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1. УВОД 
 

 На основу члана 80. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), Школски одбор ОШ „ Алекса 

Шантић“ на својој седници дана 20.06.2017. доноси ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за период од 01.09.2017. до 31.08.2021. године 

 
Школски програм основног образовања и васпитања ОШ „ Алекса Шантић“- Вајска, доноси 

орган управљања, у складу са наставним плановима и програмима. Школским програмом обезбеђује 

се остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља, школе и јединице 

локалне самоуправе. 

1.1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
 

Основе за израду Школског програма  ОШ „ Алекса Шантић“   за период 2017. – 2021. чине: 

 

 Закон о основном образовању, "Службени гласник РС", бр. 55/2013 

 Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 

 Образовни стандарди за крај основног образовања, "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 

5/2010 

 Образовни стандарди за крај првог циклуса образовања, "Сл. гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 5/2011 

 Правилник о наставном плану и програму за ПРВИ И ДРУГИ разред основног образовања и 

васпитања “Службени гласник 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 и 

4/2013, 14/ 2013, 5/2014, 11/2014.  

 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 “Службени 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 и 11/2014. 

 Правилник о наставном плану за ЧЕТВРТИ РАЗРЕД “Службени гласник РС – Просветни 

гласник“ бр. 3/2006 , 15/2006 , 2/2008, 3/2011 – др. Правилник, 7/2011 – др. Правилник и 

1/2013 и 11/2014. 

 Правилник о наставном плану за ДРУГИ циклус основног образовања и васпитања и 

наставном програму за ПЕТИ разред основног образовања и васпитања “Службени гласник 

РС – Просветни гласник“ бр. 6/2007 , 2/2010 , 7/2010 – др. Правилник, 3/2011 – др. Правилник, 

1/2013  и 4/2013. и 5/2014. 

 Правилник о наставном програму за ШЕСТИ разред основног образовања и васпитања 

“Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/2008 , 3/2011 – др. Правилник, 1/2013. 

 Правилник о наставном програму за СЕДМИ разред основног образовања и васпитања 

“Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 6/2009 , 3/2011 – др. Правилник, и 8/2013. 

 Правилник о наставном плану за ОСМИ разред основног образовања и васпитања “Службени 

гласник РС – Просветни гласник“ бр. 2/2010 , 3/2011 – др. Правилник, и 8/2013, 5/2014. 

 Правилником о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног 

образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 7/2010) и 

упутством Министарства просвете (бр.610-00-790/2010-01 од 16.9.2010.). 

 Статут ОШ „ Алекса Шантић“  

 Услови рада у школи 

 Образовне потребе ученика, родитеља и наставника 

 Потребе локалне заједнице 
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1.2.СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Сврха овог школског програма је омогућавање квалитетног образовања и васпитања, као и стицања 

потребних знања, вештина, ставова, навика и формирање система вредности ученика који обезбеђује 

успешно сналажење у животу, уз поштовање њихових интересовања, потреба и интереса, а све у 

складу са образовним стандардима. 

 

Циљеви и задаци програма односе се на: 

 развој интелектуалних капацитета и знања деце, 

 подстицање и развој физичких и здравствених способности, 

 оспособљавање за даље образовање и самостално учење 

 развој система вредности који се заснива на општим социјалним и моралним начелима 

демократског, хуманог и толерантног друштва, 

 развијање и неговање другарства, поштовања људских права и подстицање индивидуалне 

одговорности 

 

Циљ школског програма јесте да омогући учитељима, наставницима и професорима, базичне 

професионалне ослонце у планирању, реализацији и евалуацији целокупног школског живота од 

првог до осмог разреда обавезног образовања како би на најоптималнији начин кроз процес наставе 

остварили опште и посебне образовне стандарде. 

 

Полазећи од члана 76. Закона о основном образовању  Школски програм је утемељен на начелима :  

 друштвена и образовно – васпитна функција основне школе, карактеристике основне школе, 

структура образовно – васпитне делатности. 

 тенденција осавремењивања наставе и посебни облици извођења програма образовања и 

васпитања. 

 усмереност на процесе и исходе учења; 

 заснованост на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма; 

 уважавање узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова 

и усвајања вредности код ученика; 

 хоризонтална и вертикална повезаност у оквиру предмета и између различитих наставних 

предмета;  

 поштовање индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине 

напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима 

  заснованост на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе 

и учења; 

 уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са 

садржајима наставе; 

 развијање позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог 

интересовања за учење и образовање у току целог живота 

 коришћење позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за мотивисање 

ученика; 

 уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем услова 

за живот и рад у школи 
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2. НАСТАВНИ ПЛАН  

 
2.1.Обавезни наставни предмети, недељни и годишњи фонд часова 

 

Р.б. А. Обавезни предмети 
Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

нед год нед год нед год нед год 

1 Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2 Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3 Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4 Свет око нас 2 72 2 72 - -   

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

6 Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7 Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8 Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

УКУПНО А: 19 684 20 720 20 720 20 720 
 

 

Р.Б. А. Обавезни предмети 
Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

нед год нед год нед год нед год 

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

2 Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3 Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

4 Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5 Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6 Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7 Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8 Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9 Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10 Хемија - - - - 2 72 2 68 

11 Техничко и инф. 

образ. 
2 72 2 72 2 72 2 68 

12 Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО А: 23 828 24 864 26 936 26 884 

 

2.2. Изборни наставни предмети, недељни и годишњи фонд часова 

 

РБ 
Б. Изборни наставни 

предмети 

Први разред Други разред Трећи разред                                                                                                                                    Четврти разред 

нед год нед год нед год нед год 

1 
Верска настава/ 

Грађанско васпитање 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2 Лепо писање 1 36 1 36 1 36 1 36 

3 Чувари природе   1 36 1 36   
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4 

Румунски језик са 

елементима националне 

културе 

2 72 2 72 2 72 2 72 

5 

Хрватски језик са 

елементима националне 

културе 

2 72 2 72 2 72 2 72 

6 

Мађарски језик са 

елементима националне 

културе 

2 72 2 72 2 72 2 72 

 Укупно Б: 2 72 2 72 2 72 2 72 

 УКУПНО A+Б 21 756 22 792 22 792 22 792 

 

РБ 
Б. обавезни изборни 

наставни предмети 

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

нед год нед год нед год нед год 

1. 
Верска настава 

/Грађанско васпитање 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Немачки  језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 
Физичко васпитање/ 

изабрани спорт 
1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО А+Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020 

РБ. 
В. Изборни наставни 

предмети 
        

1. Домаћинство     1 36 1 36 

2. 
Информатика и 

рачунарство 
1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: В 1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: A+Б+В 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

 
Ученицима петих разреда из групе Б понуђен је Немачки језик, верска настава и грађанско 

васпитање, а као изборни спортови: рукомет, кошарка, фудбал и одбојка. Од изборних наставних 

предмета са листе В понуђени су: информатика и рачунарство и домаћинство. 

 

Р.Б. 
Облик образовно-

вапитног рада 

први разред други разред трећи разред 
четврти 

разред 

нед год нед год нед год нед год 

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

2. Додатни рад       1 36 

 

Р.Б. 
Облик образовно-

вапитног рада 

пети разред шести разред седми разред осми разред 

нед год нед год нед год нед год 

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

2. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

 

Р.Б. 
Остали облици ОВ 

рада  

први разред други разред трећи разред четврти разред 

нед год нед год нед год нед год 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

1. Обавезне ваннаставне 

активности 
        

 Час одељенског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Слободне активности         

 Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 
1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

 Екскурзија 1 дан 1 дан 1 дан 1 дан 

 

 

Р.Б. 
Остали облици ОВ 

рада  

пети разред шести разред седми разред осми разред 

нед год нед год нед год нед год 

1. Обавезне ваннаставне 

активности 
        

 Час одељенског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Слободне активности         

 Друштвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72   

 
Екскурзија 

До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 2 дана 

годишње 

До 3 дана 

годишње 

 

 

 

3. НАСТАВНИ ПРОГРАМ 

 

3.1. Наставни програм за 1. разред 
 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

1. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

српског језика 

јесте да ученици 

овладају 

основним 

законитостима 

српског 

књижевног 

језика на којем 

ће се усмено и 

писмено 

правилно 

изражавати, да 

- усвајање правилног 

изговарања гласова, 

гласовних скупова, речи 

и реченица; 

- савладавање технике 

читања и писања на 

ћириличком писму 

- навикавање на 

употребу књижевног 

језика у говору и 

писању; 

- формирање навике за 

читко, уредно и лепо 

ОСНОВЕ 

ЧИТАЊА И 

ПИСАЊА 

- претходна испитивања 

- припрема за читање и писање 

- почетно читање и писање 

- усавршавање читања и писања 

ЈЕЗИК 

граматика: 
- препознавање речи, гласа и слова 

- уочавање улоге гласа у значењу речи 

- разликовање врста реченица 

- изговор и писање гласова ћ, ч, ђ, џ, х, р 

правопис: 
- употреба великог слова 

- правилно потписивање 

- употреба знакова интерпункције 
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упознају, доживе 

и оспособе се да 

тумаче одабрана 

књижевна дела, 

позоришне, 

филмска и друга 

уметничка 

остварења из 

српске и светске 

баштине. 

писање; 

- поступно увођење у 

доживљавање и 

разумевање књижевних 

текстова; 

- уочавање врста 

књижевних дела према 

захтевима програма; 

- усвајање основних 

књижевнотеоријских и 

функционалних појмова 

према захтевима 

програма; 

- оспособљавање за 

усмено и писмено 

препричавање, причање 

и описивање према 

захтевима програма. 

КЊИЖЕВНОСТ 

- читање текста 

- тумачење текста 

- књижевни појмови (лирика, епика, драма) 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања 
- препричавање 

- причање о догађајима и доживљајима 

- описивање предмета 

Усмена и писмена вежбања 
- ортоепске вежбе 

- ортографске вежбе 

- диктат и аутодиктат 

- лексичке вежбе 

- синтаксичке вежбе 

- израда и анализа домаћих писмених задатака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

1. разред 
 

 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ  наставе  страног  

језика на млађем  

школском узрасту је да 

оспособи  ученика да 

комуницира на  

основном  нивоу  

страним језиком,,у 

усменом и писаном 

облику о темема из 

његовог непосредног 

окружења. 

Настава  страног језика  

треба  да : 

-подстакне  потребу за 

учењем страних  језика, 

-подстакне  развијање  

свести о сопственом 

Разумевање говора  

Ученик треба да: - 

препознаје гласове 

(посебно оне којих 

нема у матерњем 

језику) у говорном 

ланцу, акценат, ритам 

и интонацију; - разуме 

вербални садржај уз 

помоћ облика 

невербалне 

комуникације; - 

разуме кратке 

дијалоге, приче и 

песме о познатим 

темама, које чује 

уживо, или са аудио-

ШКОЛА 

 

-упознавање 

-представљање 

-бројеви до 1-6 

-школски намештај и прибор 

ЈА И МОЈИ  

ДРУГОВИ 

 

-другови и особе из  окружења 

-игре(именовање  играчака) 

-бројеви  од  7 – 10 

-основне  боје 

ПОРОДИЦА И 

БЛИСКО 

ОКРУЖЕЊЕ 

-ужа породица и пријатељи 

(избегавати стереотипе) 
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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. 

 

визуелних записа. 

Усмено изражавање  

Ученик треба да: - 

разговетно изговара 

гласове, акцентује 

речи, поштује ритам и 

интонацију при 

спонтаном говору и 

читању; - даје основне 

информације о себи и 

свом окружењу, 

самостално и уз 

наставникову помоћ; - 

описује кратким и 

једноставним 

исказима себе и друге 

у познатим 

ситуацијама; - 

репродукује, сам или 

у групи, кратке 

рецитације и 

бројалице и пева 

познате песмице. 

Интеракција  

Ученик треба да: - 

реагује вербално и 

невербално на 

упутства и 

постављена питања; - 

поставља једноставна 

питања; - изражава 

допадање и 

недопадање; - 

учествује у 

заједничким 

активностима на часу 

(у пару, у групи, итд.); 

- поставља питања и 

тражи разјашњења 

када нешто не разуме. 
Знања о језику - 

препознаје шта је ново 

научио; - схвата значај 

познавања језика; - 

користи језик у складу 

са нивоом формалности 

комуникативне 

ситуације (нпр. форме 

учтивости); - разуме 

везу између сопственог 

залагања и постигнућа у 

језичким активностима. 

ПРАЗНИЦИ -годишња  доба 

-месеци,дани у недељи 

-делови  дана 

-Божић,Нова  

година,Ускрс,рођендан 

-поклони 

-обичаји 

 

МОЈ ДОМ -просторије у дому и 

активности у њима 

ИСХРАНА:  -оброци 

-избор хране и пића 

-воће и поврће 

- навике и укуси у вези са 

храном 

 

ОДЕЋА -делови тела 

-одевни предмети у односу на 

временске прилике 

ОКРУЖЕЊЕ -градска (понашање на улици, у 

парку, у зоолошком врту)   

-сеоска средина (домаће 

животиње и пејзаж) 

ОСТАЛО -годишња доба 

 -месеци и делови дана 

 

 

 

 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 

1. разред 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

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. 

 

Ученици треба да: 

- препознају, разликују и 

исправно именују облике 

предмета, површи и 

линија; 

- посматрањем и цртањем 

упознају тачку и дуж и 

стекну умешност у 

руковању лењиром; 

- на једноставнијим, 

конкретним примерима из 

своје околине уочавају 

односе између предмета по 

облику, боји и величини; 

- успешно одређују 

положај предмета према 

себи и предмета према 

предмету; 

- уочавају разне примере 

скупова, припадање 

елемената скупу и користе 

речи: "скуп" и "елемент", 

усвајајући значење 

везивањем за примере из 

природног окружења 

детета; 

- науче да броје, читају, 

записују и упоређују 

бројеве до 100, као и да 

исправно употребљавају 

знаке једнакости и 

неједнакости; 

- савладају сабирање и 

одузимање до 100 (без 

прелаза преко десетице), 

разумеју поступке на 

којима се заснивају ове 

операције, схвате појам 

нуле и уочавају њено 

својство у сабирању и 

одузимању, упознају 

термине и знаке сабирања 

и одузимања; науче да 

правилно користе изразе 

"за толико већи" и "за 

толико мањи"; 

- упознају (на примерима) 

комутативност и 

асоцијативност сабирања 

(без употребе ових 

назива); 

- савладају таблицу 

сабирања и да до нивоа 

аутоматизације усвоје 

технику усменог сабирања 

ПРЕДМЕТИ У 

ПРОСТОРУ И 

ОДНОСИ МЕЂУ 

ЊИМА 

-Посматрање предмета: положај 

и величина предмета. 

 -Релације међу предметима: 

већи, мањи; лево, десно; 

испред, иза: испод, изнад; горе, 

доле, итд.  

-Предмети облика круга, 

правоугаоника и квадрата. 

ЛИНИЈА И 

ОБЛАСТ 

-Kрива и права линија. 

Затворена и отворена линија.  

-Унутрашњост и спољашњост, 

речи у, на и ван.  

-Спајање тачака правим и 

кривим линијама.  

-Дуж. 

-Употреба лењира. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ -Динар и пара.  

-Метар. 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 100 

(ДЕСЕТИЦА, 

БРОЈЕВИ 11-20, 

БРОЈЕВИ 21-100) 

-Опис скупа навођењем чланова 

или својства. 

-Члан скупа. -Приказивање 

скупова. Бројање унапред и 

уназад и са прескоком.  

-Скупови са различитим и 

скупови са истим бројем 

елемената.  

-Цифре, писање и читање 

бројева.  

-Приказивање бројева помоћу 

тачака на бројевној правој.  

-Упоређивање бројева. 

- Знаци: , =.  

-Редни бројеви.  

-Сабирањеи одузимање 

природних бројева: у првој 

десетици, у оквиру 20 (са 

прелазом преко десетице) и од 

20 до 100 (без прелаза преко 

десетице); знаци + и -; речи: 

сабирак, збир, умањеник, 

умањилац, разлика, већи за, 

мањи за.  

-Својства сабирања.  

-Нула као сабирак и резултат 

одузимања.  

-Одређивање непознатог броја 

у најпростијим једнакостима у 

вези са сабирањем и 

одузимањем погађањем.  

-Простији задаци с применом 

сабирања и одузимања 

КЛАСИФИКАЦИЈА 

ПРЕДМЕТА 

ПРЕМА 

СВОЈСТВИМА 

Упоређивање предмета по 

дужини и боји. 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

једноцифрених бројева и 

одговарајуће случајеве 

одузимања; 

- одређују непознати број у 

одговарајућим 

једнакостима искључиво 

путем "погађања"; 

- успешно решавају 

текстуалне задатке (с 

једном и две операције) у 

оквиру сабирања и 

одузимања до 100 (помоћу 

састављања израза, као и 

обратно, да на основу 

датог израза умеју да 

састављају одговарајуће 

задатке); 

- упознају метар, динар и 

пару. 

  

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СВЕТ ОКО НАС 

1. разред 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставног предмета свет 

око нас јесте да ученици 

упознају себе, своје окружење 

и развију способности за 

одговоран живот у њему.  

 

- развијање техника 

сазнајног процеса: 

посматрање, уочавање, 

упоређивање, 

класификовање, 

именовање;  

- формирање 

елементарних научних 

појмова из природних и 

друштвених наука;  

- подстицање дечијих 

интересовања, питања, 

идеја и одговора у вези са 

појавама, процесима и 

ситуацијама у окружењу у 

складу са њиховим 

когнитивно-развојним 

способностима;  

- подстицање и развијање 

истраживачких активности 

деце;  

- подстицање уочавања 

једноставних узрочно-

последичних веза, појава и 

процеса, слободног 

исказивања својих 

запажања и предвиђања;  

- решавање једноставних 

проблем-ситуација кроз 

огледе, самостално и у 

ЈА И ДРУГИ -Ја као природно и 

друштвено биће 

-Задовољавање 

својихпотреба и осећања 

уважавајући потребе и 

осећања других 

- Амбијент у коме живим: 

дом, улица, школа, насеље 

-Групације људи у 

окружењу и моје место у 

њима: породица, рођаци, 

суседи, вршњаци 

суграђани... 

-Празници и обичаји 

-Дечија права (уважавање 

различитости и права 

других) 

ЖИВА И 

НЕЖИВА 

ПРИРОДА 

-Шта чини природу - 

разликовање живе од 

неживе природе 

Жива природа : 

-Биљке и животиње 

различитих станишта у 

непосредној околини 

-Карактеристичне биљке у 

окружењу (изглед,станишта, 

значај биљака и 

њихово неговање 

-Карактеристичне 

животиње уокружењу 
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тиму;  

- развијање одговорног 

односа према себи и 

окружењу и уважавање 

других;  

- разумевање чињенице да 

је човек део природе и да 

својим поступцима утиче 

на природу, као и 

развијање способности 

препознавања човековог 

утицаја на здравље и 

животну средину 

(изглед, станишта, начин 

живота, брига о њима) 

-Разлике и сличности 

међуживим бићима на 

основу уочених особина 

-Разлике и сличности међу 

биљкама на основу 

спољашњег изгледа 

-Разлике и сличности међу 

животињама на основу 

спољашњег изгледа 

Нежива природа: 

вода,ваздух,земљиште 

- Основна својства 

воде:различита стања, 

укус,мирис,провидност... 

- Облици појављивања 

воде у природи: 

извори,реке, потоци, 

баре,језера... 

-Вода као растварач 

-Основна својства ваздуха: 

мирис, провидност, 

загађеност 

Струјање ваздуха 

-Основна својства 

земљишта: боја, 

растреситост, влажност 

-Облици рељефа локалне 

средине: брдо, равница... 

