и од првог сусрета са одраслима у 
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комуникацији у највећој мери се као средство користити енглески језик са циљем да се  повећа изложеност језику, нарочито његовој 

стварној употреби. Ово ће допринети да се одрасли активно и са мање устручавања укључе у изградњу језичких компетенција у 

основној комуникацији на енглеском језику. 

Наставник настоји да садржаје које обрађује у оквиру задатих тема прилагоди нивоу одраслих, животном добу и претходним 

знањима, као и то да буду у складу са интересовањима и потребама одраслих. Наставнк користи разичите активност за развије 

вештина, рецептивних (повезивање ислустрација са речима, допуњавање одговора, заокруживање понуђених одговора или тачно и 

нетачно, исправљање нетачних података, одговарање на питања) и продуктивних (преписивање речи и слова, писање речи поред 

одговарајуће слике, попуњавање једноставног формулара, писање и одговарање на честитке и поруке, игре по улогама, интервју, 

кратка презентација). 

Иако се могу окарактерисати као веома уопштене, теме унутар овог циклуса на првом месту имају за циљ хоризонатално 

повезивање градива са другим предметима из програма ООО, и оспособљавање одраслог за елементарну комуникацију у 

свакодневним ситуацијама.  

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Имајући у виду већином негативна претходна искуства одраслих са формалним образовањем, оцењивање се не спроводи као 

класична сумативна провера знања, већ наставник оцењивање спроводи формативно, односно, као процес чији се резултати користе у 

сврху подржавања учења. Крајњи резултат овог процеса је описна оцена достигнућа одраслог, снага и слабих страна и препорука за 

даљи рад. Из оваквог описа наставник изводи нумеричку оцену. 

У процесу оцењивања, параметар на који се наставник ослања јесу исходи. Праћење рада и оцењивање одраслог, као и настава, 

требало би да буде индивидуализовано. Приликом оцењивања, наставник узима у обзир колико је одрасли мотивисан, какве су му 

амбиције, какво предзнање је имао и колико је напредовао у односу на почетно или, касније, на одређено пролазно стање. Приступ 

процени постигнућа се дакле у мањој мери бави проверавањем знања, а у највећој мери је усмерен тако да се прати да ли и колико 

полазник напредује. 

Стога, поред тестова знања, наставник у процесу праћења напредовања полазника користи технику портфолија при чему 

прикупља и одабира оне резултате рада полазника који најбоље илуструју колико је, када и у чему полазник напредовао, шта је успео 

да оствари у односу на циљеве које је себи поставио и шта треба да ради како би превазишао уочене недостатке, пропусте и проблеме. 

Својим учешћем у изради портфолија наставник даје повратну информацију која се односи на појединачног полазника лично. Овакве 
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информације, специфичне и садржински и персонално, представљају најбољу основу за напредовање у наредним корацима учења и 

рада.  
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9.19 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  

 

Разред: Трећи циклус 

Циљ наставе предмета Дигитална писменост је оспособљавање одраслих особа за самосталну употребу информационо-

комуникационих технологија с циљем креирања, претраге, чувања и размене дигиталних информација и електронске комуникације, у 

контексту свих ситуација важних за његову породицу, посао, друштвену средину и лични развој 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

РАД СА 

ДОКУМЕНТИМА У 

РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 

 Уме да укључи рачунар, да се пријави на систем, одјави 

се, рестартује рачунар и да га безбедно искључи; 

 Користи алате за приказ и затварање прозора и мења 

величину прозора; 

 Размењује податке између рачунара и екстерне меморије 

(flash) и преноси податке са оптичких медија на рачунар; 

 Уме да креира објекте (фолдере и документа) на радној 

површини; 

 Чува документа на подразумеваној локацији; 

 Штампа документ 

О1.ДП.1.1.1. 

О1.ДП.1.1.2. 

О1.ДП.1.1.3. 

О1.ДП.1.3.1. 

О1.ДП.2.1.2. 

О3.ДП.2.1.1. 

О3.ДП.2.1.3. 

Српски језик, 

Енглески језик, 

Основне животне 

вештине, Одговорно 

живљење 

ПРЕТРАГА ПОДАТАКА 

И КОМУНИКАЦИЈА НА 

ИНТЕРНЕТУ 

 Проналази информацију на основу кључне речи; 

 Приступа интернет страници на основу адресе, 

 Приступа налогу електронске поште и чита и шаље 

поруку и отвара придружени документ, 

 Самостално креира налог електронске поште 

О1.ДП.1.2.1. 

О1.ДП.1.2.2. 

О1.ДП.1.3.1. 

О1.ДП.2.3.1. 

Српски језик, 

Енглески језик, 

Основне животне 

вештине, Одговорно 

живљење 

КРЕИРАЊЕ 

ТЕКСТУАЛНОГ 

ДОКУМЕНТА 

 Бира језик за унос текста, уноси текст, креће се кроз 

њега и једноставно га уређује (cut, copy, paste) 

О3.ДП.1.2.1. 

О3.ДП.1.3.1. 

О3.ДП.1.3.2 

Српски језик, 

Енглески језик, 

Основне животне 
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 Подешава величину, боју и облик слова и користи алат 

за поравнање текста 

вештине, Одговорно 

живљење 

 

Начин остваривања програма: 

Oстваривање програма дигиталне писмености се изводи кроз теоретски и практичан део.Теоријски део се остварује кроз 

монолошко-дијалошку методу,затим демонстративном методом где се као наставно средство користи рачунар.Потом се приступа 

практичној примени стеченог знања, где полазници раде на рачунару, углавном појединачно, али и у пару или у групи, уз помоћ 

наставника. У циљу реализације ефикасног образовног процеса наставник при планирању наставних блокова  узима у обзир основне 

карактеристике учења одраслих: функционализацију, индивидуализацију,социјални карактер учења и самосталност. 

Функционализација је везана за чињеницу да одрасла особа образовањем задовољава своје потребе, да учи у контексту решавања 

својих проблема и да се сам процес учења одвија на неформалне начине. Стога све садржаје наставник реализује кроз практичне 

активности полазника на рачунару, базирано на њиховим потребама и интересовањима, надограђујућина постојећа знања и ставајући у 

контексту претходних искустава.Индивидуализацију, са друге стране, наставник користи како би се савладао разлике у предзнањима 

полазника, али такође и разлике које произилазе из њихових навика,способности, старосне доби, начина учења и сл..Образовање 

одраслих ретко када нема социјални карактер – одрасли уче у групи, са групом,уз помоћ и подршку других, и са увидом у напредовање 

других и у сопствено напредовање.Стога да би унапредио квалитет образовног процеса наставник приликом планирања наставног 

блока предвиђа време за разговор и размену, евалуацију и самоевалуацију у групи..Да би образовни процес био успешан полазник 

мора бити консултован и информисан о образовним плановима, укључен у планирање циљева и задатака и процену постигнућа. Ово је 

један од најбољих начина да полазник вољно прихвати свој део одговорности за учешће у процесу и резултате учења, што је предуслов 

и за мотивисаност за рад и учење.Великом делу полазника програм ООО је прва прилика за рад на рачунару.Зато је наставник 

одговоран за посредовање између  тог света рачунара и полазника  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Оцењивање полазника се врши сумативним и формативним оценама. Оцењује се њихово стечено знање кроз практичну проверу 

на рачунару, као и теоретска провера знања путем теста знања.Рад полазника и вредновање тог рада се прати и кроз коришћење 

педагошке свеске.Процењивање напредовања полазника је саставни део образовног процеса. Ефикасан механизам формативног 

оцењивања је предуслов ефикасног образовног процеса. Он подразумева систем континуираног праћења напредовања полазника у 

достизању предметних исхода, а кроз реализацију заједнички договорених задатака и активности. Праћење се обезбеђује описним 
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оцењивањем, самопроценом полазника, и проценом групе. Полазник треба да активно учествује у стварању свог досијеа. Полазнику је 

потребно да унапреди вештину учења и самооцењивања, пружи охрабрење и подстицај и мотивише га за даље учење.  

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

558 
 

9.20 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 

 

Разред: Трећи циклус 

Циљ: Циљ наставе математике у трећем циклусу јесте да математички описмени одраслог да у свакодневном животу решава 

проблеме применом знања о бројевима и стекне вештину извођења једноставних прорачуна и анализа, и како би применом знања о 

разноврсним облицима линија, фигура и тела, њихових особина и односа боље разумео свет који га окружује и могао да га мења и 

прилагођава својим потребама. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Степен броја  израчунавање степена датог броја; 
МА.1.2.2. 

МА.2.2.2. 

МА.3.2.2. 

Хемија, физика. 

Неке основне 

функције 

 одређивањеположајатачке у I квадранту координатног 

система ако су дате координате и обратно, и примена; 

 одређивање вредности функције дате табелом; 

 читање података са графикона, дијаграма или из табеле, и 

одређивање минимума или максимума; 

МА.1.5.1. 

МА.2.5.1. 

МА.3.5.1. 

МА.1.2.4. 

МА.2.2.4. 

МА.1.5.2. 

Српски језик и 

књижевност, географија. 

Линеарне 

једначине и 

неједначине 

 решавање линеарних једначинау којима се непозната 

појављује само у једном члану; 

 коришћење једначине у једноставним текстуалним 

задацима; 

МА.1.2.1. 

МА.2.2.1. 

МА.3.2.1. 

МА.3.2.4. 

МА.2.2.5. 

МА.3.2.5. 

Физика, српски језик и 

књижевност. 

Графички приказ 

 читање података са графикона, дијаграма или из табеле, и 

одређивање минимума или максимума; 

 представљање података са графикона, дијаграма или из 

МА.1.5.2. 

МА.2.5.2. 

Географија, историја, 

биологија, дигитална 
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табеле; МА.3.5.2. 

МА.1.5.3. 

МА.2.5.3. 

МА.3.5.3. 

писменост. 

Мерење 

 примена процента у једноставним реалним ситуацијама; 

 примена размере и пропорције у једноставним реалним 

ситуацијама; 

 коришћење одговарајуће јединице за мерење дужине, 

површине, запремине, масе, времена и углова; 

 претварање веће јединице времена у мању; 

МА.1.5.4. 

МА.2.5.4. 

МА.3.5.4. 

МА.2.2.4. 

МА.3.2.4. 

МА.1.4.1. 

МА.2.4.1. 

МА.3.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.2.4.2. 

МА.3.4.2. 

МА.1.4.3. 

МА.2.4.3. 

МА.1.4.4. 

Српски језик и 

књижевност, географија, 

хемија, физика. 

Геометријска тела 

 Уочавање модела призме, пирамиде, купе, ваљка и лопте у 

реалнимситуацијама; 

 коришћењеособинакоцке и квадра; 

 израчунавање површине и запремине коцке и квадра. 

МА.1.3.4. 

МА.2.3.4. 

МА.3.3.4. 

МА.1.3.5. 

МА.1.4.1. 

Физика. 

 

Начин остваривања програма: 

С обзиром на то да је реч о образовању одраслих, који су кроз своје богато животно искуство стекли одређено неформално 

знање, сврха предмета Математика јесте да им се то знање допуни, систематизује и функционализује, тако да одрасли овлада основном 

математичком писменошћу. То значи да се одрасли оспособи да примени стечена математичка знања и вештине како би решио 

једноставније реалне проблеме, али и да се постави основа за даљу обуку или учење за којим ће имати потребе целог живота. 
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Предметни исходи се достижу постепеним развијањем појмова кроз реализацију обавезних садржаја током целог основног 

образовања. У трећем циклусу се уводи појам реалног броја и сагледава узајамни однос свих уведених скупова бројева и показује кроз 

премере на потребу њиховог коришћења у реалним ситуацијама. У домену геометрије уочавају се у равни нове фигуре а у простору 

нека основна геометријска тела. 

Програмски концепт постепеног ширења две основне теме обавезује наставника да пре обраде нових појмова и садржаја 

провери колико су одрасли усвојили основна математичка знања и вештине који су предвиђени програмима претходних разреда, и да, 

у случају потребе, понови неке основне садржаје. Овакав приступ у поучавању математике је изузетно важан, јер се нови, сложенији 

појмови заснивају на једноставнијим, претходно наученим, које одрасли треба да разуме и усвоји тако да може да их користи у даљем 

учењу и за решавање реалних проблема. То значи да се исходи предмета развијају континуирано, у дужем периоду, коришћењем и 

ослањањем на више различитих предметних садржаја. Главни задатак наставника је да ради на остваривању ових исхода. 

У настави не постоји једна метода која је довољна и која може да испуни захтеве савремене наставе. Примена различитих 

метода и током једног часа може да обезбеди оне исходе у раду  и  учењу које намећу савремени захтеви у образовању. Пожељно је и 

потребно комбиновати традиционалне и савремене наставне методе. Тако се и у оквиру наставе математике осим класичних 

монолошких и дијалошких метода користи и рад у групама и метода индивидуализованог приступа, за полазнике који имају 

потешкоћа у учењу или исказују таленат за предмет. 

С обзиром на различите могућности и амбиције одраслих, поред обавезних садржаја, препоручени су и напредни садржаји за 

оне који могу и желе више. Напредни садржаји углавном се односе на комплексније проблеме и сложеније примене обавезних 

садржаја, те наставник може упутити овакве одрасле да појединачно или тимски раде самостално, уз повремену помоћ наставника када 

је то неопходно. Овладавање напредним садржајима обезбеђује одраслима добру основу за успешан наставак даљег школовања.  

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања и оцењивање одраслих саставни је део процеса усвајања математичких знања у свим фазама наставе. 

Резултати оцењивања најпоузданији су уколико се заснивају на систематском и континуираном праћењу колико одрасли успешно 

усваја елементарна математичка знања и вештине. Ово праћење не треба да се заснива само на повременом тестирању, већ на 

континуираном праћењу активности на часовима. То се пре свега односи на усмене одговоре и задатке који се решавају на самом часу, 

али и на активности у формулисању нових задатака или примера из свакодневног живота у којима препознаје примену наставног 

садржаја. 
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Одличан метод за процену постигнућа одраслог и њихову самоевалуацију су мали пројекти које они сами или у групама треба 

да ураде. Ако се теме изаберу из домена свакодневних потреба, они ће бити мотивисани да их ураде те ће резултати на најбољи начин 

показати и одраслом и наставнику напредовање и степен остварености релевантних исхода. 