-Материјали, њихова 

својства (тврдо - меко, 

провидно - непровидно, 

храпаво - глатко) и 

понашање у води (плива -

тоне, растворљиво - 

нерастворљиво) 

-Понашање материјала под 

различитим спољашњим 

механичким и топлотним 

утицајима: истезање, 

сабијање, савијање, 

увртање, промене при 

загревању и хлађењу 

Промена агрегатног стања 

воде при загревању и 

хлађењу 

Веза живе и неживе 

природе : 

-Значај и улога сунчеве 

светлости и топлоте за живи 

свет 

-Светлост и сенка: облик и 

величина сенке, обданица и 

ноћ 

-Утицај природних појава на 

жива бића: смена обданице и 

ноћи, смена годишњих доба, 
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временске прилике и њихов 

утицај на 

биљке, животиње и човека-

Значај воде, ваздуха и 

земљишта за живи свет и 

људске делатности 

-Гајење биљака под 

различитим условима 

ОРИЈЕНТАЦИЈА 

У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

-Кретање : 

промена положаја у 

простору и времену, 

просторне (напред, назад, 

горе, доле, лево, десно) и 

временске (пре, сада, после) 

одреднице 

-Кретање свуда око нас 

-Покретање и заустављање 

предмета: гура, вуче,подиже 

- Кретање у различитим 

срединама и по 

различитим подлогама 

(брзина и правац  ретања) 

-Утицај облика предмета 

на његово кретање - 

клизање и котрљање 

-Оријентација у простору у 

односу на карактеристичне 

објекте у непосредном 

окружењу 

- Сналажење у времену: 

када је шта било: сада, 

пре,после; дан, јуче, 

данас,сутра; седмица; 

препознавање временских 

категорија месец и 

годишње доба 

- Пратим, мерим и 

бележим растојање 

КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 

-Елементи културе 

живљења: становање, 

исхрана, одевање, 

очување здравља и 

животне средине 

-Својства материјала 

одређују њихову 

употребу и унапређују 

културу живљења 

-Коришћење различитих 

извора информација 

-Опасне ситуације по 

живот, здравље и 

околину:превенција и 

правилно понашање 

(саобраћај, неправилно 

коришћење кућних 

апарата, алата и 

различитих материјала, 

елементарне непогоде 
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-Саобраћај и правила 

понашања 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 

1. разред 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ васпитно-образовног рада 

у настави ликовне културе јесте 

да се подстиче и развија 

учениково стваралачко 

мишљење и деловање у складу 

са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог 

наставног предмета 

- оспособљавати 

ученика да се служи 

средствима и техникама 

ликовно - визуелног 

изражавања који су 

доступни његовом 

узрасту; 

- стварати услове за 

креативно опажање и 

тумачење предвиђених 

садржаја у првом 

разреду (облике и 

њихове квалитете, 

односе у видном пољу, 

светло и сенку, 

тактилност, цртани 

филм и стрип, 

разликовање појединих 

средина, дизајн, 

перформанс, 

преобликовање 

материјала или 

предмета њиховим 

спајањем); 

- мотивисати ученика да 

се слободно ликовно-

визуелно изражава, 

својствено узрасту и 

индивидуалној 

способности и да 

маштовито представља 

свет око себе. 

ОБЛИЦИ И ЊИХОВИ 

КВАЛИТЕТИ 

Цело – део, велико – мало, 

високо – ниско, уско – 

широко, светло – тамно, 

обојено – безбојно, меко – 

тврдо, глатко – храпаво, 

обло – рогљасто.  

Појмови: облик 

ОДНОСИ У ВИДНОМ 

ПОЉУ 

Лево – десно, горе – доле, 

испред – иза, више – ниже, 

између, усправно – 

положено, испод, у, на, 

дубоко – плитко, пуно – 

празно, отворено – 

затворено Појмови: 

оријентација 

ВРЕМЕНСКИ И 

ПРОСТОРНИ 

НИЗОВИ (ЦРТАНИ 

ФИЛМ И СТРИП) 

Асоцијације у низу, 

цртежи у низу, слике у 

низу, покретни цртежи, 

мрље, облици Појмови: 

филм, стрип. 

СВЕТЛО И СЕНКА Углови осветљавања, 

даљина и близина 

светлосног извора, 

утврђивање 

променљивости облика и 

сенке зависно од угла и 

даљине осветљавања; 

Појмови: светлост, сенка 

 

ТАКТИЛНОСТ 

 

 

Развијање осетљивости за 

разне материјале путем 

додира 

 Појмови: додир. 

ИЗГЛЕД 

УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 

(ДИЗАЈН) 

Предмети који су 

прилагођени ученичком 

узрасту и упоређивање 

предмета  

Појмови: дизајн 

ОДРЕЂЕНИ 

ПРЕДМЕТ КАО 

ПОДСТИЦАЈ ЗА РАД 

- ПЕРФОРМАНС 

Акција, радња, доживљај, 

реч, забелешка, музичка 

вињета  

Појмови: перформанс 
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ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 

МАТЕРИЈАЛА ИЛИ 

ПРЕДМЕТА 

ЊИХОВИМ 

СПАЈАЊЕМ 

Преобликовање материјала 

или предмета њиховим 

спајањем  

Појмови: спајање 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКО 

1. разред 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
- развијање интересовања, 

музичке осетљивости и 

креативности; 

- оспособљавање за 

разумевање могућности 

музичког изражавања; 

- развијање осетљивости за 

музичке вредности 

упознавањем уметничке 

традиције и културе свога 

и других народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици треба да: 

- певају по слуху; 

- слушају вредна дела 

уметничке и народне 

музике; 

- изводе музичке игре; 

- свирају на дечјим 

музичким 

инструментима 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

Певање 

- Певање песама 

- Певање и извођење 

музичких игара 

Певање једноставних 

модела и наменских песама 

као звучне припреме за 

поставку музичке 

писмености. 

 Свирање 

Поступно упознавање 

музичких ритмичких дечјих 

инструмената и начина 

свирања на њима (штапићи, 

бубањ, звечке, триангл, 

чинели, даире). 

- Прављење дечјих 

инструмената. 

- Аудитавно разликовање 

дечјих инструмената по боји 

звука. 

- Развијање ритмичког 

пулса и ритма свирањем 

пратње за бројалице и песме 

на различитим изворима 

звука (тело, предмети, 

ритмички дечји 

инструменти). 

 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

- Слушање вокално-

инструменталних 

композиција за децу и 

кратких инструменталних 

композиција различитог 

садржаја и расположења, 

као и музичких прича. 

- Слушање народних песама 

и игара. 

 

СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

-Опонашање звукова из 

природе 

- Ритмички и звучни  

ефекти 
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-Смишљање ритмичких 

целина 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

1. разред 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
 

 

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. 

 

 

 

- задовољавање основних 

дечјих потреба за 

кретањем и игром; 

- развијање 

координације, гипкости, 

равнотеже и експлозивне 

снаге; 

- стицање моторичких 

умења у свим природним 

(филогенетским) 

облицима кретања у 

различитим условима: 

елементарним играма, 

ритмици, плесним 

вежбама и вежбама на 

тлу; упознавање са 

кретним могућностима и 

ограничењима 

сопственог тела; 

- стварање претпоставки 

за правилно држање 

тела, јачање здравља и 

развијање хигијенских 

навика; 

- формирање и 

овладавање 

елементарним облицима 

кретања - "моторичко 

описмењавање"; 

- стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика на колективан 

живот и рад 

ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ -Ходање на различите 

  начине 

-Трчање на различите  

  начине 

 

СКАКАЊА И 

ПРЕСКАКАЊА 

-Поскоци у месту 

-Поскоци у кретању 

-Скок увис 

-Скок удаљ 

-Прескакање вијаче 
БАЦАЊА И ХВАТАЊА -Бацање лопте увис 

-Додавање лопте на 

  различите начине 

-Вођење лопте 

-Игре лоптом 

 
ВИШЕЊА, УПОРИ И 

ПЕЊАЊА 

-Пењање 

-Спуштање 

- Вис 
ВЕЖБЕ НА ТЛУ -Поскоци 

-Ваљање на тлу 

-Колут напред 
ВЕЖБЕ (СКАКАЊА И 

ПРЕСКАКАЊА) 

УПОРОМ РУКАМА 

-Боком поред шведске 

клупе, упор и суножним 

одскоком наскок у упор 

чучећи, исто, прескочити 

клупу 
ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ - Ходање по линији          - 

Ходање по широком делу 

шведске клупе                             

- Лагано трчање на 

предњем делу стопала                           

-Научити комбинацију... 
ВЕЖБЕ 

РЕКВИЗИТИМА 

- Вежбе обликовања 

(палица, обруч и вијача) 

- Трчања, поскоци и 

скокови –(вијаче, палице и 

обручи)  

- Дизање и ношење: коцке 

на различите начине; 

постављање и скупљање 

чуњева- Елементарне игре 
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са коришћењем палица, 

вијача, обруча коцки и 

чуњева. 

РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

-Ритмичко ходање и 

трчање са променом ритма, 

темпа и динамике уз 

пљесак и одговарајућу 

музичку пратњу.-Њихање и 

кружење вијачом ...; 

суножни скокови кроз 

вијачу са обртањем напред 

и назад. Повезати ова два 

елемента као обавезни 

састав.                                 - 

Плесови: "Ја посејах лан". 

Једно коло по избору. 

 

 
  

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

                                                       1.разред 
 

 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

 

Циљ наставе грађанског 

васпитање - Сазнање о 

себи и другима јесте 

подстицање развоја 

личности и социјалног 

сазнања код ученика 

основне школе. Овај 

наставни предмет треба 

да 

пружи могућност 

ученицима да постану 

активни учесници у 

процесу образовања и 

васпитања, и 

да изграде сазнања, 

умења, способности и 

вредности неопходне за 

формирање аутономне, 

компонентне, одговорне 

и креативне личности, 

отворене за договор и 

сарадњу, која поштује 

себе и друге. 
 

 

 

- олакшавање 

процеса адаптације 

на школску средину 

и подстицање 

социјалне 

интеграције - 

успостављање и 

развијање односа 

другарства и 

сарадње са 

вршњацима и 

одраслима; 

- подстицање развоја 

сазнања о себи, 

сопственим 

осећањима и 

потребама, свести о 

личном 

идентитету и 

особености, 

самопоштовања и 

самопоуздања; 

- проширивање 

знања и умења за 

решавање 

индивидуалних 

проблема, учење 

техника за 

превладавање 

непријатних 

ОЛАКШАВАЊЕ ПРОЦЕСА 

ИНТЕГРАЦИЈЕ НА 

ШКОЛСКУ СРЕДИНУ И  

 

- - Сусрет родитеља, 

наставника и ученика.  

- Размена о узајамним 

очекивањима, потребама, 

захтевима, тешкоћама 

везаним запромену средине 

одрастања.  

- Упознавање ученика са 

садржајем предмета и 

начином рада 

 

 

ЈА И МОЈИ  ДРУГОВИ 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 

САЗНАЊА О СЕБИ, О 

СОПСТВЕНИМ 

ОСЕЋАЊИМА И 

ПОТРЕБАМА, СВЕСТИ О 

ЛИЧНОМ ИДЕНТИТЕТУ И 

ОСОБЕНОСТИ, САМОПО-

ШТОВАЊА И 

САМОПОУЗДАЊА 

 

 

- 
-  Кроз размену о томе 

шта воле да раде и 

цртање својих аутопо-

ртрета и осећења учени-

ци откривају своје осо-

бености, међусобне 

разлике и сличности 

- Кроз игру преображаја, 

размену о сопственим 

способностима и вред-

ностима, цртање сопс-

твеног знака ученици 

упознају себе и друге 

- Кроз евоцирање и 

цртање пријатних и 

непријатних успомена, 
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емоционалних 

стања; учење видова 

самопотврђивања без 

агресивности и уз 

уважавање других; 

- подстицање 

социјалног сазнања, 

разумевања и 

прихватања 

међусобних разлика; 

- подстицање 

групног рада, 

споразумевања и 

сарадње; 

- развијање 

комуникативне 

способности и 

конструктивног 

разрешавања сукоба 

са вршњацима и 

одраслима; 

- развијање 

креативног 

изражавања; 

- упознавање 

ученика са дечјим 

правима; 

- подстицање и 

оспособљавање за 

активну 

партиципацију у 

животу школе при 

чему је битно да све 

што ученици раде, 

раде из унутрашње, 

позитивне 

мотивације, а не због 

принуде и 

послушности 

засноване на страху. 

 

ученици интегришу 

прошла искуства. Кроз 

игру поверења уче да се 

узајамно подржавају 

- Кроз евоцирање и 

цртање снова и игру 

маште, ученици уче да 

изразе и контролишу 

своја приватна искуства  

- Кроз евоцирање, цртање 

и одигравање снова, уче-

ници уче да изразе и 

контролишу своја 

приватна искуства  

- Кроз цртање и игру 

маште ученици уче да 

артикулишу своје жеље 

и захтеве;  

- Кроз цртање и размену 

ученици уче даостваре 

своје право на развој 

 -Кроз цртање и размену     

ученици сагледавају себе   

из различитих перспектива. 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ И 

КОМУНИКАЦИЈА 

ОСЕЋАЊА; ПРОШИРИВАЊЕ 

ЗНАЊА И УМЕЊА ЗА 

РЕШАВАЊЕ 

ИНДИВИДУАЛНИХ 

ПРОБЛЕМА, УЧЕЊЕ 

ТЕХНИКА ЗА 

ПРЕВЛАДАВАЊЕ 

НЕПРИЈАТНИХ 

ЕМОЦИОНАЛНИХ 

СТАЊА 

 

- Кроз цртање и размену 

ученици артикулишу 

своје проблеме и уче да 

користе машту и 

креативност, а физичке 

вежбе да се ослободе 

тензије 

- Кроз вежбу опуштања и 

вођене фантазије 

ученици уче како могу 

да постигну смиреност 

- Кроз вежбе кретања, 

невербалног изражавања 

и цртања осећања 

подстиче се опажање и 

изражавање осећања.  

- Ученици уче да 

препознају осећања 

изражена покретима и 

изразима лица 

- Кроз игру асоцијација, 

цртање унутрашњег 

доживљаја и симбо-

личког приказа беса 

пружа им се могућност 

да изразе бес, и да 

развију стратегије за 

превазилажење уместо 

потискивања беса 

- Кроз цртање, 

симболички приказ беса, 

пружа им се могућност 

да изразе бес, и да 

развију стратегије за 
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превазилажење уместо 

да потискују бес 

- Кроз игру асоцијација, 

цртање унутрашњег 

доживљаја страха и 

размену о стратегијама 

расплашивања, даје им 

семогућност да изразе и 

поделе страхове и да 

развију нове стратегије 

за превазилажење страха 

- Кроз евоцирање извора 

страха и прав-љење 

штита од страха, даје им 

се могућ-ност да изразе 

и поделе страхов еи да 

развију нове стратегије 

за превазилажење 

страха; 

- Кроз размену извора 

туге, цртање 

унутрашњег доживаљаја 

туге, размену и игру 

моделирања, даје им се 

могућност да изразе и 

поделе тугу, добију 

дозволу за плакање и 

развију стратегије за 

превазилажење туге 

-Кроз игру асоцијација,   

невербално изра-жавање, 

цртање унутрашњег 

доживљаја љубави и 

размену о знацима љубави, 

даје им се могућност да 

диференцирају доживљај и 

експресију љубави. 

ПОДСТИЦАЊЕ  ГРУПНОГ 

РАДА, ДОГОВАРАЊА И 

САРАДЊЕ 

 

- - Кроз прављење 

заједничког цртежа у 

малим групама ученици 

се уче да се договарају 

 -Кроз цртање и игру 

слагалице деца се уче да 

сарађују. 

 

ПОДСТИЦАЊЕСОЦИЈАЛНОГ 

САЗНАЊА, РАЗУМЕВАЊЕ И 

ПРИХВАТАЊЕ 

МЕЂУСОБНИХ 

РАЗЛИКА;УЧЕЊЕ ВИДОВА 

САМОПОТВРЂИВАЊА БЕЗ 

АГРЕСИВНОСТИ И УЗ 

УВАЖАВАЊЕ ДРУГИХ 

- -Кроз игру улога, 

ученици се уче 

дапрепознају осећања и 

потребе, и „жртве" и 

„насилника", и да нађу 

конструктиван начин да 

превазиђу ово понашање 

- Кроз размену, ученици 

уче да артикулишупојам 

пријатељства 
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РАЗВИЈАЕ 

КОМУНИКАТИВНЕ 

СПОСОБНОСТИ 

КОНСТРУКТИВНОГ 

РЕШАВАЊА СУКОБА СА 

ВРШЊАЦИМА И 

ОДРАСЛИМА  

- - Ученицима се 

демонстрирају ефекти 

разлика у гледању и 

примању порука као 

извор неспоразума и 

указује на важност 

стављања у позицију 

другог, као и прове-

равања како је порука 

примљена за међусобно 

разумевање 

- Ученицима се 

демонстрирају ефекти 

нејасно изражених 

порука и указује на зна-

чај прецизности и 

јасноће у изражавању за 

међусобно разумевање 

- Ученицима се 

демонстрирају ефекти 

негативних порука и 

указује на важност 

јасног изражавања 

својих потреба за 

међусобно разумевање 

- Ученици евоцирају 

различите ситуације 

тужакања, и задатак им 

је да се ставе у позицију 

оног који тужака и оног 

ко је објект тужакања, да 

сагледају њихове 

потребе и осећања, и да 

нађу решење које ће 

задовољити обе стране 

без тужакања 

- Кроз игру маште и 

одигравање ситуација 

извластитог живота 

ученици се упознају са 

динамиком конфликта и 

његовим могућим 

исходима. 
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УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА 

ДЕЧЈИМ ПРАВИМА И 

ПОСТИЦАЊЕ И 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

УЧЕНИКА ЗА АКТИВНУ 

ПАРТИЦИПАЦИЈУ У 

ЖИВОТУ ШКОЛЕ 

- - -Кроз размену, деца се 

упознају са основним 

дечјим правима 

- Кроз вежбу вођене 

фантазије и цртање, 

ученици изражавају 

своје визије школе по 

мери деце 

- Ученици уче како да 

остваре право на 

слободу мишљења и 

јавног изражавања сло-

боде мишљења 

Размена о томе како 

користе слободно време и 

чега воле да се играју 

-  

ЕВАЛУАЦИЈА 

- Ученици се подстичу да 

сами процене програм 

који су прошли и 

сопствено напредовање  

- Презентација резултата 

рада родитељима. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ  ЛЕПО ПИСАЊЕ 

                                                      1.разред 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставног предмета лепо 

писање: 

Оспособљавање ученика за 

лепо писање и развој 

сензибилитета за 

препознавање писма 

упоредо са развојем 

моторичких способности, 

као и усвајање читког и 

уредног писања. 

 

 

- усвајање правилног 

повлачења уских и 

широких, косих, 

усправних и положених 

линија; 

- развијање способности 

за обједињавање линија 

у слова; 

- развијање способности 

повезивања слова у речи 

и реченице; 

- упућивање ученика у 

коришћење различитих 

материјала и подлога за 

писање; 

- оспособљавање ученика 

за припремање 

материјала за писање; 

- развијање моторичких 

способности у процесу 

лепог писања. 

 

ПИСАЊЕ 

 

 

 

1. Писање ћириличких 

слова према калиграфским 

правилима у процесу 

комплетног савладавања 

азбуке. 

Појмови: писмо, ћирилица. 

2. Калиграфија. 

3. Меке оловке са ознаком 

Б припремљене на брусном 

папиру, свеске са ужим и 

ширим 

размацима линија, 

намењеним за лепо писање 

у пропорцији 1:61 (златни 

пресек). 

 

 

ОБЛИЦИ И 

ЊИХОВИ 

КВАЛИТЕТИ 

 

 

1. Цело-део, велико-мало, 

високо-ниско, уско-

широко, светло-тамно, 

обло-рогљасто. 

2. Сви медијуми 

3. Оловке са меким 
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графитним улошком, 

креде, воштани пастел... 

 

 

ОДНОСИ У 

ВИДНОМ ПОЉУ 

 

 

1. Лево-десно, горе-доле, 

испред-иза, више-ниже, 

између, усправно-

положено-косо, пуно-

празно, 

отворено-затворено... 

2. Сви медијуми зависно од 

постављеног задатка 

3. Меке оловке, четке 

различитих ширина и 

величина. 

 

 

КОНТРАСТ 

 

 

1. Испупчен-удубљен, прав-

крив, једноставан-сложен... 

2. Сви медијуми примерени 

условима и узрасту 

ученика 

3. Одабрати материјале 

према медијуму у духу 

предвиђене области. 

 

   

РАЗНЕ ВРСТЕ 

ЗНАКОВА И 

СИМБОЛА 

 

 

1. Словни знаци (штампана 

слова, писана слова), 

бројеви... 

2. Комбиновани медијуми 

3. Меке оловке, тушеви у 

боји, папири различитог 

формата. 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

                                                    1.разред 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
 

Циљ наставе 

здравственог 

васпитања јесте да 

ученици овладају 

основним знањима, 

вештинама, ставовима 

и вредностима из 

области здравственог 

васпитања, кроз учење 

засновано на искуству. 

Учење садржаја 

здравственог 

васпитања 

подразумева превођење 

онога што знамо о 

здрављу у жељени 

 

-  усвајање основних 

информација о 

здрављу; 

- формирање у ученику 

жеље да упозна своје 

тело; 

- усвајање основних 

знања о улози и значају 

физичке активности; 

- упознавање са 

потребом усклађивања 

времена за игру, рад и 

одмор; 

- упознавање са 

најчешћим 

ситуацијама у којима 

 

ОВО САМ ЈА 

 

- Ученици знају да именују и 

покажу делове свога тела.  

- Ангажовати ученике и 

подстаћи их да кроз покрет 

покажу шта све могу 

својим телом, како би 

схватили моторичку 

активност и еластичност 

организма.  

- Нагласити значај физичке 

активности и физичког 

васпитања као предмета.  

- Слободно саопштавање 

утисака о прочитаном 

тексту 
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начин понашања, уз 

препознавање правих 

животних вредности и 

подстицање 

оптималног развоја 

личности. 

 

дете може да се 

повреди; 

- стицање знања и 

вештина из области 

одржавања личне и 

колективне хигијене; 

- упознавање са 

основним појмовима 

правилне исхране; 

- упознавање са 

штетним ефектима 

појединих супстанци, са 

акцентом на штетне 

ефекте дувана 

и алкохола; 

- прихватање оних које 

се од мене разликују; 

- стицање основних 

појмова о начину 

самозаштите и заштите. 

 

- Подстаћи ученике да 

размишљају и износе своје 

интерпретације на тему 

растем и развијам се.  

- Кроз различите активности 

упознати их са факторима 

од којих зависе раст и 

развој (наслеђе, исхрана, 

хигијена, физичка 

активност).  

- Обрадити чула на нивоу 

информисаности ученика.  

- Читањем текста указати 

ученицима на потребу да се 

текст удаљи од очију и да 

природнаи вештачка 

светлост треба да долазе са 

леве стране.  

- Нагласити неопходност 

ношења наочара у 

ситуацији када је то 

потребно  

- Подстаћи ученике да 

пажљиво слушају 

саговорника  

- Упознати ученике са 

основним информацијама о 

чулу мириса, укуса и 

додира.  

- Подстицати ученике да 

своја знања практично 

примене (процена испр-

авности намирница)  

Основни појмови о рађању, 

полу и 

 

 

ШТА ЗНАМ О 

ЗДРАВЉУ 

- Ученици разумеју појам 

„здравље" 

- Ученике треба подстаћи да 

размишљају и причају о 

свом виђењу на тему -Шта 

значи бити здрав, када се 

осећају „здраво" 

- Ученици схватају шта све 

могу када су здрави, а шта 

не могу кад нису здрави. 

- Ученик сагледава ко све и 

на који начин брине о 

њиховом здрављу 

(родитељи, старатељи, 

бака, дека, доктор, зубар, 

учитељ...).  

- Приближити ученицима 

важност и значај: 

- систематских 

прегледа (мерење 

телесне тежине и 

висине, држање тела, 
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кичма, стопала, 

праћење развоја); 

- вакцинације 

(превенција дечјих 

заразних болести); 

- стоматолошки 

преглед (ницање зуба, 

хигијена зуба, редовне 

контроле, исхрана, 

протезе); 

- интервенције у 

хитним случајевима. 

Ученик уочава животне 

ситуације и околности у којим 

и када  (висока температура, 

болови, пролив, повраћање, 

слабост, страх, крварење) и од 

кога (друг, учитељ, доктор, 

комшија, родитељи...) треба 

тражити помоћ. 

 

 

ДНЕВНИ РИТАМ 

Ученици кроз вербалну 

комуникацију описују дневне 

активности.  

- Ученици планирају дневни 

ритам учења, одмора, 

спавања, облачења, 

физичке активности, игре, 

забаве.  

 

 

 

 

 

ХИГИЈЕНА 

 

- Кроз анализу животних 

ситуација са ученицима, 

водити дискусију о личној 

хигијени: 

 прање руку 

(преношење болести 

прљавим рукама, 

хигијенаноктију); 

 хигијена усне 

дупље, са тежиштем 

на прању зуба; 

 купање и значај 

купања за здравље 

(у кади, под тушем, 

базен, отворене 

воде); 

 нега тела (кожа, 

коса, гимнастичке 

вежбе); 

 средства и прибор за 

одржавање личне 

хигијене (сапун, 

шампон, чешаљ, 

четкице за зубе, 

конац за зубе, паста 

за зубе, маказе).  
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- Стечена знања правилно 

преточити у основне 

навике одржавања личне 

хигијене.  

- Ученике током школске 

године редовно подстицати 

на прак-тичну примену 

усвојених знања.  

- са ученицима урадити 

анализу животних 

ситуација на тему - 

Хигијена простора.  

 хигијена учионице 

 школски намештај  

 хигијена дворишта, 

улице, игралишта и 

зелених површина.  

Ученици причају о свом кутку 

(где и како чувам своју обућу, 

одећу, своје ствари, како 

одржавам хигијену своје 

собе).- 

 

 

ИСХРАНА И ЊЕН 

ЗНАЧАЈ ЗА ЗДРАВ 

ЖИВОТ 

- Упознавање ученика са 

основним принципима 

правилне исхране што 

подразумева заступљеност 

свих хранљивих материја у 

довољним количинама 

(квалитативно и 

квантитативно, разноврсно 

и планирано  

- Ученици износе своја 

животна искуства и праве 

постере животних 

намирница . Слаткиши, 

чоколада, грицкалице и 

брза храна (како и кад).  

Код ученика формирати став 

о потреби редовног уношења 

хране и културе обедовања 

(породични ручак, топло, 

хладно, жвакати храну - због 

лакшег варења и развоја 

вилице и зуба). 

 

 

 

 

                                        НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА  ЧОС 

                                                        1. разред 
ЦИЉ  

 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

 

Циљ наставе чос-а  

                

- Олакшавање 

адаптације у 

школи 

- понашање 

ученика и развој 

хуманитарних 

односа међу 

људима  

- елиминисање 

утицаја који 

штетно делују 

на здравље 

- подстицање 

ваннаставних 

активности 

- подстицање 

социјалног 

сазнања 

- упознавање са 

дечјим правима 

- развијање 

креативности 

- развијање 

односа 

другарства и 

сарадње са 

вршњацима и 

одраслима 

- реализација 

садржаја и 

остваривање 

задатака 

подручја 

здравственог 

васпитања 

- превенција 

малолетничке 

деликвенције 

- превенција 

болести 

зависности 

 

 

- Понашање 

ученика и развој 

хуманизације 

међу људима  

- елиминисање 

утицаја који 

штетно делују на 

здравље 

- подстицање 

ваннаставних 

активности 

- подстицање 

социјалног 

сазнања 

- упознавање са 

дечјим правима 

- развијање 

креативности 

- олакшавање 

адаптације у 

школи 

- развијање односа 

другарства и 

сарадње са 

вршњацима и 

одраслима 

- реализација 

садржаја и 

остваривање 

задатака 

подручја 

здравственог 

васпитања 

- превенција 

малолетничке 

деликвенције 

- превенција 

болести 

зависности 

 

ПОДСТИЦАЊЕ 

ДОГОВОРА И САРАДЊЕ 

 

- Изражавање својих 

потреба и уважавање 

потреба других без 

агресивности 

- Ученик се придржава 

правила понашања у 

школи 

Стицање нових пријатеља 

 

 

ДЕЧЈА ПРАВА И 

ПОДСТИЦАЊЕ ЗА 

АКТИВНУ 

ПАРТИЦИПАЦИЈУ У 

ЖИВОТУ ШКОЛЕ 

 

 

-  Упознавање и уважава-

ње дечјих права и оба-

веза, окружење и спос-

твено место у њему 

- Право на учење и игру 

- Заштита менталног 

здравља, управљање 

љутњом, живот без 

страха 

- Решавање конфликтних 

ситуација, договор 

- Потребе обе стране 

(сарадња) 

- Ученик нуди и прихваћа 

помоћ 

- Зна своја права, обавезе 

- Активно учествује у 

животу и раду школе 

- Предлаже промене у 

раду и животу у школи 

- Разматра начине за 

побољшавање квалитета 

одмора 

Како креативно 

провести распуст 

 

 

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВЉЕ 

 

 

- Стицање хигијенских 

навика – хигијена је 

здравље 

- Стицање хигијенских 

навика одржавања и 

уређивања простора и 

околине 

- Одржавање интимне 

хигијена 

- Боравак на ваздуху – 

значај за здравље 

- Уочавање лепота и 

радова природе 

- Биљке – лековито биље 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

Чајеви у служби медицине 

 

 

КАКО САМ ДОШАО НА 

СВЕТ 

- Сазнавање о себи и 

другима и нашем 

долажењу на свет 

- Стицање основних 

знања о полности 

Традиција и здравље 

 

АДАПТАЦИЈА НА ШКОЛУ 

И  

СОЦИЈАЛНА 

ИНТЕГРАЦИЈА 

- Отворено изражавање 

мишљења 

- Активно слушање 

исказа других 

- Учествује и сарађује у 

заједничким прославама 

- Поштује потребе и 

осећања других 

- Сарађује са другима 

- Социјална интеграција 

- Заједно са друигм 

ангажује се у 

прославама 

- Учествује у одржавању 

и уређивању животне 

средине 

 

РАЗВИЈАЊЕ И 

НЕГОВАЊЕ ЉУДСКИХ 

ВРЕДНОСТИ 

- Развијање и неговање 

правих људских 

вредности 

- Неговање љубави за 

родитеље 

- Поштовање старијих 

ЕКОЛОШКА САЗНАЊА И 

ЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ 

- Развијање и неговање 

љубави према природи 

Неговање еколошке свести 

СТВАРАЊЕ РАДНИХ 

НАВИКА 

- Осопособљавање 

ученика за прављење 

дневног плана рада 

- Оспособљавање за 

самостално учење 

-  
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САРАДЊА ОДЕЉЕНСКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

- Развијање и неговање 

правих људских 

вредности 

Развијање другарства 

 

 

 

 

 

                            НАСТАВНИ ПРОГРАМ   ДОПУНСКE  НАСТАВE 

                                                         СРПСКИ ЈЕЗИК 

1. Разред 

 
  

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

 

Циљ  часова допунске 

наставе из српског 

језика, јесте да 

помогну ученицима  да 

препознају гласове 

српског језика, да 

правилно обликују 

слова и да их правилно 

повезују у речима; 

Да се увежба писање и 

читање; 

Да помогну ученицима 

да препознајуреч, 

реченицу, глас, слово; 

Да помогну ученицима 

да да правилно 

употребљавају велико 

слово; 

Да ученици схватеи 

доживе књижевни 

текст и да разликују 

стих и прозу. 

 

 
 

 

 

 
Основно описмењавање 

ученика на темељима 

ортоепских и ортографских 

стандарда српског језика 

- Препознати гласове 

српског језика 

   Правилно обликовање 

слова и повезивање у речи 

    -Савладавање технике 

читања и писања на 

ћириличном писму 

- После усвајања основне 

писмености наставља се 

увежбавање и 

усавршавање читања и 

писања 

- Уз обраду текстова и 

осталих предметних 

подручја: граматика, 

правопис, лектира, 

језичка култура 

Препознавање речи, 

реченице, гласова, слова 

Правилна употреба великог 

слова, тачке, упитника и 

узвичника 

- Увођење и доживљавање 

и разумевање 

књижевних текстова 

Разликовање основне врсте 

књижевног изражавања, 

стих и проза 

ОСНОВЕ ЧИТАЊА И 

ПИСАЊА – ПРИПРЕМА 

ЗА ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ 
 

 

- Моторичке вежбе: 

- вежбање покрета руке, 

шаке и прстију 

писање различитих црта и 

линија као основних 

елемената слова 

 

 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

 

 

- Упознавање са писаним и 

штампаним словима 

- Правилан изговор свих 

гласова 

Увежбавање графички 

правилног и естетски 

ваљаног писања 

 

 

УСАВРШАВАЊЕ 

ЧИТАЊА И ПИСАЊА 

-вежбе за усавршавање чи 

тања и писања 

 

 

 

ЈЕЗИК 

- Реченица, реч, глас и слово 

- препознавање 

- Изговарање и правилно 

писање гласова 

Употреба великог слова, 

тачке, упитника и узвичника 

 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

- Стихови обрађених 

народних песама и стихови 

песника за децу 

- Народна прича: „Коза и 

седам јарића“ и остале 

приче из Буквара и 

Читанке 

 

 

               НАСТАВНИ ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
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                                   МАТЕМАТИКА 
1. Разред 

 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
Циљ допунске наставе из 

математике, јесте да ученицима 

помогне  како би могли да: 

- препознају, разликују и 

исправно именују облике 
предмета, површи и линија  

- посматрањем и цртањем 

упознају тачку и дуж и стекну 
умешност у руковању лењиром  

- на једноставнијим, 

конкретним примерима из 

своје околине уочавају односе 

између предмета по облику, 
боји и величини  

- успешно одређују положај 

премета према себи и предмета 
према предмету  

- уочавају разне примера 

скупова, припадање елемената 

скупу и користе речи: „скуп“ и 

„елемент“, усвајајући значење 

везивањем за примере из 
природног окружења  

- да науче да броје, читају, 

записују и упоређују бројеве до 

100, као и да исправно 

употребљавају знаке 
једнакости и неједнакости  

 

- Оријентисати се у 

простору користећи 

одреднице горе-доле, 

испод-иза, лево-десно 

Разликовати и именовати 

различите линије и 

области: крива и права 

линија, затворена и 

отворена линија, 

унутрашњост и 

спољашност, дужДа 

ученици усвоје основне 

чињенице о скуповима, 

релацијама и 

пресликавањима 

- Да науче да броје, читају, 

записују и упоређују 

бројеве до 100 као и да 

исправно употребљавају 

знаке једнакости и 

нејдеднакости 

- Да савладају сабирање и 

одузимање Пореди и 

процељује мерама дужине 

- Зна вредности новчаница и 

поступак плаћања 

 

 

 
 

ПРЕДМЕТИ У 

ПРОСТОРУ И 

ОДНОСИ МЕЂУ 

ЊИМА 
 

 

- Релације међу предметима: 

већи, мањи, лево, десно, испред-

иза, горе-доле 

Предмети облика лопте, ваљка, 

купе, квадра 

ЛИНИЈА И 

ОБЛАСТ 

 

- Линија, врста линије 

- тачка,  

- дуж 

  

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 100 
 

 

- Скупови 

- Цифре – писање и читање 

бројева 

- Приказивање бројева помоћу 

тачака на бројевној правој 

- Знаци +, - = 

Сабирање и одузимање природних 

бројева до 100 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
 

 

 

Јединице за дужину 

  

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

1. разред 
 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ  наставе  страног  

језика на млађем  

школском узрасту је да 

оспособи  ученика да 

комуницира на  

основном  нивоу  

страним језиком,у 

усменом и писаном 

облику о темема из 

његовог непосредног 

окружења. 

Настава  страног језика  

Разумевање говора  

Ученик треба да: - препознаје гласове 

(посебно оне којих нема у матерњем 

језику) у говорном ланцу, акценат, 

ритам и интонацију; - разуме вербални 

садржај уз помоћ облика невербалне 

комуникације; - разуме кратке 

дијалоге, приче и песме о познатим 

темама, које чује уживо, или са аудио-

визуелних записа. 

Усмено изражавање  

Ученик треба да: - разговетно 

ШКОЛА 

 

-упознавање 

-представљање 

-бројеви до 1-6 

-школски намештај и 

прибор 

-основне боје 

ЈА И МОЈИ  

ДРУГОВИ 

 

-другови и особе из  

окружења 

-игре(именовање  

играчака) 

-бројеви  од  7 – 10 

-основне  боје 
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треба  да : 

-подстакне  потребу за 

учењем страних  језика, 

-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 употребу 

страног језика у личне 

сврхе и из задовољства. 

 

изговара гласове, акцентује речи, 

поштује ритам и интонацију при 

спонтаном говору и читању; - даје 

основне информације о себи и свом 

окружењу, самостално и уз 

наставникову помоћ; - описује 

кратким и једноставним исказима себе 

и друге у познатим ситуацијама; - 

репродукује, сам или у групи, кратке 

рецитације и бројалице и пева познате 

песмице. 

Интеракција  

Ученик треба да: - реагује вербално и 

невербално на упутства и постављена 

питања; - поставља једноставна 

питања; - изражава допадање и 

недопадање; - учествује у заједничким 

активностима на часу (у пару, у групи, 

итд.); - поставља питања и тражи 

разјашњења када нешто не разуме. 

Знања о језику - препознаје шта је 

ново научио; - схвата значај 

познавања језика; - користи језик у 

складу са нивоом формалности 

комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); - разуме везу између 

сопственог залагања и постигнућа у 

језичким активностима. 

ПОРОДИЦА И 

БЛИСКО 

ОКРУЖЕЊЕ 

-ужа породица и 

пријатељи (избегавати 

стереотипе) 

ПРАЗНИЦИ -годишња  доба 

-месеци,дани у недељи 

-делови  дана 

-Божић,Нова  

година,Ускрс,рођендан 

-поклони 

-обичаји 

МОЈ ДОМ -просторије у дому и 

активности у њима 

ИСХРАНА:  -оброци 

-избор хране и пића 

-воће и поврће 

- навике и укуси у вези са 

храном 

ОДЕЋА -делови тела 

-одевни предмети у односу 

на временске прилике 

ОКРУЖЕЊЕ -градска (понашање на 

улици, у парку, у 

зоолошком врту)   

-сеоска средина (домаће 

животиње и пејзаж) 

ОСТАЛО -изражавање:  

способности/неспособности 

поседовања  

 

 

 

 

                               ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

            ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

                     

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
 

 

Циљ  реализације  

драмско-рецитаторске 

секције: 
 развијање љубави према 

позоришту, драми и 

осталим облицима 

уметничког изражавања  

 

 

 
 

- развијање љубави према 
матерњем језику  

- унапређење културе 

изражавања и правилног 

изговора језика  

 

 

ОРТОЕПИЈА Правилан изговор гласова 

 

ИЗРАЖАЈНО ЧИТАЊЕ -изражајно читање 

 
ИЗРАЖАЈНО 

КАЗИВАЊЕ 

Изражајно читање и 

казивање краћих прозних и 

поетских текстова 
РЕЦИТОВАЊЕ -изражајно рецитовање 

-учешће на 

приредбама,такмичењима, 

смотрама 

 
ДРАМАТИЗАЦИЈА -драматизације текстова 
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-учешће  на приредбама, 

смотрама, такмичењима 

 

 

 
 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

1. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

православног 

катихизиса јесте 

да ученици науче 

да је црква 

заједница људи 

сједињених 

вером,а ли и да је 

црква заједница 

са Богом, да је 

свет настао из 

љубави Божије, 

због које је 

Његов Син 

постао човек и 

родио се, да би 

нама показао 

своју љубав, 

бригу  и старање 

и научио нас да 

се бринемо о 

свету у коме 

живимо.   