На основу степена остварености циљева и исхода наставе и учења, као и напредовања одраслих у односу на ниво знања који је 

поседовао на почетку школске године врши се оцењивање. У процесу вредновања рада одраслог врло је важан однос наставника према 

одраслима. Ради повећања мотивације и давања подршке не тако малим њиховим напорима да у зрелом добу уче, сваки позитиван 

помак треба похвалити, а грешке анализирати и указати на њихове узроке. Превасходни задатак наставника јесте да научи одраслог да 

мисли, а математика је управо наука којој је то примарни задатак. 
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9.21 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА 

 

Разред: Tрећи циклус 

Циљ: Циљ наставе физике је да оспособи одраслог да у свакодневном животу активно користи и примењује знања о мерењу, 

енергији, свим основним облицима кретања, притиску, светлости и звуку, као и да самостално посматра и разуме природне појаве и на 

основу тога решава сопствене проблеме и одговорно се понаша у приватном, јавном и радном окружењу. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Област КРЕТАЊЕ, 

СИЛА, 

СВЕТЛОСТ И 

ЗВУК 

 разликује основне врсте кретања у 

гравитационом пољу; 

 израчуна средњу брзину кретања и 

пореди брзине изражене 

различитим мерним јединицама ( 

m/s и km/h); 

 идентификује електрично, 

магнетно и гравитационо узајамно 

деловање као и деловања која се 

јављају при кретању и предвиђа 

последице тих деловања; 

Основни ниво: 

О3.ФИ.1.2.1. Безбедно се понаша у саобраћају 

и на послу на основу процене карактеристика 

кретања (брзина, убрзање). 

О3.ФИ.1.2.2. Мења силу трења и силу отпора 

средине ради ефикаснијег узајамног деловања. 

О3.ФИ.1.2.3. Предвиђа последице деловања 

гравитационе силе. 

О3.ФИ.1.2.4. Уочава деловање електричне силе 

и магнетне силе. 

О3.ФИ.1.2.5. Користи особине светлости о 

простирању и адекватно их примењује у кући и 

окружењу. 

О3.ФИ.1.2.6. Користи особине звука и штити 

себе и околину од буке. 

Напредни ниво: 

О3.ФИ.2.2.1. На основу процене времена 

заустављања понаша се у саобраћају и на 

послу у складу са безбедносним правилима. 

примењене науке, 

математика, 

хемија, дигитална 

писменост. 
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О3.ФИ.2.2.2. У складу са потребама решава 

практичне проблеме у окружењу мењајући 

интензитет сила. 

О3.ФИ.2.2.3. Одређује које оптичке уређаје и 

инструменте користити у специфичним 

ситуацијама. 

 

Област 

РАВНОТЕЖА 

 примењује полугу, стрму раван и 

котурачу; 

 процењује вредност притиска 

чврстог тела, течности и гасова и 

то користи за решавање 

свакодневних проблема; 

Основни ниво: 

О3.ФИ.1.3.1. Корисно употребљава полугу, 

стрму раван и котурачу у кући и окружењу. 

О3.ФИ.1.3.2. Описује од чега зависи притисак 

чврстих тела и процењује како се он мења при 

промени тежине односно величине додирне 

површине. 

Напредни ниво: 

О3.ФИ.2.3.1. Процењује ефикасност полуге, 

стрме равни и котураче и мења њихове 

параметре у складу са потребама. 

О3.ФИ.2.3.2. Описује понашање течности и 

гасова и решава проблеме претакања течности, 

хидрауличних машина; штити себе од 

хидростатичког притиска на великим 

дубинама, користи спојене судове. 

примењене науке, 

математика, 

хемија, дигитална 

писменост. 

 

Област ЕНЕРГИЈА 

И ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

 представља електрично коло 

шемом и на основу снаге 

потрошача одређује његову 

применљивост; 

 у хидроелектранама, 

термоелектранама, соларним 

Основни ниво: 

О3.ФИ.1.4.1. Користи различите облике 

механичке енергије за вршење рада. 

О3.ФИ.1.4.2. Штеди топлотну енергију и 

одређује утицај енергије на околину. 

О3.ФИ.1.4.3. На основу податка о снази 

електричног уређаја процењује његову 

примењене науке, 

математика, 

хемија, дигитална 

писменост. 
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панелима, ветрењачама и 

различитим машинама и уређајима 

идентификује претварање енергије 

из једног облика у други и познаје 

и користи неке од главних начина 

уштеде енергије; 

 описује како од простирања 

светлости зависи настајање сенке 

и лика у огледалу и сочиву и то 

користи у различитим 

свакодневним ситуацијама као 

нпр. осигурању потребне 

прегледности, уочавању удаљених 

објеката, побољшавању услова 

становања, корекцију вида и сл. 

ефикасност. 

О3.ФИ.1.4.4. Штити себе и околину од удара 

грома и струјног удара при руковању 

електричним апаратима у кући и на послу. 

Напредни ниво: 

О3.ФИ 2.4.1. Одређује начине преношења 

топлоте кроз чврста, течна и гасовита тела. 

О3.ФИ 2.4.2. Разликује елементе електричног 

кола и шематски их представља. 

О3.ФИ 2.4.3. Уочава начин везивања 

потрошача у електричном колу. 

 

Начин остваривања програма: Начин рада на обавезним садржајима програма наставник прилагођава карактеристикама и 

специфичностима конкретне групе одраслих. Обавезне садржаје треба схватити и презентовати тако да их одрасли препознаје и 

користи у свакодневном животу. Главнина процеса учења одвија се у школи, на часовима физике. Наставник не треба да очекује нити 

да обавезује одрасле да физику уче код куће и изван наставе физике. Зато је важан задатак наставника да обезбеди да одрасли за време 

часа буду активни, како у групном, тако и у индивидуалном раду. Наставник планира и организује наставу тако да на сваком часу 

омогући појединцу да учи и напредује. У процесу планирања посебна пажња се посвећује припреми дидактичког материјала (поред 

већ постојећих материјала из Приручника за одрасле) које они користе на самом блоку, а наставник их користи истовремено за 

праћење постигнућа напретка и оцењивање. 

Општи исходи, односно кључне компетенције. Настава физике треба да омогући и подржи одраслог у изградњи општих исхода 

који су дефинисани у курикулуму. Општи исходи су за одраслог врло важни јер постизањем тих исхода они се осећају промењеним и 

самим тим компетентнијим за рад и живот у савременом друштву. Настава физике директно омогућава опште исходе који се односе на 

решавање проблема и стицање основе научне писмености. Такође се у великој мери остварују исходи који се односе на математичку 

писменост, управљање сопственим учењем, унапређивање социјалних интеракција и сарадње са другима као и иницијативност и 
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предузимљивост. Остале опште исходе (језичка писменост, грађанска одговорност за демократију, здравствене компетенције, 

еколошке компетенције, културна свест, мултикултуралност и креативност) такође се остварују на настави физике, али не тако 

директно као претходно побројане. Треба користити сваку прилику и кроз физику подизати компетенције одраслог које су дефинисане 

општим исходима. 

Предметни исходи. Приоритет за наставника јесте да планира и води наставу тако да, користећи обавезне садржаје програма, 

остварује предметне исходе. Предметни исходи су формулисани тако да се један број исхода остварује кроз све садржаје, а већи број 

исхода је дефинисан тако да се остварује кроз само једну тему. На пример, исход као што је "изводи једноставне огледе по датом 

усменом или писменом упутству" остварује се континуирано кроз све обавезне садржаје. Овај исход се постепено стиче и развија 

током реализације целог програма и потребно је проверавати степен његове остварености континуирано током наставе. 

Према својој процени могућности и потреба одраслих, као и показатеља које пружа праћење њиховог напредовања, наставник 

планира редослед обраде тема и садржаја и комбинује садржаје. Другим речима, у планирању наставе наставник у првом реду 

сагледава потребе и могућности одраслог, а наставни програм користи као оруђе да постигне предвиђене исходе и допринесе његовом 

укупном напредовању. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања и оцењивање. При оцењивању напредовања наставник процењује колико је одрасли остварио с обзиром 

на предвиђене исходе. Стално треба имати у виду да напредовање одраслог представља и важан показатељ успешности наставника. 

Наставник треба да у процесу припремања наставе прецизно дефинише активности које планира да реализује у процесу учења, да 

прати ефекте тих активности и региструје све важне информације о самом процесу, о томе колико су реализоване активности погодне 

за остваривање предвиђених исхода, као и важне податке о напретку одраслог. У оваквом приступу оцењивању од одраслог се не 

захтева да репродукује садржај градива, већ да покаже да препознаје значај одређене физичке појаве у стварном животу, у реалној 

средини у којој то знање уме и да примени. 

Праћење и вредновање:  

Праћење и вредновање ученика представља иницијално процењивање – утврђивање предзања на почетку процеса учења, 

формативано праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. Портфолио је веома подесан за праћење напредовања одраслих. Наставник стално прати напредовање и на основу тога се 

врши оцењивање. Приликом оцењивања уважава се индивидуално напредовање сваког појединца, као и његово ангажовање у 
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наставном процесу. На нумеричким оценама не треба превише инситирати да се код полазника не би створио утисак да је оцена 

важнија од онога што су тварно постигли. За проверу постигнућа исхода учења користе се усмено испитивање, групни и индивидуални 

задаци и писмена провера.   
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9.22 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА  

 

Разред: Трећи циклус 

Циљ: Циљ наставе хемије је да оспособи одраслог да у свакодневном животу и делатностима које обавља примењује знања о 

својствима и променама супстанци у материјалима и комерцијалним производима које практично користи, да познаје и придржава се 

мера предострожности у раду са супстанцама( материјалима, комерцијалним производима), да их рационално користи и према 

прописима одлаже отпад. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

НЕОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА-

СВОЈСТВА И ЗНАЧАЈ 

Разумевање основних физичких и хемијских својстава оксида, 

кислина, база и соли и повеже их са њиховом практичном 

применом, као и познавање мера предострожности у раду са овим 

супстанцама, препознавање на основу симбола хемијске елементе, а 

на основу хемијских формула једињења која се користе у 

свакодневном животу и пракси 

ХЕ.1.1.7. 

ХЕ.3.3.4. 

Биологија, 

Географија, 

Математика 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА- 

СВОЈСТВА И ЗНАЧАЈ 

Разумевање основних физичких и хемијских својстава 

угљоводоника, алкохола и карбоксилних киселина и повеже их са 

њиховим практичним значајем, разумевање физичких својстава( 

агрегатно стање,растворљивост) масти и уља, угљених хидрата и 

протеина, препознавање намирница које садрже масти и уља, 

угљене хидрате и протеине, схватање улоге масти и уља, угљених 

хидрата и протеина у живим организмима. 

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.1.1.9. 

ХЕ.1.1.10. 

ХЕ.1.1.11. 

ХЕ.3.1.8. 

ХЕ.3.1.9. 

Биологија, 

Географија, 

Математика 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Препознавање загађивача ваздуха, воде и земљишта, описивање 

безбедног поступања са супстанцама у складу са значењем ознака 

упозорења на паковањима или боцама у којима се супстанце чувају, 

начина њиховог правилног складиштења и значај рециклаже с 

циљем очувања здравља и животне средине 

ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.3. 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.3.2.1. 

Биологија 

Географија 

Математика 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 
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Начин остваривања програма:  

 

Тематски садржај је подељен на блокове. 

Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, али и свих помоћних информација добијених 

из других извора информација. 

У начину реализације доминантан је интерактивни начин рада, уз уважавање постојећег знања и искуства одраслих. 

Полазници слободно износе своја мишљења и објашњења, ма како она била другачија или погрешна од научних. Наставник 

затим даје објашњење са становишта природних наука на начин да одрасли разумеју научна објашњења, тиме им и олакшава њихову 

каснију примену у свакодневном животу. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење и процењивање полазника подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. 

За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено испитивање о знању и разумевању, групни и индивидуални задаци, 

разговор, писана провера. 
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9.23 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 

 

Разред : трећи циклус 

Циљ: Циљ наставе биологије је да се одрасли оспособе да своја стечена знања о живом свету користе и примењују у 

свакодневном животу, самостално уочавају појаве и процесе у природи решавајући сопствене проблеме, изграђујући здравствене 

навике ради остваривања и унапређивања квалитета живота, одговорно се понашају и активно учествују у заштити животе средине. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Односи живих бића 

и животне средине 

 примени стечена знања, вештине и вредности у 

новим ситуацијама, унапређујући културу живљења 

у свакодневном животу; 

 именује и објасни основне особине популације (јато, 

стадо, чопор, крдо, рој, породица), животне 

заједнице и еко-система (травнати еко-системи, 

шумски еко-системи, еко-системи копнених вода); 

 препозна и опише односе исхране између појединих 

чланова ланца исхране (произвођач, потрошач, 

разлагач); 

 препозна, изрази и објасни утицај човека на 

биолошку разноврсност (илегалан лов, риболов, 

прекомерна експлоатација шума, неконтролисано 

брање биљака и недозвољена трговина угроженим 

врстама) и значај потребе за очувањем 

бидиверзитета (ресурс хране, лекова, грађевинског 

материјала, горива, биомасе); 

 именује и опише значај заштићених природних 

добара Србије (природни резервати и национални 

О3. БИ. 1.3.1. 

О3. БИ. 1.3.2. 

О3. БИ. 1.3.3. 

О3. БИ. 2.3.1. 

- Српски језик и 

књижевност 

- Географија 

- Хемија 

- Физика 

- Математика 

- Примењене природне 

науке 

- Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

- Дигитална писменост 

Животна средина и 

одрживи развој 
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паркови); 

 

 препозна и разликује позитивне и негативне 

последице човековог деловања на природу, 

предлаже начине и мере заштите и активно 

учествује у унапређивању животне средине у 

непосредном окружењу (пошумљавање, 

компостирање, гајење органске хране); 

 практично примењује знања о одрживом 

коришћењу природних ресурса, одвајању и 

одлагању отпада, рециклажи и уштеди енергије; 

 

Начин остваривања програма: 

Главни циљ остваривања програма биологије усмерен је на сам процес учења који се реализује на настави. Од сваког одраслог 

се очекује да успешно учи у школи, сазнаје, открива, развија не само трајна и употребљива знања, вештине и умећа, већ и ставове и 

вредности према живим бићима, здрављу и хигијени тела, према рационалном коришћењу природних ресурса, заштити и очувању 

животне средине. Одрасли се током наставе активно укључују одговарајући на питања: како могу да променим, зашто и због чега се то 

дешава и сл..тргајући за најбољим примерима, образложењима и решењима. 

Наставу је неопходно обогатити фотографијама, различитим презентацијама у Power point-у, као и документарним филмовима о 

појединим темама са Youtub-a...), како би се одређени садржаји лакше разумели. Усвајањем основних биолошких знања омогућава се 

боља информисаност одраслих за доношење животних одлука и активно учествовање у њиховом спровођењу. 

Напредни садржаји омогућавају одраслима који брже напредују, више знају и више се интересују да унапреде биолошка знања 

и вештине. Ови садржаји се надовезују на обавезне садржаје у циљу проширивања и продубљивања знања и вештина. Сваки одрасли 

може да изабере садржаје који га више занимају и помажу му да сагледа неки проблем, лакше дође до решења. Напредни садржаји 

могу да се реализују у редовној настави или организовањем додатне наставе. За одрасле који испољавају тешкоће у савладавању 

наставних садржаја неопходно је организовати допунски рад. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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Праћење и оцењивање је у функцији учења и самопроцене напредовања одрсалог и треба да буде формативно (праћење 

напретка) и сумативно (процена постигнућа). Напредовање и успех одраслог треба да буде континуиран процес и да се састоји из 

неколико фаза.  