- усвајање схаватања да 

сва бића постоје као 

бића заједнице; 

- усвајање схватања да 

Бог, човек и природа 

треба да живе у  

заједници и да је једино 

човеков егоизам 

препрека тој заједници и 

складном постојању   

- усвајање схватања да 

је љубав Божија довела 

до оваплоћења и рођења 

Христовог; 

- формирање навике за 

потребу одласка у 

цркву; 

- ученици треба да уоче 

на које начине се 

пројављује љубав 

Божија према свету; 

- усвајање схавтања да 

смо ми људи дужни да 

се старамо за свет у 

коме живимо  

Увод 
- упознавање са садржајима и програмом 

- претходна испитивања 

Заједница као 

основ живота 

- Упознавање са појомом заједнице 

- Разговарамо заједници као основи 

постојања живота на земљи 

Заједница 

љубави, Бога, 

човека и 

природе 

- да схвате да је свет настао из љубави 

Божије, али да постоји због међусобне 

љубави Бога и човека 

Неизмерна 

љубав Божја – 

Христос се 

роди 

- да разумеју да је из љубави према свету 

Син Божији постао човек и родио се 

Црква – 

Заједница са 

Богом 

- да разумеју да је црква заједница људи 

сједињених вером у  Бога, и заједница са 

Богом  

Христова 

љубав према 

човеку и свету 
 

- да схвате да се љубав Божија према свету 

пројављује током историје кроз стварање 

света, рођење Христово, страдање и 

Васкрсење  

Наша брига о 

свету – 

творевини 

Божјој 

- да схвате да је наш задатак да се старамо 

о свету у коме живимо заповест Божија, 

јер је свет творевина Божија. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА КАТОЛИЧКУ ВЕРОНАУКУ 

1. разред 

 
ВЈЕРОНАУЧНИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

 О ситуацији ученика првога вјеронаучног годишта 

Почетак школскога раздобља вријеме је у којем дијете доживљава и остварује важне промјене 

у навикама, начину и стилу својега особнога и друштвенога живота. С поласком у школу догађа се 

радикалнији излазак дјетета из обитељскога круга, из субјективно-фантазијскога раздобља 

дјетињства улази се у објективнији свијет стварности који га окружује као и у свијет нових односа и 

обвеза.  
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Наставни програм првога вјеронаучнога годишта посебну позорност посвећује развојно-

психолошком и вјерскоодгојном статусу и потребама дјеце у доби између 7 и 9 година. Приступ и 

остварење њиховога вјерскога одгоја има у виду полазишну ситуацију дјеце ове доби с обзиром на 

њихов психофизички развој, напуштање обитељске сигурности и увођења у нову школску заједницу. 

У овој доби дијете успоставља све објективнији и рационалнији однос са свијетом који га окружује, 

снажније се развијају перцепцијске и когнитивне способности, мишљење је све логичније али оно 

није апстрактно него је конкретно, тј. дијете у овој доби закључује на темељу доживљенога искуства 

у сусрету с конкретним стварима, особама и догађајима. Оно све више уочава узрочно-посљедичне 

везе међу чињеницама и догађајима, повећава му се прецизност слушања и проматрања, иако још 

увијек не разликује потпуно субјективно- фантазијски од вањскога и објективнога свијета. Дјеца ове 

доби изразито су активна, још увијек најбоље и најлакше уче путем игре те радо судјелују у 

различитим активностима. Њихова је пажња и концентрација краткотрајна те је због тога потребна 

честа измјена активности (различити задаци и методички поступци) како би их понуђени садржај 

заинтересирао и активирао. Но треба имати на уму психофизичку способност дјеце ове доби за 

спонтано и стваралачко изражавање у говорном, ликовном и сценском облику те њихову способност 

отварања према наднаравном на начин имагинацијско-симболичког сензибилитета, њихова чуђења и 

дивљења пред тајнама свијета и живота. Дјетету које из обитељскога искуства и сигурности долази у 

неизвјесност школе настоји се понудити и посвијестити прве информације о Богу и људима и 

одгајати у њему темељни став повјерења према Богу, према себи и људима, према свијету и животу. 

Откривајући Божју безувјетну љубав према нама, дјеца се уче, у свјетлу вјере, прихваћати стварност 

и позитивне животне навике, она духовно-културно расту и сазријевају у кршћанској вјери. У обради 

вјеронаучнога садржаја вјероучитељу помажу методички приступи и поступци који се усклађују с 

доби и с могућностима дјетета. Оно ће кроз активно судиоништво и игру, говорно изражавање, 

приповиједање доживљаја и искуства, цртање, сликање и пјевање те друге методичке облике, 

препознати своју животну ситуацију и на њој градити нове спознаје. У радости разумијевања и 

спознавања вјере, дјетету помажу згоде из свагдашњега живота и из библијске Радосне вијести. 

Програм првога разреда пружа нужне темеље поуке у откривању особне спознаје вјере и живота.  

 

Сврха вјеронаучне наставе првога годишта  

 

Сврха католичкога вјеронаука првога вјеронаучнога годишта кратко је упознавање ученика 

ове доби са средишњим и темељним чињеницама кршћанске вјере те прихваћање људских и 

кршћанских вреднота примјерених њиховој доби, а остварује се у озрачју религиознога искуства који 

дјеца носе из својих обитељи и друштвенога окружења. Дјеца се ове доби сусрећу с првом поруком 

вјере и радосне Исусове вијести усмјерене ка промицању њихова духовнога и моралнога сазријевања, 

уласку у ширу заједницу вршњака и развијању њихових међусобних односа у озрачју доброте и 

узајамног помагања.  

Опћи циљеви вјеронаучне наставе првога годишта 

 

 - Открити и упознати важна питања о својем животу и свијету у дјетињој доби и проматрати 

их у духу вјере и кршћанске понуде  

- Открити и упознати да је Бог чудесно створио наш свијет и људе као велику Божју обитељ, 

све нас љуби, он је Исусов и наш Отац, он је Отац свих људи на земљи  

– бијелих и црних, сиромашних и богатих, добрих и злих 

 - Изградити свијест и став вјере да нас Бог бескрајно љуби, да нас прихваћа и има повјерења 

у нас  

- Сусрести и упознати неке кључне догађаје, особе и чињенице повијести спасења у којима се 

очитује Божја близина и љубав према човјеку  

- У Исусу Кристу сусрести и упознати својега Спаситеља и пријатеља свих људи 

 - Откривати битна отајства повијести спасења у повезаности с прославом тих догађаја у 

животу у обитељи, школи, црквеној и широј друштвеној заједници 

 - У заједници вјерника открити снагу вјере и кршћанскога живота  

- Почетно упознати и усвојити неке једноставне захвалне молитве Богу 

 - Продубити и изградити став темељнога повјерења и љубави према Богу, према себи и 

другима, као и животу опћенито 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК 
LIMBA ROMÂNĂ 

1. разред 
 

 

 

 

ЦИЉ 
Scopul activităţii 

instructive 

ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
Sarcini operative 

САДРЖАЈИ 

Cuprins 

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
MODUL DE 

REALIZARE A 

PROGRAMEI 
Оспособити 

ученике да 

комуницирају на 

румунском језику 

на основном нивоу 

на разним темама 

из непосредног 

окружења.Учење 

језика има за циљ 

подстицање 

мотивације за 

комуницирање са 

осталом 

децом,подстицање 

ка сазнајном 

карактеру 

румунске културе 

и традиције и да 

буде подстрек да 

се слободно изразе 

на овај језик. 

развијање 

способности да 

правилно 

изговарају 

специфичне 

звукове као што 

су дифтонзи и 

трифтонзи 

(самогласнике у 

скупу) као и 

сугласнике. 

                 - 

развијање 

способности за 

правилно 

изговарање речи 

                 - да 

сами постављају 

питања и да дају 

одговоре 

                 - да 

комуницирају у 

разним 

ситуацијама 

                 - да 

поседују један 

фонд речи 

адекватан за 

њихов узраст 

 

Породица- Чланови 

породице.Родбина.Занимање 

родитеља и радно место чланова 

поридице. Подела послова унутар 

породице.Недеља и празници у 

породици.Играчке. 
 

 

 

 

слушање и 

реаговање на 

упутства 

наставника или са 

аудио записа 

драмска игра, рад 

у пару 

именовање 

научених појмова 

и израза уз често 

групно 

понављање 

читање наглас 

вежбе са 

акцентовањем 

провера речи 

рад у пару 

(дијалог) 

 

 

Школа– ученики 

наставник,другови.Предмети у 

школи.Учионица,намештај,основни 

школски прибор.Упоређивање 

живота у забавишту и у школи 

 
Непосредна околина; Место 

становања(град,село), међуградски 

саобраћај.Норме понашања на јавним 

местима(у аутобусу, у биоскопу,на 

улици, у позоришту.) 

 

 

Природа; Годишња доба.Свет биљака 

и животиња. 

 

Време; Подела дана.Дани у 

недељи.Месеци. 

 

 

 

 

 

 

препричавање 

прочитаног текста 

примена аудио и 

видео записа 

индивидуална и 

групна анализа 

текста 

припрема кратких 

питања у вези са 

прочитаним или 

одслушаним 

текстом 

дискусија 
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Бројеви од 1 до 100 

 

 

Gramatică 

 Recunoaşterea propoziţiei şi a 

elementelor ei prin exerciţii (fără 

definirea noţiunilor gramaticale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunet. Literă. Silabă. Cuvânt. Propoziţie.. 

Alfabetul. Vocale şi consoane. Scrierea 

corectă a grupurilor de litere: ce, ci, ge, 

gi, che, chi, ghe, ghi. Folosirea literei x.  

 

 

Recunoaşterea în propoziţie a cuvintelor 

care arată acţiuni.  

Ortografie Scrierea propoziţiei: litera 

mare la începutul propoziţiei şi al titlului, 

substantivelor proprii, semnătura elevului 

(prenumele şi numele). Folosirea 

punctului la sfârşitul propoziţiei. 

Observarea locului şi funcţiei semnului 

întrebării şi exclamării în propoziţie. 

Ortoepie  

Pronunţarea literelor: î, â, ă, ş. ţ, x şi a 

grupurilor de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, 

ghe, ghi.. 

 

 

 

 
Alcătuirea unor 

propoziţii, oral şi în 

scris (din memorie, 

după ilustraţii, 

tablouri etc). 

Dezvoltarea 

capacităţii elevilor de 

a preciza despre cine 

sau despre ce este 

vorba în propoziţie. 
 
Copierea şi dictarea 

propoziţiilor. 

Despărţirea 

cuvintelor în silabe la 

trecerea de pe un 

rând pe altul 

Nume de fiinţe şi de 

lucruri. Recunoşterea 

în propoziţie a 

cuvintelor - nume de 

fiinţe, sau de lucruri 

cunoscute elevilor. 

 

 

 

 

Pronunţarea corectă 

a vocalelor şi 

consoanelor. 

Pronunţarea corectă 

a cuvintelor. 

Intonaţia 

propoziţiilor 

enunţiative, 

interogative şi 

exclamative 

 

 

Допунска настава 
За допунски рад се опредљују ученици  5. разреда  којима је потребна додатна мотивација и подршка у усвајању 

румунског језика, као и  ученици којима је потребна било каква додатна помоћ у процесу учења 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

 

-подстицање на усвајање знања 

- -мотивисање  за рад 

- -методе рада прилагођава 

карактеристикама и способностима 

ученика  

- интерактивно учење 

- Ученик  зна основе ( градња, употреба) 

садашњег, прошлог и будућег времена 

-правилно казује реченице у зависности од 

времена 

дешавања; 

-зна да користи врсте речи; 
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- рад у пару 

- индивидуални рад 

 

- ученик зна употребу модалних глагола и 

њихову промену у презенту и претериту 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

ученик  зна  одређен  фонд речи, потребних за 

лично представљање 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

читање разноврсних текстова 

- дискусија 
- ученик зна правилно да чита непознат текст, 

ПИСАЊЕ И 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

- диктати 

- преписивање текстова 

- кратки описи 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише кратка неформална писма  

КОНВЕРЗАЦИЈА - индивидуално, у пару 

- Ученик је способан да монолошки, без 

претходне припреме представља у пар реченица 

себе и друге. 

 

 

 

 

 

 

 

Додатна настава 
 

Додатна настава се организује за напредније ученике  5. разреда који желе да прошире своја знања из  

румунског језика. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

 

- методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

-Усвајање знања у већем обиму 

-  Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

- методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

 

 

NASTAVNI PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE 
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Od 1.razredа do 8.razreda 

Nastavu maternjeg jezika triba povezat prvenstveno sa stečenim iskustvom iz svakodnevnog života, sa 

nastavom poznavanja prirode i društva, poviјеšću, zemljopisom, sa likovnom i glazbenom kulturom, 

običajima, kulturom, vijerom i tradicijom svog naroda. Korelacija  ovih  prijedmeta i oblasti prijeko je 

potrijebna jer omogućava ostvarivanje veoma uspešnih rezultata rada. 

 

 

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУТУРЕ 

 

 

 

3.2. Наставни програм за 2. Разред 

 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

2. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе - уочавање и схватање   

CILJ 

NASTAVE 

OPERATIVNI 

ZADACI NASTAVE 
SADRŽAJI NAČINI OSTVARIVANJA 

CILJ nastave 

hrvatskog jezika 

s elementima 

nacionalne 

kulture je da 

učenici ovladaju 

hrvatskim 

standardnim 

jezikom u 

okviru 

predviđenih 

sadržaja, te da 

upoznaju 

elemente 

hrvatske kulture 

- upoznavanje i 

njegovanje kulturne 

baštine Hrvata; 

 - postupno i 

sistematsko 

upoznavanje hrvatskog 

standardnog jezika u 

usmenoj i pismenoj 

uporabi;  

- primjena jezika u 

različitim 

komunikacijskim 

situacijama;  

- razvijanje pravilnog 

usmenog i pismenog 

izražavanja; 

 - bogaćenje rječnika, 

jezičnog i stilskog 

izraza; 

-upoznavanje sa 

šokačkom I 

bunjevačkom 

tradicijom u 

Vojvodini. 

KOMUNIKACIJSKA 

OSPOSOBLJENOST 

 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

JEZIČNA 

OSPOSOBLJENOST 

 Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

KNJIŽEVNOST 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

*Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

HRVATSKA 

KULTURNA, 

POVIJESNA I 

PRIRODNA 

BAŠTINA 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja, nalazi korelacije sa poviješću , 

zemljopisom... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 
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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, 

позоришне, 

филмска и друга 

уметничка 

остварења из 

српске и светске 

баштине. 

реченице као основне језичке 
категорије; препознавање и 

разумевање главних 

реченичних делова; 
- упознавање са 

фонетским и морфолошким 

појмовима према захтевима 
програма; 

- савладавање нових 

програмских захтева из 
правописа; 

- овладавање 

техником читања и писања 
латиницом; 

- мотивисање, 

подстицање и усмерење на 
читање лек тире; 

 

- увежбавање читања 

наглас; усавршавање читања у 

себи у функцији тумачења 

текста; 
- уочавање и 

тумачење битних чинилаца 

текста према захтевима 
програма; 

- симултано усвајање 
књижевних и функционалних 

појмова; 

- овладавање 
основним облицима језичког 

изражавања и даља 

усавршавања и неговање 
језичке културе; 

- систематско и 

доследно реализовање 
програмираних и њима 

сличних вежбања у говору и 

писању. 
 

ЈЕЗИК 

Граматика 
Реченица - обавештење, питање и заповест. Уочавање 

потврдних и одричних реченица. Обележја реченице у говору 

(интонација и пауза) и у тексту (велико почетно слово и знаци 
интерпункције: тачка, упитник, узвичник). 

Препознавање главних делова реченице (предикат, 

субјекат). 
Именице и глаголи (уочавање и препознавање). 

Разликовање основних глаголских облика за исказивање 

садашњег, прошлог и будућег времена; разликовање 
потврдних и одричних глаголских облика. Разликовање рода и 

броја именица. 

Глас и слог, самогласници и сугласници; слоготворно 
р. Подела речи на слогове у изговору (једноставнији 

случајеви). 

 
Правопис 
Употреба великог слова у писању личних имена и 

презимена, надимака уз лично име, имена животиња, 

вишечланих географских имена и улица (једноставнија 
решења). 

Писање адресе. 

Растављање речи на крају реда (основна правила). 
Писање речце ли у упитним реченицама и речце не уз 

глаголе у одричним реченицама. 

Скраћенице за мере (корелација са наставом 
математике). 

Тачка. Упитник. Узвичник. Две тачке и запета у 
набрајању. 

Усвајање латинице - читање и писање у другом 

полугодишту. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 
- читање текста 

- тумачење текста 

- књижевни појмови (лирика, епика, драма) 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања 

-препричавање 

-причање 

-описивање 

Усмена и писмена вежбања 
- ортоепске вежбе 

- ортографске вежбе 

- контролни диктат и аутодиктат 

- лексичке вежбе и семантичке вежбе 

- синтаксичке вежбе 

- израда и анализа домаћих писмених задатака 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СВЕТ ОКО НАС 

2.разред 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставног предмета свет око нас 

јесте да ученици упознају себе, своје 

окружење и развију способности за 

одговоран живот у њему.  

 
- развијање основних појмова 

о непосредном природном и 

друштвеном окружењу и повезивање 

тих појмова; 
- развијање способности 

запажања основних својстава 

објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове 

повезаности; 

- формирање 
елементарних научних појмова из 

природних и друштвених наука; 

- овладавање почетним 
техникама сазнајног процеса и 

почетним методама и техникама 

учења; 
- подстицање дечијих 

интересовања, питања, идеја и 

одговора у вези са појавама, 
процесима и ситуацијама у 

окружењу у складу са њиховим 

когнитивно-развојним 

способностима; 

- подстицање и развијање 

истраживачких активности деце; 

ЖИВА И 

НЕЖИВА 

ПРИРОДА 

-Заједничке особине живих 
бића  

-Процеси који се одвијају у 

живим бићима (дисање, исхрана, 
раст, остављање потомства)  

-Разлике међу живим 

бићима у зависности од средине у 
којој живе  

-Разноврсност биљака у 

мојој околини  
-Разноврсност животиња у 

мојој околини  

-Значај биљака и животиња 

за човека  

-Човек као део живе 

природе и његова улога у очувању 
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- развијање основних 
елемената логичког мишљења; 

- развијање радозналости, 

интересовања и способности за 
активно упознавање окружења; 

- оспособљавање за 

самостално учење и проналажење 
информација; 

- интегрисање искуствених и 

научних сазнања у контуре система 
појмова из области природе и 

друштва; 

- стицање елементарне 
научне писмености и стварање основа 

за даље учење; 

- усвајање цивилизацијских 
тековина и упознавање могућности 

њиховог рационалног коришћења и 

дограђивања; 

- развијање еколошке свести. 

 

- подстицање уочавања 
узрочно-последичних веза, појава 

и процеса, на основу различитих 

параметара; 
- описивање и 

симулирање неких појава и 

моделовање једноставних 
објеката у свом окружењу; 

- слободно исказивање 

својих запажања и предвиђања и 
самостално решавање 

једноставних проблем-ситуација; 

- развијање различитих 
социјалних вештина и 

прихватање основних људских 

вредности за критеријум 
понашања према другима; 

- развијање одговорног 

односа према окружењу као и 

интересовања и спремности за 

његово очување. 

 

природне равнотеже  
-Где све има воде (облици 

појављивања и основна својства 

воде)  
-Променљивост облика и 

слободна површина воде, услови 

тока  
-Ваздух свуда око нас, 

ваздух - услов живота  

-Како препознати ваздух 
(кроз сопствено кретање и 

покретање тела) 

-Сунце - извор светлости и 
топлоте и услов живота  

-Промене које настају при 

загревању и хлађењу воде и ваздуха 
(промена температуре, испаравање и 

замрзавање воде, настајање облака, 

магла, падавине, ветар...)  