На почетку сваког циклуса потребно је установити ниво предзнања и непосредног искуства одраслог (корз анкету, разговор, 

упитник, иницијални тест) како би се организовао план садржаја за даље напредовање. Током реализације програма стално праћење 

знања обављало би се кроѕ дијалог, такмичења у знању, организовање квизова, али и кроз усмену и писмену проверу у виду 

петоминутних контролних вежби или мини теста. 

Вежба или тест би требало да садрже задатке различите тежине, градираних од једноставнијих ка сложенијим. При креирању 

задатака потребно је водити рачунада текст буде кратак, јасан и лак за разумевање. Да текст буде занимљив, близак животним 

ситуацијама и искуствима одраслих. Форме питања буду разноврсне: кратак одговор, вишеструки избор, спаривање, допуњавање, 

попуњавање табеле, цртање графика. 

Оцењивање успеха одраслог, такође, треба да буде континуирано и у функцији његовог напредовања, уз примену различитих 

врста оцењивања с обзиром на образовне способности и уз уважавање индивидуалних разлика и способности. 
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9.24 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ  

 

Разред: Трећи циклус 

Циљ: Циљ модула је оспособљавање одраслог да се, разумевајући основне научне поставке и примењујући основна знања, 

законитости и принципе из физике, хемије и биологије у свакодневном животу и раду, безбедно понаша по себе, своје ближње и по 

околину у домену послова у изградњи и заштити куће и кућних инсталација, производње, припреме и чувања хране, хигијенског и 

здравог живљења. 

10  

Област / Тема Исходи Стандарди 
Корелација са другим 

предметима 

Кућа и око куће 

 

Храна 

 

Здравље 

По завршетку основног образовања 

одрасли ће умети да: 

- критички размишља о појавама и 

стварима које се догађају у 

окружењу; 

- управља догађајима и пословима 

од важности за свакодневни 

живот; 

- понаша се безбедно по себе и 

околину приликом употребе 

различитих техничких ствари 

или процедура;  

- примењује знања од критичне 

важности за квалитет и 

поштовање потребних стандарда 

у обављању различитих послова; 

- практикује основно еколошко 

понашање. 

О3.ПН.1.1.1., О3.ПН.1.1.2., О3.ПН.1.1.3., 

О3.ПН.1.1.4., О3.ПН.1.1.5., О3.ПН.1.1.6., 

О3.ПН.1.1.7., О3.ПН.1.1.8., О3.ПН.1.1.9., 

О3.ПН.1.1.10., О3.ПН.1.1.11., О3.ПН.1.1.12., 

О3.ПН.1.1.13., О3.ПН.1.1.14., О3.ПН.1.2.1., 

О3.ПН.1.2.2., О3.ПН.1.2.3., О3.ПН.1.2.4., 

О3.ПН.1.2.5., О3.ПН.1.2.6., О3.ПН.1.2.7., 

О3.ПН.1.2.8., О3.ПН.1.2.9., О3.ПН.1.2.10., 

О3.ПН.1.2.11., О3.ПН.1.2.12., О3.ПН.1.2.13., 

О3.ПН.1.3.1., О3.ПН.1.3.2., О3.ПН.1.3.3., 

О3.ПН.1.3.4., О3.ПД.1.3.5., О3.ПН.2.1.1., 

О3.ПН.2.1.2., О3.ПН.2.1.3., О3.ПН.2.1.4., 

О3.ПН.2.1.5., О3.ПН.2.1.6., О3.ПН.2.1.7., 

О3.ПН.2.1.8., О3.ПН.2.2.1., О3.ПН.2.2.3., 

О3.ПН.2.2.4., О3.ПН.2.2.5., О3.ПН.2.2.6., 

О3.ПН.2.2.7., О3.ПН.2.2.8., О3.ПН.2.2.9., 

О3.ПН.2.2.10., О3.ПН.2.3.1., О3.ПН.2.3.2., 

О3.ПН.2.3.3., О3.ПН.2.3.4., О3.ПН.2.3.5. 

Биологија 

 

Физика 

 

Хемија 

 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 
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Начин остваривања програма: 

Тематски садржај је подељен на блокове. 

Реализација садржаја остварује се уз помоћ дидактичког материјала за полазнике, али и свих помоћних информација добијених 

из других извора информација. 

У начину реализације доминантан је интерактивни начин рада (причање, објашњавање, дијалог, илустрације, рад на тексту), уз 

уважавање постојећег знања и искуства одраслих. 

Полазници слободно износе своја мишљења и објашњења, ма како она била другачија или погрешна од научних. Наставник 

затим даје објашњење са становишта природних наука на начин да одрасли разумеју научна објашњења, тиме им и олакшава њихову 

каснију примену у свакодневном животу. 

 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и процењивање полазника подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. 

За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено испитивање о знању и разумевању, групни и индивидуални задаци, 

разговор, писана провера. 
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9.25 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  

 

Разред: Трећи циклус 

Циљ наставе историје је да се одрасли упознају са важним догађајима, личностима, појавама и процесима из историје људског 

друштва и средине у којој живи 

Годишњи фонд часова: 34 часова 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Основни појмови 

историјске науке 

 правилно употребљава појам историја; 

 -наведе, препозна и разврста историјске изворе на 

материјалне и писане; 

 именује, разликује и правилно употребљава 

(примењује) основне временске одреднице (датум, 

деценија, век, миленијум, ера); 

 наведе поделу прошлости на праисторију и 

историју; 

 именује, поређа по редоследу, опише и разликује 

историјске периоде (стари, средњи, нови век и 

савремено доба); 

 примени знање из историје на историјској карти 

(приказује на којем простору су се одиграли 

најважнији догађаји из локалне, националне, 

регионалне и опште историје). 

О3.ИС.1.1.1. 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5. 

О3.ИС.1.1.6. 

О3.ИС.1.1.7. 

О3.ИС.1.2.1. 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.1.2.5. 

О3.ИС.2.2.1. 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Одговорно 

живљење у грађанском 

друштву 

Друштво, друштвени 

односи и људска 
 препозна значење основних појмова 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Одговорно 
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права  из историје цивилизације (друштво, држава, 

монархија, република, аристократија, демократија, 

скупштина, устав, народ, људска права, рат, 

геноцид/ холокауст, револуција, сеобе, писмо); 

 препозна повезаност неких најважнијих појава из 

прошлости са појавама из садашњости (сеобе, 

демократија, република, скупштина и др.); 

 наведе узроке и последице неких најважнијих 

историјских догађаја у националној и општој 

историји (Сеоба Срба 1690. године, Француска 

револуција, Српска револуција, Велики рат...); 

 опише значај и покаже одговоран однос према 

историјском и културно-уметничком наслеђу; 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

 

живљење у грађанском 

друштву 

Држава и државне 

институције 

 препозна значење основних појмова из историје 

цивилизације (друштво, држава, монархија, 

република, аристократија, демократија, 

скупштина, устав, народ, људска права) 

 наведе узроке и последице неких најважнијих 

историјских догађаја у националној и општој 

историји 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Српски језик и књижевност , 

Географија, 

Преломни моменти у 

историји 

 наведе узроке и последице неких најважнијих 

историјских догађаја у националној и општој 

историји 

 препозна повезаност неких најважнијих појава из 

прошлости са појавама из садашњости (сеобе, 

демократија, република, скупштина и др.); 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Географија, Верска настава, 

Ликовна култура; 
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Културно- Уметничко 

наслеђе и религија 

 опише значај и покаже одговоран однос према 

историјском и културно-уметничком наслеђу; 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Одговорно 

живљење у грађанском 

друштву 

Локална историја 

 примени знање из историје на историјској карти 

(приказује на којем простору су се одиграли 

најважнији догађаји из локалне, националне, 

регионалне и опште историје). 

 уочи повезаност националне, регионалне и светске 

историје – на најзначајнијим примерима (Велики 

рат, Други светски рат); 

 препозна простор на историјској карти; 

О3.ИС.1.1.2. 

О3.ИС.1.1.4. 

О3.ИС.1.1.5 

О3.ИС.1.2.2. 

О3.ИС.1.2.4. 

О3.ИС.2.2.1. 

О3.ИС.2.2.2. 

О3.ИС.2.2.3. 

Српски језик и књижевност, 

Географија, Одговорно 

живљење у грађанском 

друштву 

 

Начин остваривања програма:  

Процес учења подразумева ослањање на одређена предзнања одраслих стечена током ранијег школовања, или кроз властито 

непосредно искуство, због чега је акценат у програму стављен на уважавање потребе да се разјасне одређене историјске и друштвене 

појаве са којима се одрасли сусрећу у свакодневном животу. Намера је да се историја изучава преко појаве и догађаја, односно да се 

прошлост актуелизује кроз савремене њима блиске појаве. 

Основна градивна компонента наставног програма су исходи, односно постигнућа одраслог. Исходи су описи онога што 

одрасли познаје, разуме, и уме да уради на крају одређеног разреда, тј. циклуса и нивоа образовања. Они су путоказ наставнику чему 

треба да научи одрасле. Истовремено исходи омогућују наставнику да провери да ли су остварени циљеви предмета, као и да вреднује 

сам процес учења. 

 Општи исходи наставног програма ООО су: 
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Jезичка писменост 

Ослањајући се на знања и вештине стечене у настави Српског/ матерњег/ језика овај исход остварујете на сваком часу и при 

остваривању свих предметних исхода. Остварујете га тако што полазнике подстичете: на разговор (теме могу бити о некој историјској 

појави/ догађају/ личности или прочитаном тексту из приручника/ новина/ књиге); да описују (слику/ цртеж/ фреску са историјском 

тематиком); да читају (текст са историјском садржином или текст из новина); да записују у свеску (преломни моменти у историји 

људског друштва, имена и презимена значајних личности, места одигравања важних догађаја...). У разговору, описивању, записивању 

инсистирате на реченицама. Не дозволите да полазници користе „лаконски говор“. 

 

Математичка писменост 

 

Иако историја и математика на први поглед немају много заједничког, нити су међусобно блиско повезане, основне елементе 

математичке писмености је могуће и користити и унапређивати на часовима историје, и то не само кроз рачунање времена, већ и кроз 

оспособљавање полазника да се сналазе на карти (да знају да прочитају легенду), да табеларно, поштујући хронолошки приступ 

прикажу најзначајније догађаје из сопственог живота или живота породице 

 

Основе научне писмености 

 

Остваривање овог исхода је важно за наставу историје, јер доприноси упознавању полазника са знањима до којих је историјска 

наука дошла на основу проучавања и тумачења историјских извора, као и рушењу стереотипа који често оптерећују и свест и осећања 

људи, па тиме и њихову умешност у резоновању и разумевању догађаја чији су савременици, учесници или сведоци. Инсистирајте на 

сазнањима до којих је дошла наука (нпр. постанак света и човека), посебно историјска јер на тај начин заједно са другим предметима 

учествујете у обликовању њихове свести да појаве у природи и друштву имају своје законитости које су научно утемељене. 

Истовремено инсистирањем на научној утемељености доприносите рушењу стереотипа и празноверја. 

 

Дигитална писменост  

 

У свету информационих технологија неопходно је поседовање и ове врсте писмености, што подразумева коришћење рачунара 

за писање, прављење табела у које поштујући хронолошки принцип уписују значајне/преломне моменте из личне/породичне/опште и 

националне историје. Сагласно потребама наставе историје и интересовањима полазника упућујете их да на интернету траже 

информације о некој појави/догађају/личности и очекујете да информације представе. Овај пример показује како истовремено код 
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полазника остварујете исходе као што су дигитална писменост (употреба рачунара и интернета), језичка писменост (читање и разговор 

о информацијама), математичка писменост (читање година и векова/бројчаних података) и исходе који се односе на историјске изворе 

(информација као извор), хронологију (време о коме сазнајемо на основу информације), појмове из историје цивилизације, 

догађаје/личности из националне 

опште историје. 

 

Управљање сопственим учењем 

 

Овај исход подразумева да полазник планира и ефикасно користи школске часове као време за учење, да разуме шта зна, а шта 

не зна, да научи да планира и да остварује планове у вези са учењем, да користистечене информацијеи да, сагласно својим потребама, 

тражи и налази нове информације, да нова знања повезује са постојећим знањима и искуствима, а тиме их надограђује и унапређује. У 

остваривању овог исхода школа и наставник пружају полазнику један од главних подстицаја за учење и то избором занимљивих, за 

полазников свакодневни живот значајних тема,као на пример оних које се односе на људска права и институције којима се обраћа када 

су права угрожена или ускраћена.  

 

Решавање проблема 

 

Пожељно је полазнике стављати у ситуацију да размишљају и промишљају о неком догађају, појави или поступку неке 

личности. На пример,да ли је српска војска дождоживела пораз на Косову 1389. године, коју титулу је имао Лазар Хребељановић и да 

ли назив вина Цар Лазар одговара историјској истини, да ли је Краљевић Марко био велики борац против Турака како га описује 

народни певач. Решавањеових питања у којима се историја преплиће са народним стваралаштвом доприноси рушењу стереотипа (нпр. 

Српско царство је престало да постоји 1371. када је умро последњи цар – Урош Немањић, а не током боја на Косову како каже народни 

певач), стицању рајних знања(кнез Лазар – зашто је имао ову титулу и ко му је дао титулу цара и зашто), али и уочавању значаја 

решавања проблема у свакодневном животу. Решавање проблема, а не њихово одлагање или нерешавање је један од предуслова да се 

промени и унапреди постојеће стање (нпр. укључивање у образовање као један од предуслова за запослење). 

 

Социјална интеракција и сарадња са другима 

 

Полазницима, на примерима из прошлости, треба показати да је сарадња међу народима и државама била од великог значаја за 

развој људског друштва. Могући примери: Антанта (шта представља и зашто је основана, који су њени резултати), Антихитлеровска 
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коалиција, стварање САД, уједињење немачких државица, настанак Краљевине СХС. Ове примере из прошлости људског друштва 

пожељно је искористити да се полазницима укаже на то да ни они нису препуштени сами себи (пример како држава води рачуна о 

њиховом образовању и омогућава им да се образују како би задржали посао или како би га променили или како би стекли услов да се 

запосле). Због тога је важно да,у оквиру тема, активности буду осмишљене тако да се реализују у групи у којој сваки појединац има 

своју улогу и доприноси постизању резултата групе. 

 

Грађанска одговорност за демократију  

 

Под овим исходом подразумева се одговоран однос према друштву и држави (поштовање закона, очување животне средине, 

излазак на изборе, плаћање пореза и рачуна), солидарност према појединцима који су другачији, спречавање појава као што су 

фашизам, ксенофобија, давање доприноса изградњи грађанског друштва.  

 

Здравствене компетенције 

 

Преко примера из прошлости људског друштва (борба са болестима као што су куга и колера, тифус и туберкулоза, значај 

проналаска пеницилина...) усмеравајте полазнике на важност поседовања здравствене културе и познавања начина којима се 

спречавају велике епидемије и болести. 