-Дуга  

-Земљиште - услов за раст и 

развој биљака  
-Веза живе и неживе 

природе  

-Промене у природи и 
активности људи у зависности од 

годишњих доба  
-Облик тела живих бића у 

зависности од средине у којој она 

живе  
-Без чега не могу жива бића 

- нераскидива веза живе и неживе 

природе  
 

 

ГДЕ   ЧОВЕК 

 

ЖИВИ 

-Насеља (појам и врсте 

насеља некад и сад)  

-Рељеф и површинске воде у 
месту и околини  

-Живимо у насељу (групе 

људи, улоге појединаца и група)  
-Правила понашања у групи 

(права и одговорности припадника 

групе, обичаји, традиција и 
празници некад и сад)  

-Сналажење у насељу 

(улица, број, карактеристични 
објекти...)  

-Саобраћај у насељу (врсте 

саобраћаја и комуникације, 
саобраћајна средства, ред и 

безбедност и култура понашања у 

саобраћају...)  

 

ЉУДСКА 

ДЕЛАТНОСТ 

 

-Човек ствара (услови за 

живот и рад, потребе људи, 

производи људског рада)  
-Исти материјал - различити 

производи, различити материјали за 

исти производ  
-Разноврсност материјала 

(дрво, камен, метал, стакло, разне 

врсте пластике, гума, папир, картон, 
пластелин...)  

-Основна својства 

материјала (тврдоћа, еластичност, 
пластичност...) и њихов значај за 

људску делатност  

-Понашање материјала под 
механичким утицајима  

-Утицај топлоте на тела 

(промена температуре, ширење и 
скупљање, топљење и очвршћавање, 

сагоревање...)  

-Топлотна проводљивост 
материјала  
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-Могућност 
наелектрисавања тела и особине које 

тада испољавају  

-Електрична проводљивост 
материјала (провера помоћу струјног 

кола са батеријом и малом 

сијалицом)  
-Комбиновање материјала и 

прављење нових целина  

 

КРЕТАЊЕ У 

ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

 
-Дан, одређивање доба дана 

према положају Сунца, трајање дана  

-Кретање у простору и 

времену (промена положаја у току 
времена)  

-Шта све утиче на брзину 

кретања тела (облик и величина 

тела, материјал од кога је начињено, 

подлога, средина, јачина деловања)  

-Брзина кретања организама 
у зависности од облика тела и 

средине у којој живе  

-Мерење времена (појам 
сата и коришћење часовника)  

-Временске одреднице: дан, 

седмица, месец, година  
-Делови године - годишња 

доба (трајање)  

-Сналажење на временској 
ленти  

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКО 

2.разред 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
- развијање интересовања 

музичке осетљивости и 

креативности; 

- оспособљавање за 

разумевање могућности 

музичког изражавања; 

- развијање осетљивости за 

музичке вредности 

упознавањем уметничке 

традиције и културе свога и 

других народа. 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици треба да: 

- певају песме по 

слуху; 

- слушају вредна 

дела уметничке и 

народне музике; 

- свирају на дечјим 

музичким 

инструментима; 

- изводе дечје, 

народне и уметничке 

музичке игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

Певање 

- Певање песама 

- Певање и извођење 

музичких игара 

Певање једноставних 

модела и наменских песама 

као звучне припреме за 

поставку музичке 

писмености. 

 Свирање 

 

- Свирање пратње за 

бројалице, песме, игре на 

различитим изворима звука 

(тело, предмети, ритмички 

дечји инструменти). 

-На основу искуства 

у извођењу музике, 

препознати: темпо (брзо - 

споро), динамичке разлике 

(гласно - тихо, постепено 

појачавање и утишавање), 

различита расположења 
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(весело, шаљиво, тужно, 

нежно, одлучно...) на основу 

изражајних елемената 

(динамика, темпо, ритам, 

мелодија), познату песму на 

основу карактеристичног 

одломка мелодије. 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

- Слушање вокално-

инструменталних 

композиција за децу и 

кратких инструменталних 

композиција различитог 

садржаја и расположења, 

као и музичких прича. 

- Слушање народних песама 

и игара. 

 

СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

-Опонашање звукова из природе 

- Ритмички и звучни  ефекти 

-Смишљање ритмичких целина 
- Креирање покрета уз 

музику коју певају или слушају 

ученици. 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 

2.разред 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

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. 

 

Оперативни задаци  
Ученици треба да:  

- савладају сабирање и 

одузимање до 100;  

- схвате множење као 

сабирање једнаких 

сабирака, упознају и 

користе термине и знак 

множења;  

- упознају операцију 

дељења, користе 

термине и знак 

дељења;  

- упознају (на 

примерима) 

комутативност и 

асоцијативност 

рачунских операција 

(без употребе ових 

назива);  

- уочавају својства нуле 

као сабирка, чиниоца и 

дељеника, а јединице 

као чиниоца и делиоца;  

- савладају таблицу 

множења 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 100 

Сабирање и одузимање 

природних бројева до 100 

(с прелазом преко 

десетице). Комутативност и 

асоцијативност сабирања.  

Множење и дељење 

природних бројева; знаци 

за множење и дељење (. , :); 

речи: чиниоци, производ, 

дељеник, делилац, 

количник. Нула и јединица 

као чиниоци; нула као 

дељеник. Комутативност и 

асоцијативност множења.  

Изрази (две операције); 

заграде, редослед 

рачунских операција.  

Слово као замена за неки 

број.  

Одређивање непознатог 

броја у једнакостима типа: 

x + 5 = 9; 7 x = 35; x : 5 = 3; 

12 : x = 4.  

Појам половине.  

Решавање једноставнијих 

задатака (највише две 
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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 

операције). 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 

ОБЛИЦИ 

Предмети облика лопте, 

ваљка, квадра и коцке. 

Упоређивање предмета по 

облику, ширини, висини и 

дебљини.  

Дуж, полуправа и права. 

Цртање разних кривих и 

изломљених линија. 

Отворена и затворена 

изломљена линија. 

Уочавање и цртање 

правоугаоника и квадрата 

на квадратној мрежи. 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ Мерење дужи помоћу 

метра, дециметра и 

центиметра. Мере за време: 

час, минут, дан, седмица - 

недеља, месец.  

Однос између јединица 

упознатих мера. 
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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);  

- схвате појам 

половине;  

- уочавају и стичу 

одређену спретност у 

цртању праве и дужи 

као и разних кривих и 

изломљених линија;  

- уочавају и цртају 

правоугаоник и квадрат 

на квадратној мрежи;  

- упознају и примењују 

мере за дужину (м, дм, 

цм) и време (час, 

минут, дан, седмица, 

месец). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 

2.разред 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ васпитно-образовног рада 

у настави ликовне културе 

јесте да се подстиче и развија 

Ученици треба да:  

- схвате ликовно-

визуелни рад као 

КРЕТАЊЕ 

ОБЛИКА У 

ПРОСТОРУ 

Кретање више облика у 

простору, кретање 

једног облика у 
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учениково стваралачко 

мишљење и деловање у складу 

са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог 

наставног предмета 

израз индивидуалног 

осећања, доживљаја 

и стваралачке 

имагинације;  

- опажају, сећају се, 

објашњавају и 

реконструишу појаве 

или ситуације;  

- стекну искуства о: 

оплемењивању 

животног и радног 

простора, контрасту 

облика, карактеру 

облика, коришћењу 

материјала за рад, 

визуелним 

знаковима, 

опажањима облика у 

кретању, 

компоновању, 

рекомпоновању, 

дејству светлости на 

карактер облика;  

- развију навику 

лепог писања;  

- развију осетљивост 

за лепо писање 

(ћириличка и 

латиничка 

палеографија). 

простору.  

Појмови: кретање, 

простор. 

ДЕЈСТВО 

СВЕТЛОСТИ НА 

КАРАКТЕР 

ОБЛИКА  

(СВЕТЛОСТ) 

Природна и вештачка 

светлост, силуета, 

сенка (сопствена и 

бачена), фигура и 

позадина, светло и 

сенка у фигури.  

Појмови: светлост, 

силуета. 

АМБИЈЕНТ - 

СЦЕНСКИ 

ПРОСТОР 

Израда маски, костима 

и сцене.  

Појмови: амбијент, 

сцена. 

ЛЕПО ПИСАЊЕ 

СА 

КАЛИГРАФИЈОМ 

Писање латиничких 

слова упоредо са 

ћириличким словима.  

Писање латиничких и 

ћириличких слова у 

складу са 

калиграфским 

принципима.  

Појмови: латиница и 

ћирилица.  

КОНТРАСТ (КАО 

МОТИВАЦИЈА ЗА 

ОПАЖАЊЕ 

ОБЛИКА)  
 

Природни и вештачки 

облици, слагање - 

разлагање, разлагање - 

слагање, једнобојан - 

вишебојан, обрађен - 

необрађен, прав - крив, 

једноставан - сложен, 

испупчен - удубљен.  

Појмови: контраст. 

РАЗНЕ ВРСТЕ 

ЗНАКОВА И 

СИМБОЛА 

Печат, грб, симболи, 

словни и нотни знаци.  

Појмови: хералдика. 

ЈЕДНОБОЈНА 

КОМПОЗИЦИЈА 

УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА  

(КЛУАЖ) 

Једнобојна 

композиција 

употребних предмета.  

Појмови: клуаж, 

једнобојан. 

ЗАМИШЉАЊА Вербални опис, текст, 

фотографија...  

Појмови: фотографија. 
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  ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 

МАТЕРИЈАЛА 

ИЛИ ПРЕДМЕТА  

ЊИХОВИМ 

СПАЈАЊЕМ 

(ВЕЗИВАЊЕ) 

Преобликовање 

материјала или 

предмета њиховим 

спајањем.  

Појмови: везивање.  

Оријентациони избор 

ликовних дела и 

споменика културе 

према садржајима 

програма. 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

2. разред 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
 

 

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. 

 

 

 

- задовољавање основних 

дечјих потреба за 

кретањем и игром; 

- развијање 

координације, гипкости, 

равнотеже и експлозивне 

снаге; 

- стицање моторичких 

умења у свим природним 

(филогенетским) 

облицима кретања у 

различитим условима: 

елементарним играма, 

ритмици, плесним 

вежбама и вежбама на 

тлу; упознавање са 

кретним могућностима и 

ограничењима 

сопственог тела; 

- стварање претпоставки 

за правилно држање 

тела, јачање здравља и 

развијање хигијенских 

навика; 

- формирање и 

овладавање 

елементарним облицима 

кретања - "моторичко 

описмењавање"; 

- стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика на колективан 

ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ -Ходање на различите 

  начине 

-Трчање на различите  

  начине 

 

СКАКАЊА И 

ПРЕСКАКАЊА 

-Поскоци у месту 

-Поскоци у кретању 

-Скок увис 

-Скок удаљ 

-Прескакање вијаче 

ВЕЖБЕ (СКАКАЊА 

И ПРЕСКАКАЊА) 

УПОРОМ РУКАМА 

- Скок удаљ и увис 

-Прескакање кратке 

вијаче у месту 

-Припремна вежба за 

прескок 

БАЦАЊА И 

ХВАТАЊА 

-Бацање лопте у вис 

-Додавање лопте на 

различите начине 

-Вођење лопте 

-Игре лопте 

ВИШЕЊА И 

ПЕЊАЊА 

-Дохватно вратило 

-Пењање  уз лестве 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ -Упор чучећи, померањем 

руку напред, упор лежећи 

за рукама; померањем 

руку назад, упор лежећи 

пред рукама. 

-Два повезана колута 

напред 

 
ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ -На тлу и греди: упор 

клечећи на једној нози, 
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живот и рад 

-усавршавање 

кретања и вежби из 

првог разреда, 

њихова комбинација 

и примена у 

сложенијим условима 

извођења. 

заножити другом "мала 

вага". 

-Ниска греда, клупа. 

-Ходање по широком делу 

шведске клупе. 
ВЕЖБЕ 

РЕКВИЗИТИМА 

- Вежбе обликовања 

(палица, обруч и вијача) 

- Трчања, поскоци и 

скокови –(вијаче, палице и 

обручи)  

- Дизање и ношење: коцке 

на различите начине; 

постављање и скупљање 

чуњева- Елементарне игре 

са коришћењем палица, 

вијача, обруча коцки и 

чуњева. 

РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

-Елементе ходања и 

трчања из првог разреда 

-Дечји поскок са 
докораком. 

-Вијача. њихање у бочној 
равни назад-напред, 
кружење, отворити је у 
предручењу, два 
суножна поскока са 
међупоскоком, два 
суножна поскока без 
међупоскока са 
окретањем вијаче 
напред, њихање и 
кружење у бочној равни 
на супротној страни, 
исти скокови, али са 
окретањем вијаче назад, 
зауставити вијачу у 
предручењу и наставити 
четири поскока с ноге на 
ногу обртањем вијаче 
напред, став спетни, 
предручење. 

-Плесови: Ми смо деца 
весела. Једно коло по 
избору. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЧОС 

2. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

- Развијаљње свести о 

важности правилне 

исхране 

- Стицање знања и 

развијање свести о 

важности одржавање 

личне хигијене и 

хигијене простора у 

коме се живи 

- Развијање 

другарства и 

пријатељства 

- - понашање 

ученика и 

развој 

хуманизације 

међу људима  

- елиминисање 

утицаја који 

штетно делују 

на здравље 

- подстицање 

ваннаставних 

активности 

- подстицање 

социјалног 

сазнања 

- упознавање 

са дечјим 

правима 

- развијање 

креативности 

- олакшавање 

адаптације у 

школи 

- развијање 

односа 

другарства и 

сарадње са 

вршњацима и 

одраслима 

- реализација 

садржаја и 

остваривање 

задатака 

подручја 

здравственог 

васпитања 

- превенција 

малолетничке 

деликвенције 

- превенција 

болести 

зависности 
 

 

1. Тема – 

Ја и други 

-Развијање килтуре понашања  

- Израда плана понашања у одељењу 

- Усвајање правила понашања у одељењу 

2. Тема – 

Бонтон 
 

-Израда паноа о здравој исхрани 

- Учешће у приредби за баке и деке 

- Редовно одржавање уредности учионице 

- Усвајање правила и дужности редара 

3. Моја 

осећања и 

ја 

- Припрема за учешће у приредби 

-Уређење учионице за пролеће 

- Припрема за Дан школе 

- Припрема за приредбу за крај школске 

године у одељењу. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ 

2. разред 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ 
допунске 

наставе је да 

пружи помоћ 

ученицима 

којима је 

потребна 

помоћ у 

савладавњу 

програма и у 

учењу. 

- Саопштавање о 

доживљајима – 

индивидуално и по 

заједничком плану 

- Овладавање 

основним облицима 

језичког изражавања 

и даље усавршавање 

и неговање језичке 

културе 

- Ученик уме да 

преприча садржину 

краћих текстова 

- Мотивисање, подсти-

цање и усмеравање на 

читање леткире 

- Овладавање 

техником читања и 

писања латиницом 

- Усвајање технике 

писања по диктату 

- Писање бројева и 

словима, назива 

улица, писама, 

честитки, 

разгледница 

Оспосбити 
ученике за 
анализирање текста и 
усменог изражавања 
као и правилног 
рецитовања 

  

ЈЕЗИК 

Граматика 
Садржаји програма допунске наставе биће 

усклађени са потребама ученика и у зависности од наставног 
плана и програма одговарајућег предмета. 

Начин остваривања програма 

Часови допунске наставе биће организовани 
током наставне године, а у складу са Правилником о 
школском календару за основне школе  

Правопис 
Садржаји програма допунске наставе биће 

усклађени са потребама ученика и у зависности од наставног 

плана и програма одговарајућег предмета. 

Начин остваривања програма 

Часови допунске наставе биће организовани 
током наставне године, а у складу са Правилником о 
школском календару  

КЊИЖЕВНОСТ 
- читање текста 

- тумачење текста 

- књижевни појмови (лирика, епика, драма) 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања 

-препричавање 

-причање 

-описивање 

Усмена и писмена вежбања 
Садржаји програма допунске наставе биће 

усклађени са потребама ученика и у зависности од наставног 

плана и програма одговарајућег предмета. 

Начин остваривања програма 

Часови допунске наставе биће организовани током наставне 

године, а у складу са Правилником о школском календару за 

основне школе  

МАТЕМАТИКА-допунска настава 2.разред 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

. 

Циљ допунске наставе 

је да пружи помоћ 

ученицима којима је 

потребна помоћ у 

савладавњу програма и 

у учењу. 

- Ученик зна да сабира и 

одузима до 100 

- Правилно користи 

математичке знаке и симболе 

- Уочава везе између сабирања 

и одузимања 

- Познаје таблице множења и 

дељења 

- Самостално решава задатке са 

једном и две операције 

- Уочава везе множења и 

дељења 

- Користи особине рачунских 

операција кроз примере 

- Решава логичко-комбинаторне 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 100 

Садржаји програма 
допунске наставе биће усклађени са 
потребама ученика и у зависности од 

наставног плана и програма 

одговарајућег предмета. 

Начин остваривања 

програма 

Часови допунске наставе биће 

организовани током наставне године, а 

у складу са Правилником о школском 

календару за основне школе 

ГЕОМЕТРИЈСКИ 

ОБЛИЦИ 

Садржаји програма 
допунске наставе биће усклађени са 

потребама ученика и у зависности од 

наставног плана и програма 
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проблеме прилагођене узрасту 
ученика 

Унапређује прецизност и тачност 

у раду 
- Разликује и именује 

једноставне геометријске 
фигуре и њихове елементе  

- Уме да се служи прибором за 

цртање 
- Препознаје осно симетричне 

фигуре и подударност у 

свакодневним ситуацијама 
- Решава једноставне проблем 

ситуације 

 
- Ученик зна да пореди, 

процени и измери дужену 

- Зна да користи математичке 

термине и скраћенице 

- Схвата појам времена 

Уочава односе између јединица 

упознатих мера 

одговарајућег предмета. 

Начин остваривања 

програма 

Часови допунске наставе биће 

организовани током наставне године, а 

у складу са Правилником о школском 

календару за основне школе 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ Садржаји програма 
допунске наставе биће усклађени са 

потребама ученика и у зависности од 

наставног плана и програма 
одговарајућег предмета. 

Начин остваривања 

програма 

Часови допунске наставе биће 

организовани током наставне године, а 

у складу са Правилником о школском 

календару за основне школе 

 

  

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

2.разред 
 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ  наставе  страног  

језика на млађем  

школском узрасту је да 

оспособи  ученика да 

комуницира на  

основном  нивоу  

страним језиком,,у 

усменом и писаном 

облику о темема из 

његовог непосредног 

окружења. 

Настава  страног језика  

треба  да : 

-подстакне  потребу за 

учењем страних  језика, 

-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 употребу 

страног језика у личне 

сврхе и из задовољства. 

 

Разумевање говора  

Ученик треба да: - препознаје гласове 

(посебно оне којих нема у матерњем 

језику) у говорном ланцу, акценат, 

ритам и интонацију; - разуме вербални 

садржај уз помоћ облика невербалне 

комуникације; - разуме кратке 

дијалоге, приче и песме о познатим 

темама, које чује уживо, или са аудио-

визуелних записа. 

Усмено изражавање  

Ученик треба да: - разговетно 

изговара гласове, акцентује речи, 

поштује ритам и интонацију при 

спонтаном говору и читању; - даје 

основне информације о себи и свом 

окружењу, самостално и уз 

наставникову помоћ; - описује 

кратким и једноставним исказима себе 

и друге у познатим ситуацијама; - 

репродукује, сам или у групи, кратке 

рецитације и бројалице и пева познате 

песмице. 