 

Еколошке компетенције 

 

На часовима историје ове компетенције је могуће градити путем примера као што су: последице атомске бомбе на животну 

средину Хирошиме и Нагасакија, последице рата у Ираку на становништво, природу и културну баштину, како је човек кроз историју 

доприносио очувању, али и уништавању животне средине (употреба хемијских средстава, крчење и сечење шума, начини 

експлоатације руда, коришћење прљавих горива и сл). 

 

Иницијативност и предузетништво 

 

Утичите и подстичите полазнике да самостално иницирају разгов која их интересује из прошлости људског друштва, да се 

самостално организују и представе неки догађај/појаву/личност из прошлости људског друштва на часовима, или да организовано 

обиђу локалитет у крају где живе. 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

580 
 

 

Културна свест, мултикултуралност и креативност  

 

Наведени исход је повезан са скоро свим исходима наставе историје и доприноси подстицању оних понашања и ставова 

полазника у којима постоји спремност да се прихвате други и другачији, да се уважава културно наслеђе својих суседа који нису исте 

вере и национа Језичка, верска и национална разноликост Србије доприноси њеној богатој културној баштини и о томе треба стално са 

полазницима разговарати и указивати им на то културно богатство. 

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

581 
 

9.26 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ГЕОГРАФИЈА  

 

Трећи циклус Основно образовање одраслих 

Циљ: Циљ наставе географије је да оспособи одраслог да активно користи и примењује основна географаска знања и вештине 

које ће му помоћи да унапреди свој свакодневни живот у географској средини у којој људи заједно живе и сарађују. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Планета Земља 

 уме да се оријентише у простору и на географској карти и да чита 

географску карту 

 користи основне географске термине, слику, табелу,график и 

једноставне моделе као изворе информација 

 да одреди главне и споредне стране света у простору и на географској 

карти опише кретање Земље и наведе главне последице 

 да именује и покаже на географској карти велике копнене и водене 

површине(континенти, океани и мора) 

 одреди на географској карти положај Европе, Балканског полуострва, 

Србије, области и месту у коме живи 

 да разликује и опише основне облике рељефа на географској карти и у 

средини у којој живе 

 наведе главне одлике основних типова климе и времене на Земљи, у 

Републици Србији, у средини у којој живи и користи податке о времену 

и временску прогнозу за планирање својих активности 

 на географској карти Србије и у својој средини покаже подземне и 

текуће воде и објасни њихов значај за живот и рад људи 

 разликује природне феномене (олујни ветар, вулканска 

ерупција,земљотрес,суша,поплава,клизиште) и опише њихове последице 

 Српски језик и 

књижевност 

 Историја 

 Ликовна култура 
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за људе и географску средину 

 разликује главне облике обновљивих и необновљивих природних 

ресурса и на географској карти покаже њихов размештај и наведе начине 

њиховог коришћења 

Становиштво и 

њихове активности 

 опише размештај становништва и насеља на Земљи и препозна факторе 

који утичу на кретање становништва 

 опише типове насеља и факторе које утичу на њихово стварање, ширење 

и изумирање 

 наведе и опише основне привредне делатности људи у Србији и у 

локалној средини 

 на карти света покаже географски размештај великих држава 

 наведе глобалне проблеме човечанста и неке начине за њихово решавање 

 наведе позитивне и негативне утицаје човека на животну средину и 

учествују у акцијама за њену заштиту и унапређивање 

 Историја 

 Информатика и 

рачунарство 

 Српски језик и 

књижевност 

Завичај и Србија 

 да одреди географски положај Републике Србије на Балканском 

полуострву и у Европи 

 планинско-котлинска Србија (географски размештај планина и 

котлина,живот и активности људи) 

 одлике и значај климе за живот људи у Републици Србији 

 географски размештај речних система у Републици Србији 

 географски размештај и значај језера и бања у Републици Србији 

 становништво у Републици Србији(структура,кретање становништва) 

 насеља у Републици Србији (типови насеља,ширење градова и 

изумирање села) 

 главна привредна богатства(географски размештај, налазиштва и 

експлоатација) 

 -привреда и главне привредне делатности у Републици Србији 

 Историја 

 Математика 

 Информатика и 

рачунарство 

 Српски језик 
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 -сарадња Републике Србије са другим држава и међународним 

организацијама 

 

Начин остваривања програма 

 

Настава географије има циљ да оспособи одраслог човека да користи и примењује стечено знање,ствара и развије вештине и 

навике у географској и друштвеној средини у којој живи. У складу са тим наставник ће организовати наставни процес тако да сваки 

одрасли својим активностима на часу развија и остварује предвиђене исходе учења у складу са својим способностима, интересовањима 

и потребама. Језичка писменост се развија кроз тумачење географских чињеница, идеја и мишљења у усменом и писаном облику. 

Математичка писменост развија се и изграђује кроз предметне исходе и садржана је у примени математичких операција и закона 

приликом читања географских и математичких елемената карте, очитавању различитих графичких приказа и вредности мерних 

апарата и инструмената. Наставе географије омогућава одраслом да унапређује дигиталну писменост коришћењем савремених 

мултимедијалних и информатичких средстава. Одрасли користе разноврсна наставна средства облике  и методе рада...Веома је важно 

да наставник, уз поштовање основних дидактичких принципа, прилагоди дубину и ширину насловних садржаја претходним знањима и 

искустима одраслих као и њиховим потребама и интересовањима. Неки садржаји који су тежи са одрасле потребно је обрађивати кроз 

примере који су блиски њиховом искуству. Они се реализују у редовној настави или организовањем додатне наставе.. Наставник 

индивидуално прилагођава свој методски поступак и сваком одраслом омогући приступ и учешће у активностима на часу. У настави 

географије користe се облици рада: индивидуални рад, рад у пару, групни и фронтални, теренски рад. Наставне методе 

:вербална(дијалошка,монолошка,дискусија),метода рада на тексту, метод практичних радова,метода посматрања, илустративно-

демонстративна и друге. Осим географске карте користе се и друга наставна средства (шеме, дијаграми, слике, илустрације, модели, 

инструменти и апарати. За одрасле који испољавају тешкоће у савладавању наставних садржаја организује се допунски рад. 

Планирање и извођење наставе географије је динамичан процес који се стално прилагођава реалним условима. Наставник треба да 

створи услове да сваком од њих омогући да учествује у раду, да мотивише и подржава и прати њихово напредовање. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Напредовање одраслог се прати у односу на предвиђене исходе. Њихово оцењивање се заснива на праћењу напредовања, а не на 

резултатима постигнутим на контролним задацима или на усменим одговорима које су одрасли у стању да дају кад се пропитује 
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усвојеност и репродукција пређеног градива. Наставник их оцењује на основу података о напретку који су остварили у односу на 

почетно стање, о активностима којеје сваки поједниначни одрасли способан да обави сам или у сарадњи са неким, са каквим 

проблемима је у стању да се суочи, у чему и под којим условима је најуспешнији и слично. Наставник увек треба да има на уму да је 

мера у којој одрасли напредују великим делом и показатељ квалитета и примерености наставе, као и адекватности примењених 

наставних метода и средстава. Праћење напредовања одраслог помаже му да постепено стекне разумевање циљева учења, да 

усавршава вештине учења, па чак и овлада стратегијама ефикасног учења, да сам препознаје оствареност исхода и стиче увид у 

сопствене успехе те да процени сопствене потенцијале. Оцењивање мора бити брижљиво и благовремено планирано,објективно, 

ефикасно, усмерено на интерес одраслих. Наставник задацима, питањима и активностима подстиче одрасле да самостално 

размишљају, покажу знања, употребе вештине, граде, исказују и образлажу своје ставове. Праћење напредовања и оцењивање 

одраслог карактерише: континуираност, свеобухватност, јавност. Податке о напредовању одраслог наставник уредно бележи у своју 

андрагошку свеску и портфолио сваког одраслог.  
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9.27 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

 

Разред: ТРЕЋИ циклус 

 

Циљ: Циљ наставе предмета Предузетништво је да развије иницијативност, предузимљивост и одговорност у решавању 

проблема из породичног, социјалног и радног окружења одраслог, економску и бизнис писменост, као и компетенције потребне за 

успешно укључивање у свет рада. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Свет рада 

 

Самозапошљавање 

 

Пословање 

 

Развој комерцијалног 

производа и услуге 

По завршетку основног образовања одрасли ће умети да: 

- препознаје прилике за генерисање прихода путем 

запошљавања и самозапошљавања и анализира ризик 

који се односи на те прилике; 

- креира једноставну радну биографију и обавља 

поступак пријављивања за добијање запослења; 

- по проналажењу посла користи законом предвиђена 

права радника и заштити се од узнемиравања на послу 

(мобинга) 

- идентификује ресурсе потребне за самозапошљавање; 

- идентификује ресурсе који су доступни у породичном 

и социјалном окружењу у сврху остваривања циљева 

самозапошљавања; 

- осмишљава једноставан комерцијални производ или 

услугу; 

- идентификује и анализира потребна улагања и 

формира продајну цену производа или услуге; 

О3.ПД.1.2.1. 

О3.ПД.1.2.2. 

О3.ПД.1.2.3. 

О3.ПД.1.2.4. 

О3.ПД.1.2.5. 

О3.ПД.1.2.6. 

О3.ПД.1.3.1. 

О3.ПД.1.3.2. 

О3.ПД.1.3.3. 

О3.ПД.1.3.4. 

О3.ПД.1.3.5. 

О3.ПД.1.3.6. 

О3.ПД.1.3.7. 

Примењене природне 

науке 

 

Географија 

 

Одговорно живљење у 

грађанском друштву 

 

Енглески језик 

 

Српски језик 

 

Математика 

 

Дигитална писменост 
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- прави једноставан план дистрибуције производа или 

услуге; 

 - креира једноставан рекламни оглас и летак. 

 

Начин остваривања програма: 

Реализација садржаја остварује се различитим методама, техникама и активностима, као што су: изношење идеја, учење кроз 

рад, менторство и усмеравање, учење откривањем, подела улога на основу стварне ситуације и дискусија. 

Стицање знања, вештина и развијање ставова усмерено је на примерима из реалног живота и света рада, при чему се води 

рачуна о индивидуалним потребама и интересовањима полазника. 

Развијање вештина као што су комуникативност, тимски рад, организационе вештине, вештине планирања, вештине обраде 

информација, подстицање иновативности, креативности и флексибилности остварују се и кроз корелацију са осталим предметима и 

модулима. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

Праћење и процењивање полазника подразумева иницијално процењивање – утврђивање предзнања на почетку процеса учења, 

формативно праћење и оцењивање – праћење напредовања и утврђивање тешкоћа у току процеса учења, као и сумативно оцењивање 

постигнућа. 

За проверу постигнућа исхода учења користи се усмено испитивање о знању и разумевању, групни и индивидуални задаци, 

разговор, писана провера. 

Производи настали током рада: обрађени подаци (текстови, табеле, планови, пријавни обрасци и радне биографије, креирани рекламни 

огласи). 
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9.28 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ОДГОВОРНО ЖИВЉЕЊЕ У ГРАЂАНСКОМ ДРУШТВУ  

 

Разред: Трећи циклус 

 

Циљ: Циљ наставе предмета Одговорно живљење у грађанском друштву је да оспособи одраслог за одговоран, квалитетан и 

активан живот и рад у грађанском друштву који се заснива на принципима толеранције и поштовања људских права и слободе 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМТИМА 

Грађанин, његова права и 

одговорности 

 -препознаје и руководи се у свом понашању правима и 

одговорностима одраслог грађанина 

 -конструктивно учествује у спречавању насиља, 

предрасуда, дискриминације, нетолерантности у 

породичном, микро и макро окружењу 

 -познаје одлике људских права и дечија права 

Информатика и 

Рачунарство 

Ликовна култура 

Информације у јавним средствима 

информисања 

 -зна врсте и значај средстава јавног информисања (новине, 

часописи, радио, телевизија, интернет) 

 -врсте јавних информисања (вести огласи,извештај,поруке, 

обавештења, упозорења рекламе) 

 -користи интернет као средство јавног информисања( 

електронска пошта, друштвене мреже, поруке и слично) 

 -разликује јавне и приватне информације и одговорно их 

користи у јавне и приватне комуникације 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 
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Функционисање републичке и 

локалне власти,грађанска иницијатива 

и активизам 

 препознаје структуру републичке и локалне власти и 

идентификује надлежности локалне самоуправе 

 идентификује послове којима се бави општина 

 разликује основне врсте и могуће доприносе удружења на 

локалном нивоу 

 препознаје значај и улогу грађанске иницијативе и 

активизма у побољшању живота на локалном нивоу и 

планира локалну акцију 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Европска унија и процес европских 

интеграција 

 уме да образложи предности и ризике интеграције 

Републике Србије у ЕУ 

 користи европске вредности приликом доношења одлука, 

приликом процењивања понашања појединца и група 

 познаје основне принципе функционисања ЕУ као 

заједнице 

Информатика и 

рачунарство 

Географија 

Историја 

Животне вештине 

 располаже вештинама интерперсоналне комуникације 

 препознаје значај и поседује стратегије ненасилног 

решавања конфликта 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

Породица као систем 

 препознаје породицу као систем завистан од окружења и 

променљив у различитим фазама породичног развоја 

 познаје различите моделе организације породичног живота 

 познаје елементе здравог породичног живота 

Ликовна култура 

Информатика и 

рачунарство 
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Унапређење квалитета породичног 

живота и родитељства 

 препознаје повезаност брачних и родитељских улога у 

породичном функционисању 

 препознаје како је задоваљавање потреба деце, начин 

васпитања, пружање подршке учењу, образовању, 

одрастању и осамостаљивању 

 препознаје различите васпитне стилове и њихове 

последице на дечији развој 

 препознаје типове родитељских ауторитета и њихов утицај 

на однос родитељ-дете 

Биологија 

Ликовна култура 

Здравствено образовање кроз животне 

вештине 

 препознаје и примењује основне принципе здравог начина 

живота и заштите здравља 

 схвата значај заштите сексуалног и репродуктивног 

здравља и познаје основне принципе њиховог очувања 

 познаје различите начине превенције полно преносивих 

инфекција ХИВ-а, АИДС-а 

 препознаје превенције значај злоупотребе психоактивних 

супстанци и зна последице коришћења истих 

Биологија 

Ликовна култура 

 

Начин остваривања програма 

Реализација предмета подразумева да се очекивани исходи остваре кроз наставу, што је у складу са главним циљем ФООО-

успешно учење у школи. Садржај наведених области наставник реализује примењујући различите наставне методе, облике рада, тип 

часа. Често на једном часу комбинује више метода како би што реалније приближио садржају наведених тема области. Наставник на 

адекватан начин прати садржај уџбеника и у својој припреми за час прилагођава датом садржају. Наставне методе које користи у раду 

су: вербална ( разговор, дискусија, излагање) рад на тексту, посматрање,илустративно-демонстатривна и друге. С обзиром на то да се 

процес грађанског образовања заснива на критичком мишљењу, решавању проблема и учењу путем истраживања, најчешће се 

примењује метода активног учења, путем које наставник омогућава трансфер знања у различито животна подручја. Организују се 

радионице на задату тему где одрасли могу научити, вежбати вербалну и невербалну комуникацију, имају аргументе за и против 
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одређених ставова и тако показују интересовање за активно слушање других и развијају емпатију.  Велики број часова је организован 

на овом принципу. Инсистира се на методама са активним учењем јер се тако најбоље усвајају вештине које се касније примењују у 

реалним животним ситуацијама. Задатак наставника је да мотивише одрасле за стицање великих броја вештине. Полазници праве 

плакат, организују изложбе. Основне информације о ХИВ-у, АИДС-у и психоактивним супстанцама могу добити из различитих 

средстава информисања, интернет презентација, филм.Наставна средства су папир А4, папир у боји, Хамер,разни дидактички 

материјали,пројектор,фломастери,табла и друго... 

Праћење и вредновање наставе и учења 

У складу са Правилником о оцењивању у основном образовању и васпитању, овај предмет се оцењује нумерички.Предмет 

Одговорно живљење у грађанском друштву реализује се кроз радионице. Оно што се оцењује код полазника јесте ангажованост 

одраслог, сарадња и уважавање осталих учесника. Оцењивање искључиво у функцији праћења, напредовање одраслог и остваривање 

исхода. Наставник, такође прати ангажованост полазника на изради паноа, учешће и допринос групном раду, узимање учешћа у 

дискусији на одређену тему. Прати колико је полазник способан да научено примени у реалном животу.Сва запажања наставник 

бележи у педагошкој свесци где прати напредовање одраслих појединачно и даје своју повратну информацију и 
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10 ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ  
 

Допунском наставом обухваћени су ученици од 1. до 8. разреда. Намењена је ученицима који повремено заостају у раду, због, 

неуједначеног претходно стеченог знања, различитих способности ученика и дужег одсуствовања са наставе.  

Допунска настава за ученике млађих разреда реализоваће се са по једним часом недељно, односно 18 часова из српског језика и 

18 из математике, у другом, трећем и четвртом разреду, док у првом разреду по један час из допунске наставе из српског језика и 

математике(36+ 36). За други циклус организује се из свих предмета прилагођено потребама ученика. Број часова допунске наставе 

уређује се годишњим планом рада школе. 

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика у 

 образовно-

васпитном раду 

Активности наставника у образовно-

васпитном раду 

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

У зависности од 

наставног 

предмета одређује 

се садржај из 

редовног 

наставног плана  

код кога  постоји 

потреба за 

допунским радом 

- слуша, 

- поставља 

питања, 

- чита, 

- уочава 

- именује 

- разликује 

- упоређује 

презентује наставни садржај и 

прилагођава методе ученичким 

способностима,објашњава, одговара на 

постављена питања, демонстрира, 

мотивише, ослобађа треме, подстиче, 

охрабрује, похваљује,сугерише, 

објашњава, демонстрира на карти, 

индивидуални, 

групни, 

фронтални 

кооперативна; 

интерактивно, рад 

у пару,текстуално, 

дијалошки, 

демонстрационо 

Боље разумевање 

појмова, усвајање 

основних знања, 

препознавање, 

разумевање 

наставникових 

инструкција, 

повезивање градива, 

примена наученог 
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11 ПРОГРАМ  ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ  
 

Додатна настава се организује за ученике од 4. до 8. разреда који показују посебне склоности за поједине наставне и научне 

области и предмете који могу шире да савладају садржаје него што је предвиђено редовним наставним програмом. 

Стручна већа у сарадњи са стручним сарадницима утврдиће критеријуме за додатни рад. Додатни рад организује се једанпут 

недељно. Препорука је да се исти ученик не ангажује за више од два наставна предмета. 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за све нивое 

такмичења који се организују) и постепено их уводити у области професионалне оријентације . 

Садржаји програма 
Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 

Начини и 

поступци 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

У зависности од 

наставног предмета 

одређује се садржај из 

редовног наставног 

плана који се проширују 

у складду са узрастом и 

интересовањима 

ученика 

- примењује претходно стечена 

знања; - уочава на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ наставника решава 

тестове са ранијих такмичења, 

чита, анализира, интерпретира. 

Слушају, разговарају, пишу, 

прикупљају материјал(исечци 

из штампе,са интернета), праве 

паное,уређују кабинет, 

истражују, открива релације и 

изражава их,упоређује, 

уочава 

-Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за такмичења; 

- Подстиче креативност 

- Мотивише на 

стваралачки однос 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- индивидуални 

демонстративни 

 

- припрема ученика за 

школско, општинско, 

међуопштинско и 

републичко такмичење 

тражење и давање 

обавештења; 

-описивање и именовање 

предмета; 

-изражавање припадности; 

Развијање културе 

усменог и писменог 

изражавања, 

истраживачког духа, 
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аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

Наводи на размишљање 

-прилагођава методе 

способностима ученика, 

поставља  проблем 

проширивање 

знања,развијање 

стваралачког и 

критичког мишљења 
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12 ПРОГРАМ  ПРИПРЕМНЕ  НАСТАВЕ  

За ученике четвртог разреда, а у циљу припреме за прелазак са разредне на предметну наставу, школа ће организовати часове 

предметне наставе из свих предмета у сарадњи учитеља и наставника, по један у сваком полугођу по посебном распореду. 

Припремна настава за ученике 8. разреда биће организована после завршетка другог полугодишта у циљу припреме за полагање 

завршног испита.  

Припремна настава за ученике упућене на полагање поправних испита биће организована у складу са донетим календаром и 

одлукама Наставничког већа. 

Из једног предмета биће организована припремна настава 5 дана по 2 часа, укупно 10 пред полагање поправних испита. 
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13. ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ  АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ  
Циљеви: 

Циљеви Програма културних активности школе односе се на предлагање и унапређење програма културних и друштвених 

активности као и на методе повезивања школе и друштвене средине.Школа као целина учествује у културном и друштвеном животу 

средине. Код ученика треба да се подстакне радозналост и развије љубав према културним остварењима,да се подстичу, негују и 

вреднују самостална креирања културних догађаја. Циљ је да се успостави и организује сарадња са породицом и свим чиниоцима 

друштвене средине ради јединственог деловања на васпитање и културни развој деце и омладине. Друштвена средина кроз учешће 

културних институција као што су; позориште,библиотека,галерија и др.утичу на остваривање програма образовно-васпитног рада. 

Општи и специфични циљеви:  

Задаци школе у остваривању културнух и друштвених активности су да успостави и организује сарадњу са породицом и свим 

чиниоцима друштвене средине ради јединственог деловања на васпитање и развој деце и омладине. Школа предлаже и унапређује 

програме културних  и друштвених активности и методе повезивања  школе и друштвене средине,омогућује утицај друштвене средине 

,учешће културних и других институција на остваривање програма образовно-васпитног рада.Задатак је стално подизање  и развој 

културе рада и живљења у друштвеној средини. Потребно је обезбедити учешће ученика , наставника и школе у целини у културном и 

друштвеном животу средине.Школа сарађује са Центром за културу, Театром 91 , те организује посету позоришним представама или 

омогућава њихово гостовање , сусрете са књижевницима, глумцима. 

Активности Носиоци активности 
Време 

реализације 

Свечани пријем првака 

Светски дан језика ( 26.9.) 

Дечја недеља (од 1.до 7.октобра) 

Изложба ликовних радова поводом Дечје недеље 

Обележавање месеца књиге 

Ученици првог разреда,Актив учитеља 

Актив страних језика и Актив српског језика 

Секције на нивоу школе 

Активности у библиотеци,наставници српског 

језика и ликовне културе 

Наставници биологије,ликовне културе 

септембар 

 

октобар 
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Посета Сајму књига (20-27.октобар) 

Дан животиња (4.октобар) 

Дан старих особа ( 1.10.) 

Учешће на литерерном и ликовном конкурсу поводом 

Пекарских дана 

Међународни дан толеранције(16.новембар) 

Учешће на литерарним,ликовним,музичким и филмским 

конкурсима (Креативна чаролија) 

Међународни дан деце са хендикепом(3.12.) 

Дан људских права( 10.12.) 

Дан старих особа (1.10.) 

Новогодишња приредба 

Учешће у некој хуманитарној акцији,посета 

установама,Старачком дому,Деци са сметњама у развоју 

Прослава школске славе Свети Сава,свечана академија 

Изложба ликовних радова на тему Свети Сава 

Дан заљубљених(14.2,) 

Дан државности Србије ( 15.2.) 

Светски дан поезије и позоришта ( 21. и 27. март) 

Поетско стваралаштво, Неговање лепих речи 

Секције на нивоу школе 

 

Секције на нивоу школе 

 

Одељењске старешине и наставници грађанског 

васпитања 

 

Наставници српског језика,ликовне 

културе,музичке културе и учитеља 

 

Наставници грађанског васпитања,Актив српског 

језика,музичке,ликовне културе,вероучитељи 

Актив учитеља 

 

Секције на нивоу школе 

 

Актив српског језика ,музичке културе,ликовне 

културе,вероучитељи 

 

 

Актив српског и енглеског језика 

 

 

 

новембар 

 

 

децембар 

 

 

 

 

 

 

јануар 

 

 

фебруар 

 

 

март 
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Први дан пролећа(21.3.) 

Обележавање светског дана вода( 22.3.) 

Општинско такмичење рецитатора 

Пригодне приредбе поводом Дана жена (8.3.) 

Светски дан здравља(7.4.) 

Дан Рома (8.4.) 

Дан школе и свечана приредба и изложба ликовних радова 

Ускршње радости,Пролећна изложба и изложба шарених јаја 

Недеља школског спорта 

Обележавање Дана планете Земље( 22.4.) 

Светски дан књиге (23.4.) 

Такмичења на смотри Школских позоришних представа 

Учешће на завршници Читалића,представљање школе на 

штанду,израда елемената за штанд у складу са темом 

Посета Завичајном музеју 

Посета позоришту ,градској библиотеци 

Развијање сарадње са другим школама,размењивање 

међусобних искустава 

Прослава матурске вечери за ученике осмог разреда 

Додела диплома и захвалница ученицима осмог разреда 

Наставници историје 

 

Актив српског језика 

 

Актив српског језика 

Наставници биологије,учитељи 

 

Наставници биологије и ликовне кулуре 

Актив српског језика 

Актив учитеља и ликовне културе 

 

Наставници биологије,Ђачки парламент 

Секције на нивоу школе 

Активи српског језика, музичке и ликовне културе 

Актив аставника ликовнр културе,учитељи 

 

Актив наставника биологије,географије 

Актив наставника српског језика 

Актив српског језика и језичке културе 

 

 

 

 

 

 

април 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мај 

 

 

 

јун 
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Актив српског језика,ликовне и музичке култуте 

 

Актив српског језика и историје 

 

Активи на нивоу школ 

 

Ђачки парламент 

 

Одељењске старешине,колектив школе 

 

  



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

599 
 

14. ПРОГРАМ  ШКОЛСКОГ  СПОРТА  И  СПОРТСКИХ  АКТИВНОСТИ 
 

Циљ школског спорта је да разноврсним и систематским моторичким активностима, допринесе интегралном развоју личности 

ученика, развоју моторичких способности, сицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских 

знања у свакодневним и специфични условима живота и рада. 

Општи и специфични циљеви: 

 

 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 

 развој и усавршавање моторичких способности 

 стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом и стицање теоријских знања неопходних за њихово 

усвајање 

 оспособљавање ученика да стечена занања, умења и навике користе у свакодневним условима живота и рада 

 стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине 

 

Начин оствариваља програма: 

 

 рад погрупама (екипама) 

 приказивање стечњних знања на часовима физичког и здравственог васпитања, обавезне физичке активности, изабрани спорт 

 такмичење спровести у сали за физичко васпитање и на спољашњим теренима 

 пре одигравања утакмица извршити жреб у присуству капитена одељења 

 о мерама безбедности регуларности такмичења, суђењу, вођењу записника брину носиоци активности 

 

Усврху развоја и практиковања здравог начина живота, подизања свести ученика о важности сопственог здравља, ради њихове 

безбодности, ради неговања и развоја физичких способности, превенције насиља, болести зависности, малолетничке деликвенције у 

школи је планирано да се у току првог и другог полугођа организују турнири. 
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Активности Носиоци активности 
Време 

реализације 

Школско такмичење у одбојци у оквиру дечије недеље 
Стручно веће наставника предметне 

наставе 
октобара 

Школско такмичење у кошарци 
Стручно веће наставника предметне 

наставе 
новембар 

Школско такмичење у стоном тенису 
Стручно веће наставника предметне 

наставе 
децембар 

Мале Олимпијске игре (школско такмичење) 1-4 разред Стручно веће наставника разредне наставе Март 

Школско такмичење у рукломету у оквиру обележавањадана 

школе 

Стручно веће наставника предметне 

наставе 
Април 

Крос РТС Стручно веће наставника предметне 

наставе 

мај 

 

У току године школа учествује у: 

- такмичењу у организацији Савеза за школски спорт 

- позната традиционална такмичења на почетку школске године.  

- такмичењу од 1-4 у организацији учитељског друштва. 
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15. ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ  УЧЕНИКА  ОД  НАСИЉА;  ЗЛОСТАВЉАЊА  И 

ЗАНЕМАРИВАЊА  И ПРОГРАМИ  ПРЕВЕНЦИЈЕ  ДРУГИХ  ОБЛИКА  РИЗИЧНОГ  

ПОНАШАЊА  
ЦИЉ:  

 

Општи циљ је унапређивање квалитета живота деце/ученика применом: 

• мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика; 

• мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље,злостављање и занемаривање у установама. 

Специфични циљеви у превенцији 

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

2. Укључивање свих интересних група (деца, ученици, наставници, стручни сарадници, административно и помоћно  

3. особље, директори, родитељи,старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције. 

4. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља,      

злостављања и занемаривања. 

5. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља. 

6. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама ипоступцима за заштиту од насиља и реаговање у 

ситуацијама насиља. 

7. Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице 

за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања. 

Специфични циљеви у интервенцији 

1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља. 

2. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља. 

3. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма заштите. 

4. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученикау заједницу вршњака и живот установе. 
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5. Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи насиља. 

Општи и специфични циљеви:  

У области превенције: 

- Упознавање наставника, родитеља ученика и запослених у Школи са правном регулативом, Општим и Посебним    

протоколом; 

- Усклађивање постојећих подзаконских аката установе; 

- Израда плана за заштиту деце/ученика од насиља (превентивне и интервентне активности); 

- Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака; 

- Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру образовно-васпитних  активности; 

- Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавањe конфликата; 

- Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце/ученика од насиља; 

- Дефинисање правила понашања и последица кршења правила; 

- Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља; 

 

У области интервенције: 

- Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља; 

- Сарадња са релевантним службама: 

- Континуирано евидентирање случајева насиља; 

- Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и 

- провере; 

- Подршка деци која трпе насиље; 

- Рад са децом која врше насиље; 

- Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање; 

- Саветодавни рад са родитељима. 