Интеракција  

Ученик треба да: - реагује вербално и 

невербално на упутства и постављена 

питања; - поставља једноставна 

питања; - изражава допадање и 

недопадање; - учествује у заједничким 

активностима на часу (у пару, у групи, 

итд.); - поставља питања и тражи 

ШКОЛА 

 

-школски простор  

-школске активности 

ЈА И МОЈИ  

ДРУГОВИ 

 

-нови другови и особе 

-нове игре (у складу са 

годишњим добима) 

ПОРОДИЦА И 

БЛИСКО 

ОКРУЖЕЊЕ 

-шира породица 

-суседи, пријатељи 

ПРАЗНИЦИ -годишња  доба, месеци, 

дани у недељи, делови  

дана 

-Божић, Нова  година, 

Ускрс, рођендан 

МОЈ ДОМ -просторије и делови 

намештаја 

ИСХРАНА:  - ужина 

-избор хране и пића 

-воће и поврће по 

годишњим добима 

-навике у исхрани у 

Енглеској 

ОДЕЋА -делови тела  

- одевни предмети по 

годишњим добима 
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разјашњења када нешто не разуме. 

Знања о језику - препознаје шта је 

ново научио; - схвата значај 

познавања језика; - користи језик у 

складу са нивоом формалности 

комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); - разуме везу између 

сопственог залагања и постигнућа у 

језичким активностима. 

ОКРУЖЕЊЕ - место и улица где 

станујем 

-важне установе у 

окружењу (биоскоп, 

школа, позориште, пошта, 

музеј) 

ОСТАЛО -исказивање: способности, 

вештина, захвалности, 

извињења, молбе 

-бројеви до 20 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЧУВАРЕ ПРИРОДЕ 

2. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Развијање 

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. 

- знати појам 

животна средина и 

њене елементе;  

- препознавање и 

описивање 

најуочљивијих 

појава и промена у 

животној средини;  

- стицање знања о 

појавама које 

угрожавају животну 

средину;  

- формирање навика 

и развијање 

одговорног односа 

према себи и 

животној средини;  

- развијање 

радозналости, 

креативности и 

истраживачких 

способности;  

- развијање основних 

елемената логичног 

и критичног 

мишљења. 
 

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 

- Вода, ваздух, земљиште (услови живота), 

биљке и животиње;  

- творевине људског рада. 

ПРИРОДНЕ 

ПОЈАВЕ И 

ПРОМЕНЕ У 

ЖИВОТНОЈ 

СРЕДИНИ 

-Сезонске промене на биљкама и 

животињама (у спољашњем изгледу и 

понашању у зависности од годишњих 

доба, сеоба, презимљавање,...); 

--односи исхране - ланци исхране. 

ЗАГАЂИВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

- Извори загађивања воде;  

- извори загађивања ваздуха;  

- извори загађивања земљишта;  

- последице загађивања животне средине;  

- загађујуће материје у домаћинству 

(хемикалије, ознаке за опасне материје на 

амбалажи);  

- понашања која нарушавају изглед 

творевина људског рада (школа, зграда, 

споменика културе...). 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И 

ЗАШТИТА 

ЗДРАВЉА 

- Брига о биљкама и животињама у 

непосредној околини (прављење 

хранилица, појилица и кућица за птице, 

гајење и заливање биљака...);  

- најчешће угрожене биљне и животињске 

врсте из непосредне околине и њихова 

заштита;  

- лековита својства неких биљака (нана, 

камилица, жалфија,...);  

- рационално коришћење природних 

богатстава: штедња воде, енергије;  

- рециклажа (папир, стакло, пластика, 

метал...);  

- прављење компоста  

- правила понашања која доприносе 

очувању здравља. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

2. разред 
 

 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

"Грађанско 

васпитање - Сазнање 

о себи и другима" 

јесте подстицање 

развоја личности и 

социјалног сазнања 

код ученика основне 

школе. Овај наставни 

предмет треба да 

пружи могућност 

ученицима да постану 

активни учесници у 

процесу образовања и 

васпитања, и да 

изграде сазнања, 

умења, способности и 

вредности неопходне 

за формирање 

аутономне, 

компонентне, 

одговорне и 

креативне личности, 

отворене за договор и 

сарадњу, која поштује 

себе и друге. 

- подстицање 

групног рада, 

договарања и 

сарадње са 

вршњацима и 

одраслима;  

- подстицање 

самосвести, 

самопоштовања и 

уважавања других;  

- оспособљавање 

ученика да 

препознају и 

разумеју сопствена 

осећања и потребе и 

њихову међусобну 

повезаност, да штите 

и остварују своје 

потребе на начин 

који не угрожава 

друге;  

- развијање 

комуникативне 

способности, 

невербалне и 

вербалне 

комуникације, 

вештина ненасилне 

комуникације;  

- оспособљавање 

ученика за примену 

вештина ненасилне 

комуникације у 

решавању сукоба и 

вршњачком 

посредовању;  

- развијање 

креативног 

изражавања; 

- оспособљавање 

ученика да упознају 

I Темa 
Подстицање 

групног рада, 

договарања и 

сарадње са 

вршњацима и 

одраслима ма  

 

- Сусрет родитеља, 

наставника и ученика. 

Размена о узајамним 

очекивањима, потребама, 

захтевима, тешкоћама 

везаним за остваривање 

програма грађанског 

васпитања; 

- Упознавање ученика са 

садржајем предмета и 

начином рада. 
 

II Темa- 

Подстицање 

развоја 

самосвести, 

самопоштовања 

и уважавања 

других.  
 

 

- Репортери. Кроз игру 

интервјуисања, упознају 

квалитете којима се 

одликују, њихови другови 

и уче да о њима говоре са 

уважавањем;  

- Поносим се што. ученици 

саопштавају о сопственом 

поступку којим су учинили 

добро неком коме је то 

било потребно 

(родитељима, друговима, 

брату/сестри, рођацима, 

наставницима..);  

- Изражавање захвалности 

другоме. Ученици уче како 

да изразе захвалност за 

неки поступак других 

према њима који им је 

пријао. 

III Тема -Оспособљавање ученика 

да препознају и разумеју 

сопствена осећања и 

потребе, и њихову 

међусобну повезаност и да 

штите и остварују своје 

потребе на начин који не 

угрожава друге.  
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непосредно 

друштвено окружење 

и сопствено место у 

њему и да активно 

доприносе развоју 

школе по мери 

детета;  

- оспособљавање 

ученика да упознају 

и уважавају дечја 

права и да буду 

способни да активно 

учествују у њиховом 

остваривању;  

- развијање и 

неговање основних 

људских вредности. 

- Речник осећања. Ученици 

уче да препознају и 

именују различита осећања 

која се јављају када су им 

потребе 

задовољене/незадовољене;  

- Како се ко осећа. Кроз 

игру улога у задатим 

ситуацијама, ученици 

сагледавају ефекте 

оптужујућих порука и уче 

да препознају и изразе како 

се учесници размене 

осећају у тој ситуацији и 

шта им треба;  

- О стиду и срамоти. Кроз 

цртање и размену ученици 

откривају заштитну улогу 

стида, и начине да 

превазиђу осећање стида;  

- Љубомора. Ученици уче 

да препознају осећања и 

потребе које су у основи 

љубоморе и да их изразе на 

конструктивнији начин;  

- Кривица. Ученици уче да 

преведу осуде о себи у 

позитивни програм - како 

могу другачије да поступе;  

- Ја и љубав. Ученици уче 

да се ослободе да причају о 

доживљају и изражавању 

љубави и да диференцирају 

доживљај и експресију 

љубави;  

- Моје потребе. Кроз 

разговор и цртање ученици 

уочавају различите начине 

за задовољавање потреба и 

жеља и постају свесни 

могућности избора.  

IV Тема 

-Развијање 

комуникативне 

способности, 

невербалне и 

вербалне 

комуникације, 

вештина 

ненасилне 

комуникације.  
 

 

- - Како да кажем. Кроз 

игру и размену ученици 

упознају разлике између 

насилног и ненасилног 

изражавања;  

- Слушање и неслушање. 

Ученици пролазе кроз 

искуство неуспешне 

комуникације изазване 

неслушањем и упознају се 

са техником активног 

слушања као начином на 
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који се може побољшати 

узајамна комуникација и ту 

технику испробавају у 

краћим симулацијама; 

- Да ли се чујемо. Ученици 

се упознају са различитим 

начинима на које можемо 

слушати и чути себе и 

друге и различитим 

исходима у зависности од 

избора саосећајног и 

несаосећајног слушања;  

- Чујем ти срце. Ученици 

уче да примене жирафине 

уши (саосећајно слушање) 

у ситуацијама када се 

саговорник изражава 

насилно. 

V Тема 

 

Оспособљавање 

ученика за 

примену 

вештина 

ненасилне 

комуникације у 

решавању сукоба 

и вршњачком 

посредовању 

-.  

- Кад ја нећу. Ученици уче 

да препознају зашто говоре 

нећу" и да уместо "нећу" 

говоре шта је то што желе а 

што их спречава да 

прихвате захтев одраслог;  

- Посредовање у сукобу 

између дечака и девојчица. 

На примерима типичних 

дечијих сукоба у школи, 

ученици се уче да разлуче 

факте, осећања и потребе 

сукобљених страна и да 

посредују у налажењу 

конструктивног решења;  

- Посредовање у сукобу 

између ученика истог пола. 

На примерима типичних 

дечјих сукоба у школи, 

ученици се уче да разлуче 

факте, осећања и потребе 

сукобљених страна и да 

посредују у налажењу 

конструктивног решења;  

- Посредовање у сукобу 

између родитеља и деце. 

Кроз игру улога, ученици 

се уче да разлуче факте, 

осећања и потребе 

сукобљених страна и да 

посредују у налажењу 

конструктивног решења. 
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VI Тема 

 

Оспособљавање 

ученика да 

упознају 

непосредно 

друштвено 

окружење и 

сопствено место 

у њему, и да 

активно 

доприносе 

развоју школе по 

мери детета.  
 

- - Породично стабло. Кроз 

цртање и размену о томе 

деца уче о родбинским 

везама и видовима 

понашања који могу да их 

ојачају или ослабе;  

- Жирафе у учионици. Кроз 

размену и драматизацију 

ученици се упознају са 

ефектима наредби и 

захтева, и разликама у 

осећањима када нешто раде 

из позитивне односно 

негативне мотивације;  

- Шта се коме допада. 

Ученици се уче да 

артикулишу јасне захтеве у 

вези са оним што би волели 

да промене у школи;  

- Шта можемо да урадимо. 

Кроз игру ученици 

разматрају различите 

акције које би могли сами 

да предузму да живот у 

школи учине лепшим и 

себи и другима.  
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VII Тема 

 

 

Оспособљавање 

ученика да 

упознају и 

уважавају дечја 

права и да буду 

способни да 

активно 

учествују у 

њиховом 

остваривању 

 

- - Дечја права. Ученици се 

упознају са Конвенцијом о 

дечјим правима и бирају и 

рангирају права по 

важности за њих;  

- Моја одговорност. 

Ученици уче да препознају 

везу између права и 

одговорности и кроз 

размену артикулишу за шта 

су деца одговорна у 

породици и у школи;  

- Кад деца крше дечја 

права. Ученици евоцирају 

различите ситуације 

злостављања, ругања, 

насиља међу децом, уче да 

разумеју зашто се то 

дешава, и начине како да се 

заштите;  

- Кад родитељи крше дечја 

права. Ученици евоцирају 

различите ситуације 

злостављања, насиља 

родитеља према деци, уче 

да разумеју зашто се то 

дешава, и начине како да се 

заштите;  

- Кад одрасли у школи крше 

дечја права. Ученици 

евоцирају различите 

ситуације злостављања, 

насиља одраслих који раде 

у школи према деци, уче да 

разумеју зашто се то 

дешава, и начине како да се 

заштите;  

- Различити смо али су нам 

права иста. Ученици уче 

да препознају негативне 

стереотипе, ситуације у 

којима су нека деца 

неприхваћена у групи јер 

долазе из 
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VIII Тема 

 

 

- Развијање и 

неговање 

основних 

људских 

вредности 

- Ја то већ умем. 

Ученицима се изложи 

листа вредности и врлина, 

и тражи се да наведу 

сопствени поступак у коме 

се види да су усвојили ту 

вредност или врлину, и 

подстичу да нађу нове 

поступке којим би могли да 

их изразе;  

- Шта кад се то деси. 

Ученицима се предоче 

ситуације у којима деца 

крше неке од основних 

вредности (крађа, лаж, 

оговарање), уче да изразе 

потребе које децу наводе 

на то, и да открију начине 

на које се те потребе могу 

задовољити а да се не 

прекрше вредности;  

- Мој омиљени јунак из 

приче/бајке/филма. 

Ученици размењују о томе 

које вредности изражава 

њихов омиљени лик;  

- Сарадња. Ученици уче да 

сагледају важност сарадње 

и узајамног подржавања. 

IX Тема 

 

Евалуација  
 

- Ја пре, ја после. Ученици 

се подстичу да сами 

процене програм који су 

прошли и сопствено 

напредовање;  

- Презентација резултата 

рада родитељима. 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА КАТОЛИЧКА ВЕРОНАУКА 
 

 

ВЈЕРОНАУЧНИ ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД  

 

О ситуацији ученика другога вјеронаучнога годишта  

 

Друго вјеронаучно годиште не доноси велике промјене у школи и социјалним односима међу 

ученицима. Разредно је заједништво већ добро изграђено. Упућени су једни на друге и помажу једни 

другима. Ријетко придолазе нови чланови. Унаточ томе,тема особнога идентитета и социјалитета 

такођер прожима и друго вјеронаучно годиште.Друго годиште, својим програмом, жели пратити 

промјене које се брзо одвијају у животу дјетета и понудити нова отворена питања која доноси живот 

и свијет дјетета ове доби.  

У другом годишту дијете је већ много научило, већ знаде писати и читати. Будући да дијете 

добро памти, оно може научити и репродуцирати читаве формуле. Привилегирани су активни облици 
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учења и прихваћања вјеронаучних садржаја. Такођер, вербализам, формално учење и меморирање 

потребних садржаја у потпуности треба прилагодити доби дјеце, повезати с њиховим потребама и 

интересима и конкретним животом, да оно што се учи нађе потребан одјек у њиховом искуству и 

конкретном животу. 

 Док се дјеца у првом годишту врло тешко прилагођују социјалним приликама, то им у 

другом годишту успијева знатно боље. То се нарочито види проматрајући дјецу у игри. Сада су им 

важна правила. Морал љубави и закона обиљежава процесе њиховога моралнога сазријевању. Дјеци 

је врло важно да их сви добро прихваћају. У другом вјеронаучном годишту вјероученик уз помоћ 

вјероучитеља, наставља откривати особну спознају вјере и живота у знаку особите захвалности према 

Богу и људима.  

 

Сврха вјеронаучне наставе другога годишта 

 

 Сврха католичкога вјеронаука другога вјеронаучнога годишта дубљи је сусрет ученика с 

главним чињеницама кршћанске вјере и развијање њихове спремности за дјеловање у складу с вјером 

и њеним законима, правилима живота. Одгој у вјери треба у дјеци учврстити и продубити темељни 

осјећај повјерења у Бога и у њима развити став радосна прихваћања вјерничкога живота, особито 

стога јер их Бог, Исусов и наш Отац, љуби и позива да буду његови пријатељи и његова добра дјеца.  

 

Опћи циљеви вјеронаучне наставе другога годишта  

 

- Открити и упознати у библијским ликовима тајну Божје близине и преко тих ликова 

отварати се Богу и слушати његову поруку  

- Преко старозавјетних великана спознати начине пријатељевања с Богом и како их Бог води 

кроз живот  

- Научити како на животном путу постоје знакови Божје доброте и правила која нам чувају 

живот и чине га квалитетнијим 

 - Открити и упознати Божју величину и благослов у његовим ријечима и заповиједима, 

особито у Исусовој заповиједи љубави  

- Упознати и прихватити Божје заповиједи као правила живота и успјешнога животнога 

остварења који се састоји у љубави према Богу, према себи, ближњима и свим људима  

- Упознати и увидјети да се у догађајима повијести спасења, посебице у Исусову утјеловљењу 

и послању, показује да је он Божји дар људима, обећани и очекивани Месија 

- У сусрету с Исусом открити Божју љубав, његову бригу за свакога човјека и за читави 

свијет, о чему свједоче и приповиједају Еванђеља и друге новозавјетне књиге  

- Упознати и доживјети да се Исусова љубав очитује особито у тајни његове жртве и 

ускрснућа и градити став особнога прихваћања и вјере у Исусово ускрснуће  

- Изграђивати, у сусрету с Исусом, упознавање и тајне властитога живота и потребу 

насљедовања у доброти и племенитости, посебно према сиромашнима и угроженима 

 - Научити градити, у духу Исусове поруке, добре односе са својим вршњацима, с ближњима 

и са свим људима с којима се сусрећу  

- Помоћи дјеци развити способност изражавања стечених спознаја, упознавање и искуство 

радости међусобнога заједништва, опраштања, у школи, али и у обитељи и црквеној заједници, и 

остварење позива на радосно судиоништво у раду, у игри и у слављењу живота 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

2. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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Циљ наставе 

православног 

катихизиса јесте 

да ученици науче 

да је услов за 

ступање у  цркву 

вера, а да део 

цркве постајемо 

кроз крштење 

којим постајемо 

део заједнице 

верних – цркве. 

Да у цркви 

постоје 

различите 

службе кроз које 

служимо Богу и 

једни другима. 

Ученици још 

треба да науче да 

кроз слављење 

празника и 

светих ми 

покушавамо да 

постанемо 

учесници тих 

догађаја, као што 

се кроз литургију 

сједињујемо са 

Богом; ученици 

се упознају са 

деловима храма.     

- усвајање схаватања да 

човек део цркве постаје 

кроз крштење; 

- усвајање схватања да 

цркву чине епископи, 

свештеници, ђакони и 

народ;   

- усвајање схватања да 

кроз прослављање 

празника ми постајемо 

учесници тих догађаја 

као и заједнице светих; 

- формирање навике за 

потребу одласка у цркву 

и усвајање схватања да 

је литургија наш дар 

захвалности  Богу; 

- усвајање схавтања да 

икона није реални 

приказ неке личности 

већ преображени изглед 

и дочаравање Царства 

небеског  

Увод 

- разговарамо о празницима који су се славили у 

току лета 

- упознавање са садржајима и програмом 

Моје место у 

цркви 

- Кроз крштење постајемо део цркве, 

заједнице врних 

 

Литургијске 

службе и 

њихов смисао 

- Ко чини цркву? Различите службе: 

епископ, свештеник, ђакон и народ 

Божији – црква. 

Живот у цркви-

лепота 

празника 

- Празници – наше учешће у животу цркве; 

- Свети – наша старија браћа 

Трпеза 

Господња 

- Литургиај наш дар Богу 

- Предмети који су потребни за служење 

литургије 

- Слава – литургија у мом дому 

Света 

Литургија – 

прослава 

Васкрсења 

- Причешће сједињење Бога и човека 

- Васкрс – празник над празницима 

Икона –прозор 

у вечност 

- Православни храм: припрата, наос и 

олтар; 

- Икона – симбол Православља, приказ 

Царства небеског. 

 

 
 

 

NASTAVNI PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE 

Od 1.razredа do 8.razreda 

Nastavu maternjeg jezika triba povezat prvenstveno sa stečenim iskustvom iz svakodnevnog života, sa 

nastavom poznavanja prirode i društva, poviјеšću, zemljopisom, sa likovnom i glazbenom kulturom, 

običajima, kulturom, vijerom i tradicijom svog naroda. Korelacija  ovih  prijedmeta i oblasti prijeko je 

potrijebna jer omogućava ostvarivanje veoma uspešnih rezultata rada. 