Активности Носиоци активности Време 
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реализације 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Формирање тима за заштиту деце од насиља Директор Август 

Упознавање наставничког већа са Посебним протоколом за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
Чланови тима Септембар 

Организовање дежурства запослених 
Директор и Тим за заштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања 

Септембар 

- 

Јун 

Упознавање ученика и родитеља са правилима понашања у 

школи и васпитно дисциплинским мерама 

Одељенске старешине 

Секретар школе и директор 
Септембар 

Упознавање ученика са Посебним протоколом за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Одељенске старешине 

Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања 

Октобар 

Упознавање родитеља са Посебним протоколом за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
Одељенске старешине Новембар 

Организовање литерарног и ликовног конкурса поводом Дана 

заштите деце од насиља (од I до IV ликовни, а од V до VIII 

литерарни конкурс) 

Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања у сарадњи са предметним наставницима 

и наставницима разредне наставе 

Новембар 

Обележавање тематског дана „Међународног дана 

толеранције“ 
Стручно веће верске наставе и грађанског васпитања Новембар 

Обележавање тематске недеље „Недеља лепих порука“ 
Одељенске старешине у сардадњи са члановима 

Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

Децембар 
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злостављања 

Обележавање тематске недеље „Недеља солидарности“ 
Чланови Тим за заштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања 
Март 

Организовање обука запослених за препознавање облика 

насиља 

Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања у сарадњи са другим 

Институцијама (здравствене установе. Центар за 

социјални рад. МУП) 

Прво 

полугодиште Едукација Чланова Савета родитеља на тему заштите деце од 

насиља 

Реализовање радионица из области „Интернет бонтона“ 

безбедности деце на интернету 
Одељенске старешине у сарадњи са психологом 

Током школске 

године 

Реализовање радионице „Ненасилне комуникације“ на чос-у Одељенске старешине  

Повезивање и сарадња са свим релевантним службама 
Директор, Тим за зштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања 

Развијање и неговање богатства различитости и културе 

понашања у оквиру редовне наставе и ваннаставних 

активности (слободне, спортске, секције, пројектне 

активности...) 

Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања, одељењске старешине, предметни 

наставници, ученички парламент 

Школска спортска такмичења/ недеља спортских активности 

посвећен безбедном и сигурном школском окружењу 

(кошарка, фудбал, рукомет и одбојка) 

Актив наставника физичке културе 

Организовање слободних активности према предлозима 

Ученичког парламента 

Директор и Тим за заштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања,Ученички парламент 

Евидентирање случајева насиља Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања, одељенске старешине и дежурни 
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наставници 

Коришћење наставних садржаја у превенцији насиља Наставници 

Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља 

(ученици, ученички парламент, дежурни наставници, 

одељенске старешине, психолог, директор, помоћно особље, 

Тим, Савет родитеља) 

Сви поменути актери 

Анализа стања и увид у присутност насиљау школи 

Одељенске старешине у сарадњи са члановима Тим 

за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама 

насиља Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања 
Прађење ефеката предузетих мера 

Рад са ученицима који врше насиље 

Стручни сарадници 

Саветодавни рад са родитељима ученика 

Оснаживање ученика који су посматрачи насиља да 

конструктивно реагују 

Подршка ученицима који трпе насиље 
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16. ПРОГРАМ  ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ  
 

Поштујући принцип добровољности у опредељивању ученика, школа планира, према захтевима постављеним Законом, 

Програмским основама васпитног рада Школе и својим могућностима, различите ваннаставне активности. Обим реализације ових 

активности у многоме зависи од инетересовања ученика, али је битно пружити им могућности да кроз различите садржаје задовоље 

своја интересовања, стекну нова знања и добију нешто више од Школе него што је само знање садржаја наставних предмета. 

ЦИЉ:  

Општи циљ: Остваривање образовно-васпитног процеса рада Школе, значај у осмишљавању слободног времена ученика и њиховог 

креативног и мисаоног ангажовања. 

Специфични циљеви: Пружити ученицима могућности да кроз различите садржаје задовоље своја интересовања, стекну нова знања и 

добију нешто више од Школе него што је само знање садржаја наставних предмета. 

 

Општи и специфични циљеви:  

 задовољавање индивидуалних интересовања ученика и склоности у складу са њиховим способностима; 

 подстицање индивидуалног развоја ученика пре свега њихових  интелектуалним својствима што омогућава брже напредовање 

ученика; 

 проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици показују интересовања и способности; 

 груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају услови за индивидуализацију ваннаставних 

активности; 

 идентификовање обдарених и талентованих ученика. 

 

Активности Носиоци активности 
Време 

реализације 

ПРИРЕДБЕ 
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Добродошлица првака 
Наставници разредне наставе 

(4. разред) 
Септембар 

Школска слава „Свети Сава 
Наставник српској језика и књижевности који 

предаје у осмом разреду 
Јануар 

Добродошлица јесени Наставници разредне наставе Октобар 

Обележавање Дана школе 

Наставник српској језика и књижевности који 

предаје у осмом 

Разреду 

Април 

Приредба поводом завршетка разредне наставе 
Наставници разредне наставе 

4. разреда 
Јун 

ПОСЕТЕ ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ 

Посета представа у „Дому културе“ Житковац Актив наставника разредне наставе 

Током године Посета представа и филмова у „Центру за културу и 

уметност „ Алексинац 

Наставници, Стручно веће српског језика и страних 

језика 

Посета Градске библиотеке Наставници разредне наставе (1. разред) Септембар 

ПОСЕТЕ САЈМОВИМА 

Сајам Књига Наставници Септембар 

УЧЕШЋЕ НА РАЗЛИЧИТИМ СПОРТСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

„Спортски дан у оквиру Дечије недеље Актив наставника физичке културе и актив 

наставника разредне наставе 
Октобар 
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Спорстке активности у оквиру пекарских дана 

Пољопривредне школе „Шуматовац“ 
Актив наставника физичке културе 

РТС Крос Мај 

ЕКСКУРЗИЈА 

Настава у природи Наставниви разредне наставе, Савет родитеља, 

директор, помоћник директора 
Друго 

полугодиште Екскурзије Одељенске старешине, Савет родитеља, директор, 

помоћник директора 

Наградна екскурзија за ученике од првог до осмог разреда Директор, помоћник директора, наставници Јун 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТЕМАТСКИХ ДАНА И НЕДЕЉА 

„Европски дан језика“ Актив страних језика и актив наставника српског 

језика и књижевности 
Септембар 

„Дечија недеља“ 
Сви наставници 

Прва недеља у 

октобру 

„Међународни дан толеранције“ Актив наставника грађанског васпитања и верске 

наставе 
Новембар 

„Фестивал Науке“ Стручни сарадници, Тим за ПО, Наставници Новембар 

„Међународни дан толеранције“ Актив наставника грађанског васпитанај и верске 

наставе 
Новембар 

„Фестивал Науке“ Стручни сарадници, Тим за ПО, Наставници Новембар 
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„Међународни дан толеранције“ Актив наставника грађанског васпитања и верске 

наставе 
Новембар 

„Фестивал Науке“ Стручни сарадници, Тим за ПО, Наставници Новембар 

„Међународни дан толеранције“ Актив грађанског васпитанај и верске наставе Новембар 

„Фестивал Науке“ Стручни сарадници, Тим за ПО, Наставници Новембар 

„Међународни дан матерњег језика“ Актив наставника српског језика и књижевнсоти Фебруар 

„Дан планете земље“ Актив наставника физике, хемије и биологије Март 

„Светски дан поезије“ Актив српког језика и књижевности Март 

„Недеља солидарности“ Чланови тима за зштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 
Март 

„Дан броја пи„ Актив математичара Март 

„Светски дан Књиге“ Библиотека, Наставници српског језика Март 

„Светски дан игре“ Издвојено одељење Прћиловица Април 

„Светски дан игре“ Наставници разредне наставе Житковац (1. и 3. 

разред) 
Април 

„Дан Рома“ Педагошки асистент, наставници разредне наставе Април 

„Дан Руске културе“ Актив страних језика Април 

„Међународни дан девојака у ИКТ-у“ ИКТ тим, наставници информатике Април 

„Светски дан спорта“ Издвојено одељење Нозрина Мај 

„Ускршње чаролије“ Издвојено одељење Лужане Мај 
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„Светски дан спорта“ Издвојено одељење Г. Сухотно Мај 

„Светски дан породице“ Наставници разредне наставе Житковац (2. и 4. 

разред) 
Мај 

„Мај месец математике“ Актив математичара Мај 

„Светски дан детета“ Издвојено одељење Моравац Јун 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Учешће на манифестацији „Пекарски дани“ Стручни актив разредне наставе Октобар 

„Недеља кодирања“ ИКТ тим Октобар 

„Новогодишњи вашар у Центру за кутуру и уметност Наставници разредне наставе Децембар 

„Онлајн недеља“ ИКТ тим, наставници информатике Март 
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17. ПРОГРАМ  ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНУ  ОРИЈЕНТАЦИЈУ  (ПО) 
 

Циљ:  

Циљ програма ПО је успостављање одрживог и функционалног система професионалне оријентације у основној школи. Он се 

реализује кроз сарадњу школе и Канцеларије за младе, привредних удружења, локалне самоуправе, Регионалног центра за стручно 

усавршавање наставника итд. Програм ПО је Петофазни модел који младу особу води до исправног избора занимања и активног 

планирања каријере. Овај модел има следеће етапе: Самоспознаја, Информисање о занимањима, Могућности школовања, Реални 

сусрети, Одлука о избору занимања.  

Носиоци реализације програмских задатака Тима за ПО су координатор и чланови овог тима, разредне старешине, стручни 

сарадници и предметни наставници.  

Програм ПО може се реализовати на различите начине: кроз часове ЧОС-а, на редовној настави имплементирањем кроз 

наставни план и програм, као посебан вид часа, кроз различите акције и програме.  

Општи и специфични циљеви:   

Задатак ПО је да млади, пролазећи кроз Петофазни модел, сазнају да је важно самостално и информисано доносити одлуке о 

будућем занимању. По сегментима задаци ПО су: 

 Спознаја, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање 

њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами доприносе свом професионалном развоју. 

 Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања и њихово оспособљавање за 

самостално прикупљање података и информација које се односе на свет рада и систем средњег образовања. 

 Формирање правилних ставова према раду. 

 Подстицање ученика ка самоспознаји  и испитивачком понашаању према себи и свету рада. 

 Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја  и доношење реалних и зрелих одлука о будућој школи 

и занимању. 

 Успостављање сарадње са родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у избору будућег занимања.  

 Успостављањесарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика. 
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Основна школа „Вук Караџић“ у Житковцу налази се у програму Професионалне оријентације још од 2012. године, након што 

је са својим тимом ПО прошла најпре обуку „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“, од 28-30.9.2012. године, а 

потом и обуку „Менторство у примени програма Професионалне оријентације“, од 19-21.10.2012. године. Одмах након ових обука, 

ми смо постали Ментор школа за све друге школе на подручју алексиначке општине. Одмах смо у школи формирали тим, направили 

програм обуке, спровели анкету међу ученицима и родитељима, формирали Вршњачки тим и ПО кутак и кренули са активностима. 

Све активности реализоване су врло озбиљно, било је и оних изузетно амбициозних и захтевних, попут организовања Реалних сусрета, 

Сајма образовања, посете локалној ТВ станици, Маскенбала занимања и сл. које су имале изузетан одјек и наишле на велику подршку 

од стране наших ђака, пре свега. Такође смо на ЧОС-у спроводили радионице ПО, имали посете предузећима и средњим школама, 

успешно обеллежавали Дан девојчица, информације редовно стављали на сајт  школе. 

Од 2017/18. школске године интензивно сарађујемо са пројектом „Заједно ка средњој школи“, а у другом полугодишту и са 

Тимом за професионални развој ученика. Ова три тима врло су повезана, допуњују један другог, и ми се трудимо да све активности 

које организујемо покривају рад сва три тима, како бисмо имали што већи ефекат и како бисмо обухватили што више и ученика и 

наставника. Такође, задатак ПО је да буде директна подршка и основа за реализацију прејаката у оквиру Програма за професионални 

развој (ПР) деце, па су сви чланови Тима за ПО аутоматски и чланови Тима за ПР деце. 

Рад са локалном самоуправом и средњим школама је на високом нивоу, излазе нам у сусрет и ту се, такође, трудимо да будемо 

виђени, да будемо активни, да организујемо различите сусрете и активности. 

Нааш четворогодишњи план суштински се базира на одрживости али и унапређењу онога што смо до сада радили. Сматрамо да 

су ови пројекти будућност нашег образовног система и зато настојимо да што више активности имплементирамо у ЧОС, потом у 

редовну, допунску и додатну наставу.  

За ученике 7. и 8. разреда реализује се план Професионалне оријентације, а за ученике од 1. до 6. разреда реализује се 

Плане професионалне информисаности. 

Активности Носиоци активности Време реализације 

- Интеграција и повезивање са 

програмом рада Тима за 

професионални развој ученика и са 

пројектом „Заједно ка средњој 

школи“ 

Тим за ПО, Тим за ПР,  разредне 

старешине 
Прво полугодиште 
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- Формирање вршњачког тима 

- Сређивање ПО кутка 
Тим за ПО 

1. Прво полугодиште 

2. Током школске године 

- Индивидуални и групни  разговори са 

ученицима. 

- Организовање предавања за ученике 

Тим за ПО, разредне старешине 

По потреби више пута у току школске 

године (на ЧОС-у или у виду 

организованих предавања) 

- Пружање помоћи у реализацији 

радионица 
Тим за ПО 

Према потреби наставника који држе 

радионице 

- Разговори са родитељима. 

- Организација радионица за родитеље, 

евалуација радионице 

Тим за ПО, разредне старешине Једном/два пута у току школске године 

- Посета предузећима. 

- Посета средњим школама 

Тим за ПО, Тим за ПР , разредне 

старешине 

Прво полугодиште 

Друго полугодиште 

- Писани и ликовни радови на тему 

избора занимања 

Тим за ПО, Стручно веће разредне 

наставе 
Прво полугодиште 

- Организовање различитих активности 

(Реални сусрети, Дан девојчица, 

Сајам образовања, модне ревије, 

хуманитарне акције и сл.) 

Тим за ПО, Тим за ПР , разредне 

старешине 

Оргаанизовати према школском 

календару активности 

- Организовање семинара за све 

наставнике који спроводе програм 

ПО 

Тим за ПО Организовати према календару семинара 
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- Прикупљање и сређивање 

документације о потребним 

кадровима 

- Прикупљање информација са бироа за 

запошљавање 

- Преглед сајтова који дају 

информације о жељеним школама 

Тим за ПО, ра зредне старешине Друго полугодиште 

- Евалуације и извештаји Тим за ПО, ра зредне старешине По завршетку сваке активности 

- Ажурирање сајта и вики радионице Тим за ПО 
Према потреби, након сваких догађаја 

или активности 
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18. ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВЕНЕ  ЗАШТИТЕ  
 

Циљ:  

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

 унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље, остваривање 

активог односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређивању здравља ученика; 

  развијање свести о солидарности и хуманости;  

 добра информисаност ученика о проблемима здравља и примена активности у циљу очувања истог. 