CILJ 

NASTAVE 

OPERATIVNI 

ZADACI NASTAVE 
SADRŽAJI NAČINI OSTVARIVANJA 

CILJ nastave 

hrvatskog jezika 

s elementima 

nacionalne 

kulture je da 

učenici ovladaju 

hrvatskim 

standardnim 

jezikom u 

okviru 

- upoznavanje i 

njegovanje kulturne 

baštine Hrvata; 

 - postupno i 

sistematsko 

upoznavanje hrvatskog 

standardnog jezika u 

usmenoj i pismenoj 

uporabi;  

- primjena jezika u 

KOMUNIKACIJSKA 

OSPOSOBLJENOST 

 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

JEZIČNA 

OSPOSOBLJENOST 

 Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК 

2.разред 
LIMBA ROMÂNĂ 

 

ЦИЉ 
Scopulactivităţii 

instructive 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
Sarcini operative 

САДРЖАЈИ 

Cuprins 

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊ

А 
MODUL DE 

REALIZARE A 

PROGRAMEI 
Ţelulpredăriilimbiirom

âne 

înclasaadouaestedeaaju

taeleviisăşi însuşească 

cititul, scrisul 

şiexprimareacorectă 

înlimbaromână, dea 

înţelegesemnificaţiileg

lobalealemesajuluioral 

şiscris 

şidezvoltareacunoştinţ

elor 

şilărgireaproprieiexper

ienţe. 

- ascultatextescurtedediferitetipuri, 

adaptatevârstei; - citiromâneştecursiv; 

- intonacorecttextul 

întimpulcitiriipebazasemnelordepunct

uaţie; - observacuvintenecunoscute 

şiva ştisă cauteexplicaţii; - ştisă-

şiexprimegândurile, ideile, 

sentimentele 

şiatitudiniledespreceeaceacitit 

şidesprediferitetemedinmediulînconju

rător, folosindu-şiexperienţa 

şiimaginaţia; - ştisă 

scrielitereledetipar şidemână; - 

folosicorectsemneledepunctuaţie; - 

folosicorectliteramareiniţială la 

începutulpropoziţiei şinumelor; - ştisă 

scriemesaje, scrisori, felicitări...; - 

exprimapărerile, gândurile 

şiatitudinilepersonaledespreceeaceaci

LIMBA  

Citireaşipronunţareaco

rectă a 

sunetelorşigrupurilor 

de sunete. 

Identificareavocalelor, 

consoanelorşi a 

silabelor. 

Accentuareacorectă a 

cuvintelor. 

Intonaţiacorectă a 

propoziţiei. 

Scriereaşipronunţareac

orectă a cuvintelor 

care conţinliterele ă, î, 

â, m înainte de b şi p, 

litera x, doi n şi a 

grupurilor de litereoa, 

ia, ea, ie, îi.  

Exersareatehniciici

titului. Citirea cu 

înţeles. Citirea cu 

voce tare şiîngând. 

Recunoaştereapov

estirilor, basmelor, 

fabulelor, 

ghicitorilorşiprove

rbelor. 

predviđenih 

sadržaja, te da 

upoznaju 

elemente 

hrvatske kulture 

različitim 

komunikacijskim 

situacijama;  

- razvijanje pravilnog 

usmenog i pismenog 

izražavanja; 

 - bogaćenje rječnika, 

jezičnog i stilskog 

izraza; 

-upoznavanje sa 

šokačkom I 

bunjevačkom 

tradicijom u 

Vojvodini. 

KNJIŽEVNOST 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

*Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

HRVATSKA 

KULTURNA, 

POVIJESNA I 

PRIRODNA 

BAŠTINA 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja, nalazi korelacije sa poviješću , 

zemljopisom... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 
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titfolosindusedeexperienţapersonală; - 

identificavocalele, consoanele 

şisilabele; - ştisă scrie şisă 

pronunţecorectgrupuriledelitereoa, ia, 

ea, ie, îi; - ştipederostalfabetul; - ştisă 

identificesubstantivul 

şicategoriileluigramaticale (gen, 

număr) şiverbul; - 

aveaunvocabulardezvoltatpotrivitvârs

tei; 

cunoaştetipurile de bază ale 

exprimăriiliterare (vers, strofă...); - 

cunoaşteformelede bază ale literaturii 

(poezie, poveste, basm, ghicitori....) 

 
Exprimareaorală: 

Reproducereaconţinutu

luitextelormaiscurte. 

Povestireaconţinuturilo

remisiunilorvizionate, 

benzilordesenate, 

filmelor animate, 

filmelorpentrucopii, 

audio şi video 

casetelor, CDurilor.  

 

 

 

 

 

 

 

Exprimareaînscris: 

Copiereapropoziţiilorşi

textelormaiscurte. 

Descriereapeisajelor 

din natură, 

aoamenilorşianimalelo

r. Folosireacorectă a 

semnelor de 

punctuaţie. 

Aşezareacorectă a 

titlului, aliniatului, 

dialoguluipecaiet. 

Scriereavederilor, 

felicitărilorşiscrisorilor

scurte 

 
Comentareasuccint

ăailustraţiilor, 

poveştilorpebazau

norcuvintepropuse. 
 
Descriereaobiectel

orşifiinţelordupă 

un plan. Situaţii de 

comunicare 

(înşcoală, încasă, 

pestradă, 

înmagazin, 

înmijloacele de 

transport, 

încentreleturistice..

.). 
 
Povestireaconţinut

urilorcitite. 

Scriereacorectă a 

cuvintelor. 

Respectareanormel

orortografice la 

dictare, auto-

dictareşicompuner

eliberă. 

Temepentruacasăşi

analizalor la ore. 

 

 

Допунска настава 
За допунски рад се опредљују ученици  5. разреда  којима је потребна додатна мотивација и подршка у усвајању 

румунског језика, као и  ученици којима је потребна било каква додатна помоћ у процесу учења 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

 

-подстицање на усвајање знања 

- -мотивисање  за рад 

- -методе рада прилагођава 

карактеристикама и способностима 

ученика  

- интерактивно учење 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

 

- Ученик  зна основе ( градња, употреба) 

садашњег, прошлог и будућег времена 

-правилно казује реченице у зависности од 

времена 

дешавања; 

-зна да користи врсте речи; 

- ученик зна употребу модалних глагола и 

њихову промену у презенту и претериту 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

ученик  зна  одређен  фонд речи, потребних за 

лично представљање 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

читање разноврсних текстова 

- дискусија 
- ученик зна правилно да чита непознат текст, 
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ПИСАЊЕ И 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

- диктати 

- преписивање текстова 

- кратки описи 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише кратка неформална писма  

КОНВЕРЗАЦИЈА - индивидуално, у пару 

- Ученик је способан да монолошки, без 

претходне припреме представља у пар 

реченица себе и друге. 

 

 

 

 

 

 

 

Додатна настава 
 

Додатна настава се организује за напредније ученике  5. разреда који желе да прошире своја знања из  

румунског језика. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

 

- методе рада 

прилагођава ученицима 

који показују 

интересовање за 

усвајање знања  у већем 

обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

-Усвајање знања у већем обиму 

-  Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

- методе рада 

прилагођава ученицима 

који показују 

интересовање за 

усвајање знања  у већем 

обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. 

такмичење 

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУТУРЕ 

 

3.3. Наставни програм за 3. Разред 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

3. разред 
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ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

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. 

 

- овладавање техником 

читања и писања на оба 

писма; 

- савладавање просте 

реченице (појам, главни 

делови); 

- стицање основних 

појмова о именицама, 

придевима и глаголима; 

- постепено увођење у 

тумачење основне 

предметности 

књижевног дела 

(осећања, догађаји, 

радње, ликови, поруке, 

језичко-стилске 

карактеристике); 

- овладавање усменим и 

писменим изражавањем 

према захтевима 

програма 

(препричавање, 

причање, описивање, 

извештавање); 

- постепено упознавање 

методологије израде 

писменог састава. 

 

 

ЈЕЗИК 

ГРАМАТИКА 

- Именице: заједничке и властите; род и број 

именица. 

- Глаголи: радња, стање, збивање; разликовање 

облика којима се означава садашњост, прошлост и 

будућност. Разликовање лица и броја глагола. 

Потврдни и одрични облик глагола. 

- Придеви: род и број придева; описни и присвојни 

придеви. 

- Реченица: појам реченице; врсте реченица пo 

значењу: обавештајне, упитне, узвичне и заповедне; 

главни делови реченице - предикат и субјекат; речи 

које означавају место, време и начин вршења 

радње; потврдни и одрични облик реченице. 

- Уочавање управног говора у тексту. 

- Речи које значе нешто умањено и увећано. 

- Речи истог облика, a различитог значења. 

Речи различитог облика, a истог или сличног значења. 
ПРАВОПИС 

- Обнављање и вежбе у примени правописних 

правила. 

- Употреба великог слова у писању имена народа, 

вишечланих географских имена, празника, наслова 

књига, часописа и новина. 

- Писање датума. 

- Писање назива улица. 

- Писање бројева словима. 

- Писање речце HE уз глаголе, придеве и именице. 

- Писање речце ЛИ. 

- Азбука и абецеда – изговор напамет и уочавање 

примене у списковима ученика и сл.  

- Интерпункцијски знак на крају обавештајних, 

упитних, узвичних и заповедних реченица. 

- Писање сугласника ј у речима (отклањање грешака 

ако их ученици чине) - између самогласника и - о / 

о - и; 

Писање скраћеница типа: бр., уч., стр., год. и 

скраћенице за мере 

ОРТОЕПИЈА 

- Правилно изговарање гласова Ч, Ђ, Џ, Ђ и X. 

- Интонација реченице: тон и јачина гласа у 

изговарању реченице;  

- Истицање речи у реченици (реченични акценат);  

- Интонационо подешавање гласа у изговарању 

обавештајне, упитне, узвичне и заповедне 

реченице;  

- Изговарање потврдног и одричног облика 

реченице;  

Значај брзине и паузе уговору. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛИРИКА 

- Ритам; наглашени и ненаглашени слогови; рима.  

- Песничка слика као саставни чинилац композиције 

лирске песме. 

- Поређење – препознавање стилског средства. 
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- Породичне народне лирске песме, шаљива песма, 

родољубива песма - основна обележја. 

ЕПИКА 

- Фабула: повезаност догађаја с местом, временом и 

ликовима. 

- Књижевни лик: изглед; говорна карактериза-ција 

књижевног лика; односи међу ликовима. 

- Пишчев говор и говор ликова. 

- Разговор, опис - на нивоу препознавања и 

именовања. 

- Народна и ауторска бајка - препознавање. 

 

ДРАМА 

- Радња у драми.  

- Развој драмског сукоба.  

- Драмски лик и глумац.  

- Сценски простор - на нивоу препознавања и 

спонтаног увођења у свет драмске /сценске 

уметности. 

 

- Подстицање ученика да схватају и усвајају следеће 

појмове: слично, различито, супротно, изражајно; 

запажање, понашање, поступак, убедљиво, 

неочекивано; сналажљивост, радозналост. 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

- Препричавање садржине текстова, играних и 

анимираних филмова, позоришних представа, 

радијских и телевизијских емисија за децу - 

детаљно (опширно), пo заједничком и 

индивидуалном плану; сажето препричавање пo 

заједничком и самостално сачињеном плану за 

препричавање. 

- Причање о доживљајима и догађајима, стварним и 

измишљеним (нарочито у функцији стварања 

погодне атмосфере за читање и тумачење текста). 

Причање према слици са целовитим догађајем пo 

заједничком и самостално сачињеном плану. 

Причање пo задатим речима. Настављање приче 

подстакнуто датим почетком. 

- Описивање људи и природе: спољашња обележја 

особе која се описује (физички портрет), њене 

основне карактерне црте (духовни профил) и 

понашање у конкретним животним околностима 

(поступци, реакције, говор). Колективна и 

самостална посматрања природе (шетња, излети, 

посете, документарни филмови) на основу којих се 

увежбава описивање уочљивих и занимљивих 

појединости које су међусобно повезане. 

Самостално бирање мотива и издвајање детаља који 

ученика посебно заокупљају и подстичу на 

описивање - најчешће у писменом облику. 

Увежбавање планског приступа у описивању 

(заједнички и индивидуални планови/ подсетници 

за описивање). 

Извештавање - сажето информисање о себи (кратка 

аутобиографија). 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 
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3. разред 

 

 
 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

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 

развоју личности 

ученика. 

 

Ученици требају да: 

- савладају читање, 

писање и упоређивање 

природних бројева до 

1000; 

- упознају римске цифре 

(I,V,X,L,D,M) и 

принцип читања и 

писања бројева помоћу 

њих; 

- успешно обављају све 

четири рачунске 

операције до 1000; 

- упозната својства 

операција користе за 

рационалније (лакше) 

рачунање; 

- упознају зависност 

резултата од 

компонената операције; 

- знају да израчунају 

вредност бројевног 

израза са највише три 

операције; 

- умеју да прочитају и 

запишу помоћу слова 

својства рачунских 

операција; 

- знају да одреде 

вредност израза са 

словима из дате 

вредности слова; 

- знају да решавају 

једноставније једначине 

у скупу бројева до 1000; 

- упознају и правилно 

записују разломке чији 

је бројилац 1, а 

именилац ≤10; 

- успешно решавају 

текстуалне задатке; 

- формирају представе о 

правој и полуправој; 

- уочавају и умеју да 

цртају прав, оштар и туп 

угао; 

- знају да цртају 

паралелне и нормалне 

праве, квадрат, 

правоугаоник, троугао и 

кружницу (помоћу 

лењира, троугаоника и 

шестара); 

- стичу представе о 

 

Блок бројева до 

1000 

- Декадно записивање и читање бројева до 1000.  

- Упоређивање бројева према њиховим декадним 

записима.  

- Писање бројева римским цифрама. 

- Сабирање и одузимање бројева у блоку до 1000.  

- Дељење са остатком у блоку бројева до 100 

(укључујући и усмене вежбе).  

- Множење и дељење троцифреног броја 

једноцифреним. 

- Изрази.  

- Коришћење заграда и њихово изостављање.  

- Својства рачунских операција и њихова примена на 

трансформисање израза и за рачунске олакшице. 

- Употреба знакова за скуп и припадност скупу: { }, 

. 

- Једначине облика попут: x ±13 = 25, 125 – x = 25, 5  

x = 225.  

- Неједначине облика попут: x > 15, х < 245.  

- Скуп решења неједначине. 

- Текстуални задаци. 

Разломци  

 

Геометријске 

фигуре и 

њихови 

међусобни 

односи 

- Кружница (кружна линија) и круг.  

- Цртање помоћу шестара.  

- Угао. Врсте углова - оштар, прав, туп.  

- Паралелне и нормалне праве и њихово цртање 

помоћу обичног и троугаоног лењира. 

- Правоугаоник и квадрат.  

- Троугао.  

- Цртање ових фигура помоћу лењира и шестара. 

- Поређење и графичко надовезивање дужи.  

Обим правоугаоника, квадрата и троугла 

 

Мерење и мере 

 

- Милиметар и километар 

- Килограм 

- Литар 

- Година и век  

Односи између мањих и већих јединица који остају у 

оквиру блока бројева до 1000 
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подударности фигура 

(преко модела и 

цртања); 

- знају да одреде обим 

правоугаоника, квадрата 

и троугла; 

- упознају мерење масе 

тела и запремине 

течности, као и нове 

јединице за време 

(година и век). 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО 

3. разред 
 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

ЦИЉ наставе је 

да усвајањем 

знања, умења и 

вештина деца 

развијају своје 

сазнајне, 

физичке и 

креативне 

способности, а 

истовремено 

спознају и граде 

ставове и 

вредности 

средине у којој 

одрастају као и 

шире друштвене 

заједнице. 

Упознавање 

природе и 

друштва развија 

код деце сазнајне 

способности, 

формира основне 

појмове и 

постепено гради 

основе за систем 

појмова из 

области природе, 

друштва и 

културе. 

Истовремено, 

стичу се знања, 

умења и вештине 

које им 

омогућавају 

даље учење. 

Активним 

упознавањем 

природних и 

- развијање основних 

појмова из природних и 

друштвених наука; 

- развијање основних 

појмова о ширем 

природном и 

друштвеном окружењу - 

завичају; 

- развијање 

радозналости, 

интересовања и 

способности за активно 

упознавање окружења; 

- развијање способности 

и запажања основно 

својстава објеката, 

појава и процеса у 

окружењу и уочавање 

њихове повезаности; 

- развијање основних 

елемената логичког 

мишљења; 

- стицање елементарне 

научне писмености, 

њена функционална 

применљивост и развој 

процеса учења; 

- оспособљавање за 

сналажење у простору и 

времену; 

- разумевање и 

уважавање сличности и 

разлика међу 

појединцима и групама; 

- кориштење различитих 

социјалних вештина, 

знања и умења у 

непсредном окружењу; 

- развијање одговорног 

Природа-човек-

друштво Мoj завичај 

- Облици рељефа у окружењу: низије, котлине и 

планине (подножје, стране, обронци, врх планине). 

- Облици појављивања воде у окружењу (река и њене 

притоке, бара, језеро...). 

- Животне заједнице (састав земљишта, влажност, 

утицај светлости и топлоте, биљни и животињски 

свет, ланац исхране) и међусобни утицаји у 

животној заједници. 

- Копнене животне заједнице (шуме и травнате 

области). 

- Култивисане животне заједнице: обрадиво зем-

љиште (воћњаци, повртњаци, њиве...) и паркови. 

- Карактеристични биљни и животињски свет коп-

нених животних заједница. 

- Значај и заштита рељефа (земљишта и копнених 

животних заједница). 

- Водене животне заједнице (баре, језера, реке...). 

- Карактеристични биљни и животињски свет водених 

животних заједница. 

Значај и заштита вода и водених животних 

заједница. 

 Нежива природа 

- Разлике и сличности воде и других течности (про-

видност, густина, вода и течност као растварачи). 

- Понашање тела (материјала) у води и различитим 

течностима (плива - тоне, раствара се - не раствара 

се; зависност брзине растварања од: уситњености 

материјала, температуре и мешања). 

- Промене при загревању и хлађењу течности (проме-

на температуре, испаравање - брже, спорије, 

замрзавање..) 

- Основне карактеристике течности (променљивост 

облика, простор који заузима – запремина, слободна 

површина, услови тока ...). 

- Ваздух притиска и покреће. Променљивост облика и 

запремине. 

- Промене које настају при загревању и хлађењу ваз-
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друштвених 

појава и процеса, 

подстиче се 

природна 

радозналост 

деце. Најбољи 

резултати 

постижу се 

уколико деца 

самостално 

истражују и 

искуствено 

долазе до 

сазнања - 

спознају свет око 

себе као 

природно и 

друштвено 

окружење.  

 

односа према себи, 

окружењу и културном 

наслеђу; 

 

духа (промена температуре, запремине, струјање 

ваздуха...). 

- Чврсто, течно, гасовито - разлике и сличности (об-

лик, запремина, понашање при механичким и 

топлотним утицајима). 

Промене материјала и објеката: повратне (испа-

равање, кондензовање, еластичност) и неповратне 

(сагоревање, рђање) 

Веза живе и неживе природе 

- Својства земљишта и њихов значај за живи свет. 

- Својства воде и ваздуха која су значајна за живи 

свет и људску делатност (утицај воде и ваздуха на 

земљиште, биљни и животињски свет, снага воде и 

ветра...). 

- Кружење воде у природи. 

- Временске прилике и њихов значај за живот у 

окружењу. 

- Различити звуци у природи као последица кретања. 

Повезаност животних заједница и улога човека у 

очувању природне равнотеже 
Кретање у 

простору и 

времену 

- Различити облици кретања и њихове основне 

карактеристике (кретање пo правој линији, кружно 

кретање, кретање тела на опрузи, клатна, таласање; 

уочавање узрока настанка неких кретања и пери-

одичног понављања). 

- Кретање производи звук (треперење затегнуте жице, 

гумице, затегнуте коже...). 

- Када и како тела падају, клизају се и котрљају 

наниже. 

- Оријентација према Сунцу и одређивање главних 

страна света. 

- Оријентација помоћу плана насеља. 

- Оријентација на географској карти Републике 

Србије (уочавање облика рељефа, вода, насеља, 

саобраћајнице, границе ... завичај на карти Србије). 

Временске одреднице (датум, година, деценија, век - 

ближа и даља прошлост) 
Наше наслеђе 

- Како откривамо прошлост (сведоци ближе и даље 

прошлости). 

- Трагови прошлости: материјални, писани, усмени и 

обичајни. 