Општи и специфични циљеви:  

 јачање свести ученика о значају одржавања хигијене руку,тела; 

 формирање вештина за пружање прве помоћи; 

 јачање свести о значају правилне исхране; 

 систематска контрола неге и заштите зуба, тела; 

 развој свести о репродукцији и наслеђивању; 

 развој свести о ризицима раног ступања у полне односе; 

 упознавање са психофизичким карактеристикама узраста;  

 упознавање са последицама и ризицима везаним за психоактивне супстанце; 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

- појам здравља 

- значај хигијене руку,тела 
наставници, стручни сарадници током целе школске године 

- систематски преглед зуба 

- општи систематски преглед 

стоматолошка служба, лекари ЗЦ Алексинац, 

стручни сарадници 

сходно распореду лекара ЗЦ 

Алексинац 

- здрави стилови живота 

- правилна исхрана-превенција гојазности 
стручни сарадници 

новембар 
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- Полно преносиве болести(сида) - 7. и 8. 

разред 

- пубертет-5. и 6. разред - полна различитост-

нижи разреди 

лекари из ЗЦ Алексинац, наставници и стручни 

сарадници 
децембар 

заразне болести 
епидемиолози ЗЦ Алексинац, наставници и 

стручни сарадници 
јануар 

значај и улога Црвеног крста 
представници Црвеног крста, наставници и 

стручни сарадници 
фебруар 

значај физичке активности за правилан раст 

и развој 
наставници, стучни сарадници март 

 репродуктивно здравље човека-виши 

разреди 

 појам и значај размножавања-нижи разреди 

наставници,стручни сарадници и лекари ЗЦ 

Алексинац 
април 

болести зависности 
лекари ЗЦ Алексинац,наставници и стручни 

сарадници 
мај-јун 
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19. ПРОГРАМ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ   
 

Поштујући и уважавајући промене и захтеве које модерно друштво доноси школи која жели да иде у корак са временом, ОШ „ 

Вук Караџић “ у Житковцу полазећи од општих циљева који подразумевају уједначавање социјалног и емоционалног развоја детета 

тежи ублажавању материјалних разлика ученика које проистичу из њиховог материјалног статуса. Сврха програма социјалне заштите 

је обезбедити континуирану бригу о деци кроз социјални програм и редовне акције помоћи деци. 

Програм социјалне заштите подразумева пружање помоћи и оснаживање ученика за самосталан и продуктиван живот и 

регулисања питања социјалне искључености. Овим програмом се жели заштитити право сваког ученика на квалитетан живот и рад у 

школи и оспособити га за самостално и несметано укључивање у васпитно - образовни процес.  

Циљ програма социјалне заштите: 

1. Створити једнаке могућности за живот ученика у школи и подстицати социјалну укљученост; 

2. Помоћи ученицима у превазилажењу социјалних и животних тешкоћа; 

3. Предупредити злостављање и занемаривање, отклонити њихове последице;  

4. Подстицати позитивне ставове и развој социјалне вештине као и подстицање и неговање демократског духа и ученичких 

иницијатива. 

 

Задаци: 

 Омогућити уједначавање материјалних и социјалних услова живота ученика; 

 Пружати подршку социјалном развоју детета; 

 Обезбеђивати подршку социјалном развоју детета. 

Реализација ових задатака подразумева низ активности које задиру готово у  

све области живота и рада у школи. За реализацију тих активности неопходан је тимски рад и активно укључивање представника 

стручних већа и актива, осељенских старешина, стручних сарадника, библиотекара, директора школе, помоћника директора школе, 

секретара. 

Већ дуги низ година школа остварује неопходну сарадњу са Центром за социјални рад Алексинац, Општинском организацијом 

Црвеног крста Алексинац и другим хуманитарним организацијама ( Каритас ). Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

618 
 

школа ће као и претходних година обезбедити неопходну помоћ у виду бесплатне ужине, као и неопходног ђачког прибора. 

Организација Каритас обезбеђује око 40 бесплатних ужина и 39 бесплатних ужина школа добија од снабдевача. Ученици добијају и 

бесплатне уџбенике које додељује Министарство просвете. Највећи број деце је из тзв. маргиналних и вулнерабилних група ( Роми, 

избеглице, расељена лица и сл.).Повремено се организују акције прикупљања одеће, обуће и хигијенских средстава на нивоу 

одељенских заједница, издвојених одељења и на нивоу школе. 

Други  задатак у првом образовном циклусу остварује се кроз активности које омогућавају  

 да дете схвати и прихвати обавезе, 

 сарадњу са другом децом, 

 да схвати и прихвати правила понашања у школи, 

 да избегава сукобе са вршњацима 

У другом образовном циклусу проширују се активности из првог циклуса које  

У другом образовном циклусу проширују се активности из првог циклуса, у складу са узрастом и укључују се нове које оснажују 

ученике за самостално одлучивање : 

- рад ученичког парламента, 

- покретање иницијатива за утврђивање нових правила понашања у школи, 

- рад у тимовима ШРП, самовредновања и сл. 

- рад на професионалној оријентацији 

Како емоције имају снажан утицај на развој детета ради оствариваља трећег задатка инсистираће се на активностима које утичу 

на однос детета према другој деци и одраслима, као и на успешности активности које деца обављају. Одређивање нивоа социјално – 

емоционалног је веома значајно, нарочито у смислу прогнозе педагошке перспективе, што је основа и за програмирање рада. Циљ 

може бити остварен кроз:  

 активности које се изводе кроз симулацију ситуације и игре, 

 кроз игре глуме и представљања себе и других, 

 цртање своје породице, друга , другарице и школе, 

 кроз израду групне слике или паноа“ све о нама “ . 
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У другом образовном циклусу укључивати деце у хуманитарне акције на нивоу одељења , школе и шире. Јачати њихову самосвест 

и сигурност у себе, јер кроз разговоре и саветодавни рад са ученицима одељенске старешине, стручни сарадници и сви наставници 

желе да ученици постану успешне и аутономне личности у приватном и друштвеном животу. 

Програм социјалне заштите школа остварује и на часовима Грађанског васпитања. Теме које се тичу социјалне заштите ученика, 

наставници проширују и реализују у складу са Годишњим и месечним планом рада наставника, Овај програм такође подразумева 

укључивање родитеља у читав процес превазилажења социјалних и животних тешкоћа ученика. Програм социјалне заштите 

представља добру основу за рано откривање и предупређивање тешкоћа са којима се ученици сусрећу.  

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Праћење породичних и социјалних прилика 

ученика 

Одељенске старешине, стручни сарадници, педагошки 

асистент 
У току школске године 

Пружање помоћи социјално угроженим ученицима 
Одељенске старешине, стручни сарадници, педагошки 

асистент 
У току школске године 

Сарадња са центром за Социјални рад и Центром за 

хранитељство 
Стручни сарадници, одељенске старешине, директор 

Када се за тим укаже 

потреба 

Саветодавни рад са породицама ученика којима је 

потребна подршка 
Одељенске старешине, стручни сарадници У току школске године 

Хуманитарне акције 
Наставници, ученици, стручни сарадници, педагошки 

асистент, директор 
У току школске године 

Акције Ученичког парламента 
Чланови Ученичког парламента, одељенске старешине, 

директор 
У току школске године 

Радионице које имају за циљ смањивање насиља, а 

повећање толеранције 

Наставници, Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 
У току школске године 

Изложбе - литерарни и ликовни радови Наставници, ученици У току школске године 
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Обележавање Међународног 

дана толеранције 
Стручни сарадници, педагошки асистент, наставници Новембар 

 

Представе, скечеви, перформанси Наставници, ученици У току школске 

године  

Рад на разним пројектима Стручни сарадници, педагошки асистент, директор У току школске 

године  
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20. ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
 

Активности на заштити животне средине одвијаће се на нивоу одељења, разреда и школе.   Програм естетског, еколошког и 

хигијенског уређења школе полази од садржаја и специфичности за узраст ученика. Циљ је да се код ученика развије смисао за лепо, 

правилан однос према људима и животној средини  

 Циљеви: 

- Упознавање наставника са планом и програмом еколошких активности у школи и остваривање циљева стручног усавршавања у 

установи преко тематских предавања. 

- Развијање свести о важности чистог ваздуха по људско здравље и животну околину и неговање вршњачког учења. 

- Развијање хуманог односа према живом свету и креативности током еколошких акција. 

- Развијање способности за извођење експеримената и практичног рада, као и љубави према науци, неговање вршњачког учења. 

- Стицање знања из области ЗЖС и превентивно деловање на очување непосредног радног окружења. 

- Решавање проблемских задатака из више школских предмета. 

- Развијање самосталности у истраживању проблема, као и креативног истраживања и стицање знања о еколошким проблемима. 

Општи и цпецифични циљеви:  

- Стицање знањау вези са изворима и последицама угрожавања животне средине. 

- Упознавање са глобалним последица загађења животне средине. 

- Схватање улоге и значаја личног ангажовања у заштити животне средине. 

- Изградња ставова, развијање знања и умења неопходних за заштиту животне средине. 

- Развијање еколошке, здравствене и културе живљења. 

- Обележавање значајних  еколошких датума.  

Активности Носиоци активности Време реализације 

Припремне активности за предстојећу 

школску годину 

Стручно веће наставника природних и 

друштвених наука 
август 

Изложбе креативних идеја које су у 

вези са даном озонског омотача (19 

септембар) у холу школе. 

Стручно веће наставника природних и 

друштвених наука 
септембар 
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Израда кућица и хранилица за птице 

поводом викенда посвећеног 

прехрани птица 

Стручно веће наставника природних и 

друштвених наука и технике и 

информатике. 

октобар 

Фестивал науке 
Промоција науке кроз дечије 

радионице из свих школских области, 

од којих ће неколико радионица бити 

посвећено еколошким темама 

Сва стручна већа у школи новембар 

Тематска предавања и трибине за 

ученике поводом Светског дана 

образовања и заштите животне 

средине 21 јануар. 

Стручно веће наставника природних и 

друштвених наука 
јануар- фебруар 

Тематски дан „ Вода“ , 

интердисциплинарни приступ, 

поводом Светског дана воде 22. 

марта. 

Сва  стручна већа у школи. март 

Час у школоском дворишту „ Мисли 

глобално, делуј локално“ или дечији 

радови ( презентације , панои) 

поводом Дана планете Земље 22. 

априла. 

Стручно веће наставника природних и 

друштвених наука 
април 

Обележавање светског Дана  

заштите животне средине 5. јуна. 

Стручно веће наставника природних и 

друштвених наука 
Мај-јуни 

Сакупљање секундарних сировина: 

- стаклене и пластичне амбалаже, 

чепова 

- одлагање потрошених батерија 

- одлагање отпада у школи у 

посебним контејнерима 

Ученици и наставници током године 

Постављање жардињера са цвећем у 

школској згради и дворишту и 

уређење учионица 

Ученици и наставници, сви запослени у 

школи 

током године редовно одржавање и неговање 

зеленила и школског простора 
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Учешће у пројектима и на 

конкурсима везаним за еколошке 

садржаје 

Ученици и сви заинтересовани 

наставници 
током године 
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21. ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА  ЛОКАЛНОМ  САМОУПРАВОМ 
 

Циљ: Циљ сарадње школе и представника лкоалне самоуправе је да се обезбеде неопходни услови за прогресивне и позитивне 

утицаје свих чинилаца из друштвене средине. 

Наша школе ће доприносити богаћењу културног и друштвеног живота средине у којој се налази. Узајамним дејством свих  

чинилаца радиће се на стварању позитивне  климе у свим аспектима рада школе и средине у којој се налази, а који ће утицати на 

целокупни развој и напредак школе, укључујући и имајући у виду циљеве постављене школским развојним планом као стратепшким 

документом који нам поставља циљеве даљег рада и напретка. 

Новим законским решењима очекујемо већу ангажованост друштвене средине према школи, а све у циљу стварања подстицајне 

средине у којој ће постојати услови  да се реализују индивидуалне потребе и интересовања наших садашњих и будућих ученика. 

Школа прати и укључује се у дешавања у локалној самоуправи  и заједно са њеним представниицма планира садржај и начин 

сарадње.  

 

Задаци наше школе у програму сарадње са локалном самуправом у предстојећем четворогодишњем периоду би приоритетно 

обухватали планирање и реализовање заједничких активности са субјектима локалне самуправе из нашег окружењ, повезивање школе 

и субјеката локалне самуправе заједничким интерсима и активностима и обезбеђивање подршке субјеката локалне самуправе у 

активностима школе у унапређиовању целокупних услова рада за ученике и запослене. 

 

Сарадња са локалном самоуправном садржи,  у наредном четворогодишњем периоду, следеће активности: 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Планирање буџетских средстава 

Директор, секретар школе, 

рачуноводствена служба и сарадници из 

општинске управе 

Септембар-децембар 

Учешће у заједничким пројектима и 

јавним набавкама 

Директор, секретар школе, 

рачуноводствена служба и сарадници из 

општинске управе 

Током године 
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Реконструкција и санација школских 

објеката и школског инветара 

Директор, секретар школе, 

рачуноводствена служба и сарадници из 

општинске управе 

Током године 

Консултације са инспекцијским и 

другим органима, стручна помоћ 

сручних служби општинске управе 

Директор, секретар школе, 

рачуноводствена служба и сарадници из 

општинске управе 

Током године 

Прослава Дана школе, обележавање 

Светог Саве 

Директор, секретар школе, 

рачуноводствена служба и сарадници из 

општинске управе 

Током године 

Сарадња са Канцеларијом за младе при 

Ошптинској управи 
Директор, стручни сарадници Током године 

Сарадња са Општинским Саветом за 

безбедност деце 
Директор, стручни сарадници Током године 

Сарадња са Општинским Саветом 

родитеља 
Директор, стручни сарадници Током године 

Учешће представника локалне 

самоуправе у раду школских тимова 
Директор, стручни сарадници Током године 

Срадања са општинском ИРК Директор, стручни сарадници Током године 
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22. ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА  ПОРОДИЦОМ  
 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног 

разумевања, поштовања и поверења. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за адекватно подржавање и 

подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни интерес како породице, тако и школе. Програмом сарадње са 

породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима ученика, који обухватају 

детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око 

безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и 

обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно 

старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду и организацију „дана отворених врата“и када родитељи могу да разговарају 

са наставницима о напредовању ученика. Родитељи ће на овај начин имати могућност да о свим проблемима свог детeта у оквиру 

неког предмета директно разговарају са предметним наставником, а не индиректно преко одељенског старешине. 

Заједнички „дан отворених врата“ организоваће се сваке последње среде у месецу. Сарадња са родитељима ће се континуирано 

остваривати и кроз родитељске састанке. Родитељи ће имати могућност да преко својих представника у Савету родитеља, учествују у 

креирању активности и у праћењу њихове реализације.   

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање 

родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за 

наредно полугодиште. 

Планирани облици сарадње: 

 -Индивидуални и групни разговори са родитељима, односно старатељима ради међусобног информисања о здрављу ученика, 

психичком и физичком развоју, резултатима учења и понашања ученика, као и наставним и ваннаставним активностима, 

условима у породици, школи и друштвеној средини 

 Родитељски састанци и обрада одређених тема у циљу образовања родитеља за успешније остваривање васпитне улоге 

породице 

 Организација отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-

васпитном раду 
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 Организовање анкетирања родитеља, односно старатеља на крају сваког полугодишта 

 Рад Савета родитеља 

Породица има кључну улогу у животу детета. Да би резултати рада са дететом били најбољи могући, неопходно је да знамо 

очекивања и могућности породице. Континуирана сарадња родитеља и школе је неопходна за правилан развој и напредовање детета, а 

истовремено доприноси и унапређивању рада наставника али и развоју родитељске улоге. 

Велики број ученика ОШ“Вук Караџић“ живе у дефицијентним породицама, а неки и у хранитељским породицама. Већ 

неколико година уназад овим ученицима обезбеђујемо преко „Caritas“-а бесплатну ужину, бесплатне уџбенике које додељује 

Министарство просвете, а пружа се и друга врста помоћи организовањем хуманитарних и акција солидарности.  

Циљ програма сарадње са родитељима 

 побољшање комуникације са родитељима и веће укључивање родитеља у живот и рад школе; 

 испитивање потреба породице за пружањем подршке деци и породици и планирање активности у складу са исказаним 

потребама; 

 пружити помоћ и подршку родитељу  при обављању педагошке функције  

Задаци :  

 допринети складној сарадњи породице и школе у образовању и васпитању ученика  

- обезбеђивати и инсистирати на редовној , трајној и квалитетној сарадњи родитеља и школе  

 остваривати позитивну интеракцију  наставник- родитељ 

 обезбедити информисаност родитеља  о променама у образовању које се остварују у школи, као и о свим осталим дешавањима 

у оквиру школе. 

Анкетирањем родитеља, старатеља у погледу њиховог задовољства сарадње школе са породицом врши ће се на крају сваког 

полугођа провера имплементације овог програма. 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Индивидуални разговори-информације о условима, понашању ученика 

у школи, породици, успеху и напредовању 
Учитељи, наставници Септембар 
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Отворена врата: 

Размена информација о понашању и напредовању ученика 
Наставници, учитељи 

Сваке последње среде у 

месецу ( од октобра до 

маја ) 

Разредни одељенски састанци 

Упознавање са организацијом рада школе,техничким могућностима 

школе, наставним и ненаставним особљем 

Наставници, учитељи првог 

разреда 
Септембар 

Одељенски родитељски састанци: 

Упознавање са наставницима, облицима и методама рада, кућним 

редом школе (права и обавезе свих учесника в-о процеса, теме из 

Програма педагошког образовања) 

Одељенске старешине, учитељи 
Септембар, новембар, 

јануар, април, јун 

Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају тешкоћа у 

понашању и учењу. Различити 

облици саветодавног рада у зависности од проблема (информације, 

упућивање) 

Стручни сарадници, педагошки 

асистент, 

одељенске старешине 

У току школске године 

Заједнички састанци малих група ученика и родитеља са 

наставницима-информације о узроцима неуспеха или проблема, 

последицама по општи успех на крају школске године 

Наставници, учитељи, стручни 

сарадници, педагошки асистент 
У току школске године 

Учешће родитеља у Савету родитеља: 

Избор одељенских представника, редовно извештавање представника 

Савета родитеља на Родитељским састанцима о одлукама и темама 

Савета родитеља 

Чланови Савета родитеља У току школске године 

Учешће родитеља у Школском одбору Чланови Школског одбора У току школске године 

Учешће у тимовима школе Чланови тима У току школске године 

Саветодавни састанци код директора школе по потреби родитеља, Директор, наставници, учитељи У току школске године 
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ученика или наставника 

Израда индивидуалних образовних планова 
Стручни сарадници, наставници, 

учитељи 
У току школске године 

Посете предузећима, сарадња са средњим стручним школама 
Стручни сарадници, педагошки 

асистент 
У току школске године 

Кућне посете ученика који непохађају наставу или нередовно похађају 

наставу, а родитељи се не одазивају на позиве школе 

Стручни сарадници, педагошки 

асистент, одељенске старешине 
У току школске године 

Сарадња са Центром за социјални рад и Центром за хранитељство 
Стручни сарадници, одељенске 

старешине, директор 
У току школске године 

Хуманитарне акције 

Наставници, ученици, стручни 

сарадници, педагошки асистент, 

директор 

У току школске године 

Спровођење анкете колико су родитељи задовољни школом Стручни сарадници 
На крају првог и другог 

полугођа 
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23. ПРОГРАМ  ИЗЛЕТА,  ЕКСКУРЗИЈА  И НАСТАВЕ  У  ПРИРОДИ 
 

Екскурзије као посебан облик васпитно – образовног рада организоваће се и спроводити по посебном правилнику, једнодневне 

за ученике од 1. до 4, дводневне за ученике 5.,6. и 7., а за ученике 8. разреда тродневна. 

У организацији учествују: Одељенска већа, Наставничко веће, Савет родитеља, Ученички парламент и директор. 

О свим питањима везаним за финансије и осталих издатака одлучује Савет родитеља. 

Општи и специфични циљеви 

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и 

васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној 

средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.  

 

Задаци екскурзије су:  

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

- повезивање и примењивање знања и умења, 

- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према свим 

њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским вредностима,  

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  

- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно, – проучавање објеката и феномена у 

природи, 

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима, – упознавање с начином живота и 

рада људи појединих крајева, 

- развој и практиковање здравих стилова живота,  

- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,  

- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,  
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- оснаживање ученика у професионалном развоју,  

- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, 

- развијање способности оријентације у простору 

- Повратак у Житковац у 18:00 часова 

Организовање једнодневне екскурзије за први, други, трећи и четврти разред, дводневне екскурзије за пети, шести и седми разред, као 

и тродневне екскурзије за осми разред, биће дефинисано накнадно годишњим планом рада. О дестинацији и времену реализације 

екскурзије ће одлучити Савет родитеља. 
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24. ПРОГРАМ  РАДА  ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ  
 

Циљ: промовисање читања и самосталност ученика у учењу, давање пуног доприноса развоју информационе писмености 

(медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остваривање сарадње и заједничко планирање активности наставника, школског 

библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђивање електронских извора и приступа ка њима, што омогућава ученицима да овладају 

вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота.  

Општи и специфични циљеви: - развијање и неговање навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,  

- развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација,  

- стварање услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,  

- мотивисање за учење и подстицање на оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота,  

- сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  

- праћење и подстицање развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, 

емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју,  

- пружање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају 

тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима 

и релевантним институцијама,  

- стварање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација, и 

развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика,  

- обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се корисници оспособили за 

проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-

комуникационих технологија,  

- припремање и реализовање библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама и посебним способностима,  

- вођење аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке 

грађе и други послови),  

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима,  

- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда 
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АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Такмичење ,,Читалићи“ –организација, промоција 

учешће 
Библиотекар, наставници,ученици Октобар - мај 

Посета Сајму књига Библиотекар, наставници Октобар 

Уређење паноа Библиотекар, ученици Током године 

Изложбе дечјих илустрација књига Библиотекар, наставници,ученици Током године 

Организација сусрета са дечјим песницима и писцима Библиотекар, наставници Током године 

Учешће у школским приредбама и манифестацијама Библиотекар, наставници Током године 

Комуникација са градском и школским библиотекама 

из окружења 
Библиоткар Током године 

ОДРЖАВАЊЕ ЧАСОВА И РАДИОНИЦА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ВАЖНИХ ДАТУМА 

Међународни дан писмености Библиотекар, наставници 8. септембар 

Европски дан језика Библиотекар, Стручно веће страних језика 26. септембар 

„Ђак првак у библиотеци“ Библиотекар Октобар 

Обележавање Дечје недеље и Месеца школских 

библиотекара 

Библиотекар, наставници, ученици Октобар 

Дан борбе против насиља над женама Библиотекар, наставници 25. новембар 

Дан људских права Библиотекар, ученици 10. децембар 

Дан матерњег језика Библиотекар, Стручно веће српског језика 21. фебруар 
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Светски дан књиге Библиотекар, наставници,ученици март 

Светски дан позоришта 

Светски дан поезије 

Светски дан Рома Библиотекар,педагошки 

асистент,наставници,ученици 

април 

Светски дан књиге и заштите ауторских права 

Светски дан писања писама Библиотекар, наставници,ученици мај 

Светски дан за културну разноликост, раст и развој 
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25. ПРОГРАМ  БЕЗБЕДНОСТИ  И ЗДРАВЉА  НА  РАДУ 
 

Садржаји програма Активности 

ДУ Садржаји 

програма Активности 

Начин и поступак 

остваривања 

Општи и специфични циљеви садржаја 

програма 

Обука запослених из прве помоћи и 

противпожарне заштите 

Присуство 

предавњу, 

вежбање, 

Усмено излагање 

,практичне вежбе 

Оспособоти одређени број запослених за 

пружање прве помоћи при повређивању како 

ученика тако и запослених 

Процедуре понашања професора 

физичког при повређивању ученика на 

вежбама, такмичењима , при 

изазивању нереда на утакмицама које 

организује школа 

Састанак, обука, 

предавање 

предавање Усмено 

излагање ,израда 

ходограма, практичне 

вежбе 

Утврђивање процедура понашања професора 

физичког при повређивању ученика на 

вежбама, такмичењима , при изазивању нереда 

на утакмицама које организује школа ради 

повећања сигурности и заштите ученика 

Управљање отпадом и смећем Предавања 
Усмено излагање, 

презентација 

Оспособоти помоћно особље за правилнои 

безбедно по здравље одлагање отпадом и 

смећем 

Обука помоћног особља о правилном 

и безбедном коришћењу средстава за 

хигијену 

м коришћењу 

средстава за 

хигијену 

Предавања 

Усмено излагање, 

презентација 

презентација Оспособоти помоћно особље да 

правилно и безбедном користи средстава за 

хигијену 

Укључивање родитеља ради 

елиминисања могућег злостављања од 

стране ученика према вршњацима и 

према запосленима 

Састанак са 

саветом родитеља, 

родитељски 

састанци 

Усмено излагање 

Елиминисање могућег злостављања од стране 

ученика према вршњацима и према 

запосленима, избећи ризичне ситуације, 

оснажити ученике и запослене за мирно 

решавање конфликата 
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Садржаји програма Активности Начин и поступак остваривања Циљеви и задаци садржаја програма Обука запослених из прве 

помоћи и противпожарне заштите Присуство предавњу, вежбање, Усмено излагање ,практичне вежбе Оспособоти одређени број 

запослених за пружање прве помоћи при повређивању како ученика тако и запослених Процедуре понашања професора физичког при 

повређивању ученика на вежбама, такмичењима , при изазивању нереда на утакмицама које организује школа Састанак, обука, 

предавање Усмено излагање ,израда ходограма, практичне вежбе Утврђивање процедура понашања професора физичког при 

повређивању ученика на вежбама, такмичењима , при изазивању нереда на утакмицама које организује школа ради повећања 

сигурности и заштите ученика Управљање отпадом и смећем Предавања Усмено излагање, презентација Оспособоти помоћно особље 

за правилнои безбедно по здравље одлагање отпадом и смећем Обука помоћног особља о правилном и безбедном коришћењу 

средстава за хигијену Предавања Усмено излагање , презентација Оспособоти помоћно особље да правилно и безбедном користи 

средстава за хигијену Укључивање родитеља ради елиминисања могућег злостављања од стране ученика према вршњацима и према 

запосленима Састанак са саветом родитеља, родитељски састанци Усмено излагање Елиминисање могућег злостављања од стране 

ученика према вршњацима и према запосленима, избећи ризичне ситуације, оснажити ученике и запослене за мирно решавање 

конфликата ОШ ,, Иво Андрић'' Београд Школски програм за период 2014/15. до 201 
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26. ОПШТЕ  МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И СТАНДРАДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА  
 

Опште међупредметне кометенције развијају се кроз наставу свих предмета и неопходне су свим ученицима за лични развој и 

напредак. Основа су концепта целоживотног учења који је основа савременог друштва и напретка. Дефинисане су Законом о основама 

система образовања и васпитања (СЛ.гласник РС бр.88/2017, члан 12.). Има их 11 за крај обавезног основног образовања: 

1. Компетенција за учење 

2. Одговорно учешће у демократском друштву 

3. Естетичка компетенција 

4. Комуникација 

5. Одговоран однос према околини 

6. Одговоран однос према здрављу 

7. Предузимљивост и орејентација ка предузетништву 

8. Рад са подацима и информацијама 

9. Решавање проблема 

10. Сарадња 

11. Дигитална кометенција 

Наставници кроз своје глобалне планове, као полазни елемент у планирању између осталог користе и међупредметне кометенције 

које су видљиве кроз посебно предвиђену рубрику. Од наставника се очекује да на нивоу глобалног планирања издвоји међупредметне 

кометенције које ће посебно разијати у оквиру одређене теме. 

Што се тиче стандарда постигнућа ученика који су дефинисани за крај првог и другог циклуса, наставницима такође 

представљају полазну основу за годишње планирање, и потребно је да буду видљиви у годишњим плановима рада и издвојени они 

стандарди чијем ће се остваривању посветити највећа пажња у датом разреду. Стандарди постигнућа ученика за крај другог циклуса 

објављени су у Службеном гласнику, Просветни гласник број 5/2010 и 78/2017. 
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27. НАЧИН ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

С обзиром да је Школски програм кључни документ за планирање целокупног рада школе, и да се на основу њега остварује 

развојни план школе, Годишњи план рада школе, самовредновање и др. врло је битно пратити његово остваривање и реализацију 

предвиђених активности. Такође је битно да активности предвиђене Школским програмом рада буду имплементиране у све школске 

документе почев од Годишњег плана рада школе, преко школског развојног плана, планова рада школских тимова и сл. Битно је и  

Школски програм иновирати и усклађивати током четворогодишњег периода за који се доноси. 

Праћење остваривања школског програма вршиће се на следеће начине: 

- Директор школе, помоћник директора и стручни сарадници пратиће реализацију активности предвиђених ШП кроз посете 

часова редовне наставе, додатне, допунске наставе, слободних  и ваннаставних активности; 

- Праћење културних, спортских и хуманитарних активности;  

- Преглед педагошке и остале школске документације; 

- Бележење у школском летопису (библиотекар) свих важних дешавања у школи; 

- Фотографије и видео записи са битних школских дешавања; 

- Резултати завршног испита Ззавода за вредновање квалитета образовања и васпитања; 

- Резултати националних тестирања; 

- Самовредновање кроз рад тима за самовредновање, као и индивидуално самовредновање; 

- Праћење остваривања плана личног професионалног развоја од стране сваког запосленог; 

- Екстерна евалуација. 

 

 

Директор школе           Председник Школског одбора 