- Чувамо и негујемо остатке прошлости. 

- Одређивање ближе и даље прошлости (живот у 

породици, школи, насељу, завичају). 

- Moj завичај и његова прошлост - културна и 

историјска (начин живота, производња и размена 

добара, занимања, одевање, исхрана, традиционалне 

светковине, игре, забаве...). 

- Ликови из наших народних песама, приповедака и 

бајки - повезаност догађаја из прошлости са местом 

и временом догађања. 

Знаменити људи нашег краја (просветитељи, песници, 

писци, сликари, научници...). 
Материјали и 

њихова употреба 
- Специфичне промене материјала под топлотним и 

механичким утицајима (метал, пластелин, вода, 
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пластика различите тврдоће, дрво, восак, алкохол, 

крзно...). 

- Електрична проводљивост воде, водених раствора и 

ваздуха (провера помоћу струјног кола са батеријом 

и малом сијалицом). 

- Ваздух - топлотни изолатор. 

- Магнетна својства материјала (природни магнети, 

могућност намагнетисавања тела и особине које тада 

испољавају). 

- Својства материјала одређују њихову употребу 

- Значај и неопходнострециклирања материјала и 

рационалне потрошње производа од стакла, 

пластике и метала 

Сакупљање и раздвајање отпада за рециклажу (папир, 

пластика, лименке) 

 

Људска делатност 
- Становништво нашег краја (сличности, разлике, 

суживот). 

- Дечија права, правила група (познавање, уважавање 

и живљење у складу са њима). 

- Производне и непроизводне делатности људи и 

њихова међузависност. 

- Село и град, сличности и разлике (загађеност...) 

њихова повезаност, зависност и међуусловљеност. 

- Саобраћајнице у окружењу (понашање на саобра-

ћајницама: прелазак преко улице - пута, кретање дуж 

пута, истрчавање на коловоз, коришћење јавног 

превоза, вожња бициклом, игра поред саобра-

ћајница; именовање и препознавање на географској 

карти). 

- Међусобни утицаји човека и окружења (начин на 

који човек мења окружење), утицај на здравље и 

живот. 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНА КУЛТУРА 

3. разред 
 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

ЦИЉ васпитно-образовног рада 

наставе ликовне културе јесте да 

ученици овладају основним 

законитостима ликовне културе и 

да се развијају према својим 

психофизичким способностима 

испољавајући своју креативност и 

стваралачке способности. 
 

- оспособљавање ученика 

да се успешно служе 

средствима и техникама 

ликовног изражавања; 

- оспособљавање за 

ликовно изражавање 

доживљаја и осећања 

везана за искуство из 

непосредног окружења и 

сопствене маште; 

- развијање креативног 

мишљења, опажања и 

тумачења планираних 

садржаја за усвајање и 

вежбање; 

- мотивисање ученика за 

слободно ликовно 

изражавање; 

Коришћење разног 

материјала за 

компоновање 
 

 

- Дорада и 

преобликовање 

започетих облика. 

Појмови: медијуми - 

проширени медијуми. 

Композиција и 

покрет у 

композицији 
 

 

- Композиција линија,  

- Композиција боја,  

- Композиција облика,  

- Композиција светлина 

и сенки,  

- Композиција разних 

материјала у складу са 
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- адекватно и активно 

учествовање у 

презентацији сопствених 

и радова својих другара;  
 

проширеним медију-

мима. 

Појмови: композиција 

Орнаментика 
 

- Линеарна 

орнаментика,  

- Површинска 

орнаментика,  

- Тродимензионална 

орнаментика. 

Појмови: орнамент 

 

Простор ( 

повезивање разних 

облика у целину) 
 

- Аутоматски начин 

цртања,  

- Субјективно осећање 

простора,  

- Илузија простора, 

линије,  

- Површине, облици и 

боје у простору,  

- Шаљиви простор... 

Појмови: простор, 

илузија простора 

Одабирање 

случајно добијених 

ликовних односа по 

личном избору 

ученика 

 

- Слика случај 

(извођење емотивно-

афективних садржаја 

према узрасту 

ученика). 

Појмови: машта 

Плакат, билборд, 

реклама 
 

- Изуелне информације, 

поруке, препоруке ... 

Појмови: визуелна порука 

Ликовне поруке 

као могућност 

споразумевања 
 

- Препознавање 

карактеристика 

инсеката, животиња, 

професија код људи... 

Појмови: визуелно 

споразумевање 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 

3. разред 
 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
 

- развијање интересовања, 

музичке осетљивости и 

креативности; 

- оспособљавање за 

разумевање могућности музичког 

изражавања; 

- развијање осетљивости за 

музичке вредности упознавањем 

музичке традиције и културе свога и 

других народа. 

 

 

 

 
Ученици треба да: 

- певају песме по 

слуху; 

- слушају вредна 

дела уметничке и народне 

музике; 

- изводе дечје, 

народне и уметничке игре; 

- свирају на дечјим 

музичким инструментима; 

- усвајају основе 

музичке писмености. 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

- Слушање вокално-

инструменталних 

композиција за децу 

- Слушање кратких 

инструменталних 

композиција 

различитог садржаја, 

облика и 

расположења, као и 

музичких прича. 

Слушање народних 

песама и игара 
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ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ - 

ПЕВАЊЕ И 

СВИРАЊЕ 

ПЕСАМА И 

ОСНОВИ 

МУЗИЧКЕ 

ПИСМЕНОСТИ 

- Певање песама (учење 

пo слуху и учење 

песме са нотног 

текста) различитог 

садржаја и 

расположења, 

традиционалне и 

уметничке музике које 

су примерене 

гласовним могућно-

стима и узрасту 

ученика.  

- Певање и извођење 

музичких игара (игре 

уз покрет, дидактичке 

игре). 

Певање модела и 

наменских песама као 

звучна припрема за 

поставку музичке писме-

ности 

- Свирање пратње за 

бројалице, песме, игре 

на ритмичким дечјим 

инструментима. 

- Свирање 

једноставнијих песама 

на мелодијским 

инструментима 

Орфовог инструмента-

ријa. 

- Ha основу искуства у 

извођењу музике, 

препознати и свирати 

делове песама. 
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ДЕЧЈЕ 

СТВАРАЛАШТВО 

 

 

- Ритмичким и звучним 

ефектима креирати 

једноставне пратње за 

бројалице, песме, 

приче, стихове, 

музичке игре, 

користећи притом 

различите изворе 

звука (глас, тело, 

Орфов 

инструментаријум). 

- Креирање покрета уз 

музику коју певају или 

слушају ученици. 

- Смишљање музичких 

питања и одговора, 

ритмичка допуњаљка, 

мелодијска 

допуњаљка са 

потписаним текстом, 

мелодијска 

допуњаљка. 

Импровизовање дијалога 

на мелодијским 

инструментима Орфовог 

инструментарија 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

3. разред 
 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
 

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.  

 

 

- усмерени развој основних 

моторичких способности, 

првенствено брзине и 

координације; 

- усмерено стицање и 

усавршавање моторичких 

умења и навика 

предвиђених програмом 

физичког васпитања; 

- примена стечених знања, 

умења и навика у 

сложенијим условима (кроз 

игру, такмичење и сл.); 

- задовољавање социјалних 

потреба за потврђивањем, 

групним поистовећивањем 

и сл. ; 

- естетско изражавање 

кретњом и доживљавање 

естетских вредности; 

- усвајање етичких 

вредности и подстицање 

вољних особина ученика. 

 

 

АТЛЕТИКА 

- Ходање и трчање уз 

поскоке, окрете, 

чучњеве 

- Трчање са променљи-

вом брзином 

- Брзо трчање до 40 м 

- Елементарне игре са 

скакањем 

- Скок у даљ из залета 

- Скок у даљ из залета 

(такмичење) 

- Ношење друга у двоје, 

утроје на леђима 

- Елементарне игре са 

бацањем и хватање 

- Бацање лоптице у 

даљину из места 

- Елементарне игре 

брзог трчања 

- Брзо трчање до 40 м 

- Скок у даљ из места 

суножним одразом 

- Скок у даљ залетом 

преко конопца висине 

30-50 цм 

- Ходање и трчање у 

природи 

- Ношење терета на 

глави, леђима, боку 

- Пузање уз обилажење 
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пшрепрека са 

ношењем предмета 

- Истрајно трчање 

умереним темпом до 2 

км 

- Прескакње препрека 

постављених у низу 

- Бацање лоптице у 

хоризлонталне и 

вертикалне циљеве 

- Скок у дубину 

- Штафетне игре са 

пењањем 

- Ношење разних 

предмета по правој 

изломљеној линији 

- Ношење предмета уз 

савладавање препрека 

- Елементарна игра 

"Умножавање парова" 

на снегу 

- Грудвање, гурање 

трећег на санкама, 

прављење Снешка 

- Вучење и гурање у 

паровима са палицом 

- Штафетне игре са 

развијањем брзине 

- Утврђивање обучених 

скокова 

- Савлађивање низа 

препрека - полигон 

- Елементарне игре 

брзог трчања "дупли 

бројеви" 

- Скок у даљ из залета - 

такмичење 

- Скок у вис правим 

залетом 

- Скок у вис правим 

залетом - такмичење 

- Провера физичких 

способности "скок у 

даљ из места" 

- Провера физичких 

способности - чунасто 

трчање 3x10 

Провера физичких 

способности бацање 

"медицинке" до 2 кг 

 

 

 

 

 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И 

ТЛУ 

- Вучење у паровима 

са линије 

- Надвлачење на 

кругу нацртаном на 

тлу 

- Припрема за 

прескок козлића. 

Прескок 

- Ходање по греди уз 

поскоке, окрете, 

чучњеве 
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- Слободан вис и 

помицање у 

слободном вису 

- Пењање по косо 

постављеној справи 

- Пењање уз 

вертикалне лестве 

(уже, мотка, дрво до 

2,5 м) 

- Колут напред 

- Прелажење са 

справе на справу 

- Ходање по клупи са 

бацањем и хватањем 

лопте 

- Паралелни разбој до 

висине груди (за 

ученике), Дохватни 

кругови (за ученице) 

- Ходање по ниској 

греди са ношењем 

предмета 

- Наскок на справу 

одразом једне ноге 

- Вежбе на тлу. Колут 

назад 

- Ходање и трчање по 

шведској клупи 

- Наскок на справу 

суножним одразом 

до чучња 

- Став о лопатицама 

"свећа" 

- Пузање на различите 

начине по 

хоризонталној, косој 

клупи 

- Дочелно вратило 

одраз вис узнети, 

спуст у вис стражњи 

Провлачење у пењању 

и силажењу кроз окна 

шведских лестви 

 

РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ 

ПЛЕСОВИ 

- Бацање лоптице у 

даљину из залета 

- Прескакање вијаче у 

кретању - напред, 

назад 

- Прескакање вијаче у 

месту и кретању 

- Корак са 

привлачењем ноге са 

подизањем тежишта 

и без тога 

- Дечја народна игра 

"Ми смо деца 

весела" 
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- Мачији скок 

- Маказице напред и 

назад 

- Дечија игра "Савила 

се бела лоза винова" 

- Вежбање обручем 

- Галоп - корак 

напред кроз вијачу 

- Народно коло "Ја 

посејах лубенице" 

- Дечији поскоци у 

месту и кретању 

- Плесови по избору 

ученика 

- Естетско 

обликовање тела 

- Ритмички састав са 

лоптом 

Прескоци преко дуге 

вијаче и у мањим 

групама 

 

ОСНОВИ 

ТИМСКИХ 

ИГАРА 

- Одбијање лопте у 

паровима и у групи 

на одбојкашки 

начин 

- Елементарне игре са 

лоптом 

- Елементарна игра 

"Између две ватре" 

- Надвлачење 

пруженог конопца 

- Вучење ужета 

постављеног у 

облику круга 

- Вучење и гурање 

помоћу мотке 

- Бацање лопте са 

одбијањем од зида 

- Умерено трчање са 

бацањем и хватањем 

лопте 

- Додавање лопте у 

паровима и ходу 

- Додавање лопте на 

разне начине у 

месту и ходу 

- Основни ставови у 

месту и кретању 

- Вођење лопте и 

додавање уз умерено 

трчање 

- Вођење лопте 

између сталака, са 

бацањем у циљ 

- Основи рукомета 

- Основи кошарке 

- Основи одбојке 

- Основи тимских 

игара 
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- Елементарне игре са 

бацањем и хватањем 

лопте 

- Провера физичких 

способности 

"одбијање лопте од 

зида" 

Тимске игре по избору 

ученика 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

3.разред 
 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ  наставе  страног  

језика на млађем  

школском узрасту је да 

оспособи  ученика да 

комуницира на  

основном  нивоу  

страним језиком,,у 

усменом и писаном 

облику о темема из 

његовог непосредног 

окружења. 

Настава  страног језика  

треба  да : 

-подстакне  потребу за 

учењем страних  језика, 

-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 употребу 

страног језика у личне 

сврхе и из задовољства. 

 

Разумевање говора  

Ученик  треба да: 

-препознаје гласове (посебно оне којих 

нема у матерњем језику) у говорном 

 ланцу, акценат, ритам и интонацију, 

-разуме вербални  садржај уз помоћ 

невербалне комуникације, 

-разуме кратке дијалоге, приче и песме 

о познатим темама које чује уживо или 

са аудио-визуелних записа.  

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

-препознаје слова, написане речи и 

реченице у вези са познатим 

појмовима, 

-поштује правописне знаке при читању, 

-разуме основна значења кратких 

писаних и илусртованих текстова о 

познатим темама. 

Усмено  изражавање 

Ученик  треба да: 

-разговетно изговара гласове, акцентује 

речи, поштује ритам  и  интонацију при 

 говору и читању, 

-даје основне информације о себи и 

свом окружењу,самостално и уз 

 наставникову помоћ, 

-описује кратким и једноставним 

исказима себе и друге у познатим 

ситуацијама, 

-репродукује, сам или у групи, кратке 

рецитације или бројалице и познате 

песме. 

Интеракција 

Ученик треба да : 

-реагује вербално и невербално на 

постављена упутства и питања, 

-поставља једноставна питања, 

-изражава допадање и недопадање, 

ШКОЛА 

 

-школски прибор 

-школски простор  

-школске активности и 

излети 

ЈА И МОЈИ  

ДРУГОВИ 

 

- дружење са друговима и 

особама из  окружења 

-спорт 

 

 

ПОРОДИЦА И 

БЛИСКО 

ОКРУЖЕЊЕ 

-шира породица 

-суседи, пријатељи 

-кућни љубимци и обавезе 

према њима  

ПРАЗНИЦИ -годишња  доба, месеци, 

дани у недељи, делови  

дана 

-Божић, Нова  година, 

Ускрс, рођендан 

-обичаји 

-изражавање лепих жеља, 

честитање 

МОЈ ДОМ -обавезе у кући 

-описивање положаја и 

места где се лице или 

предмет налазе 

ИСХРАНА:  - оброци 

- омиљена храна 

- здрава храна 

- навике и укуси у вези са 

храном 

-нуђење, прихваћање 

понуђеног 

ОДЕЋА -делови тела и одевни 

предмети 

-прикладно одевање   
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-учествује у заједничким активностима 

на часу, 

-поставља питања и тражи разјашњење 

када нешто не разуме. 

 Писмено  изражавање 

Ученик треба да : 

-поштујући правопис, преписује, 

допуњава и пише речи и краће 

реченицеу вези са познатим   писаним 

текстом или визуелним подстицајем, 

-пише личне податке (име, презиме и 

адресу), 

-прави спискове са различитим 

наменама (куповина, прославе 

рођендана, обавезе   у току дана...), 

-допуњава честитку. 

 Знања  о  језику 

Ученик треба да: 

-препознаје основне граматичке 

елементе, 

-користи језик у складу са нивоом 

формалности и комуникативне 

ситуације (нпр. Форме учтивости), 

-разуме везу између сопственог знања и 

залагања и постигнућа у језичким 

 активностима. 

ОКРУЖЕЊЕ - место и улица где 

станујем 

-важне установе у 

окружењу (биоскоп, 

школа, позориште, пошта, 

музеј) 

-посете установама 

ОСТАЛО -основни подаци о 

Енглеској и УК 

-бројеви до 100 

-описивање радње која се 

дешава у тренутку говора 

-предлагање да се нешто 

заједно уради, прихватање 

предлога 

-тражење и давање 

информације о времену на 

часовнику (пун сат) 

-изражавање:  

припадања, поседовања, 

способности/неспособности 

забране,  

молбе, учтивог захтева, 

тражење и давање дозволе  

захваљивање 

 
 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

3. разред 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ  
НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
Општи циљ предмета је 

подстицање развоја личности 

социјалног сазнања код ученика 

трећег разреда основне 

школе.Овај предмет треба да 

пружи могућност ученицима да 

постану активни учесници у 

процесу образовања и васпитања 

и да изграде 

сазнања,умења,способности и 

вредности неопходне за 

формирање аутономне,одговорне 

и креативне личности,отворене за 

договор и сарадњу,која поштују 

себе и друге. 

 

Задаци који се односе на разумевање и 

усвајање следећих најважнијих 

појмова: 

-дечја и људска права и слободе- 

познавање својих права,препознавање 

најважнијих категорија дечјих и 

људских права,упознавање са 

Конвенцијом о дечјим и људским 

правима,разумевање односа између 

људских права,демократије,мира и 

развоја; 

-идентитет- разумевање појма 

идентитет,препознавање својих потреба 

и жеља,схватање себе у друштвеном 

контексту,схватање разлике између 

појединачног и групног,мањинског и 

грађанског идентитета; 

-друштвена одговорност- разумевање 

појма одговорности,схватање разлике 

између одговорности према 

себи,другим људима,заједници; 

-различитост култура- познавање 

најважнијих обележја своје културе и 

схватање утицаја своје културе на 

лично понашање,разумевање узрока 

културних разлика и подстицање 

схватања да је различитост култура 

темељ богатства света,разумевање 

односа између културних 

разлика,људских права и 

 
 

Подстицање 

групног рада, 

договарања и 

сарадње са 

вршњацима и 

одраслима 

- Сусрет родитеља, 

наставника и 

ученика.  

- Размена о 

узајамним 

очекивањима, 

потребама, 

захтевима, 

тешкоћама 

везаним за 

остваривање 

програма 

грађанског 

васпитања; 

- Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета и 

начином рада. 

Уважавање 

различитости и 

особености; 

уочавање и 

превазилажење 

стереотипа 

везаних за пол, 

- Сличности и 

разлике 

- Полни cтepeoтипи 

у играма 

- Последице полних 

cтepeoтипa 

- Последица 
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демократије,препознавање и 

превазилажење стереотипа и 

предрасуда; 

-једнакост- у контексту 

расних,културних,националних,верских 

и других разлика; 

-право и правда- схватање односа 

између права и правде; 

-мир,сигурност и стабилност- 

схватање улоге коју сарадња и мирно 

решавање сукоба има за 

лични,национални и глобални 

развој,познавање неких основних 

поступака мирног решавања сукоба; 

-демократија- разумевање односа 

између демократије и дечјих и људских 

права. 

 

Задаци који се односе на вештине и 

способности: 

-примерена употреба појмова у 

комуникацији; 

-преиспитивање утемељености 

информација,поставки и ставова; 

-одговорност у просуђивању и 

тумачењу; 

-изношење својих 

осећања,потреба,мишљења и 

слушање,разумевање и уважавање 

туђих; 

-избор,прикупљање,критичка анализа и 

провера података из више извора као 

начин решавања проблема; 

-прилагођавање свога мишљења групи 

ради изналажења заједничког решења; 

-укључивање у процес одлучивања од 

заједничког мишљења; 

-ненасилно решавање сукоба. 

 

Задаци који се односе на ставове и 

вредности: 

-приврженост 

мирољубивом,партиципативном и 

конструктивном решавању проблема; 

-спремност на саосећање са другима и 

помоћ онима који су у невољи; 

-спремност на супротстављање 

предрасудама,дискриминацији и 

неправди на свим нивоима. 

 

узраст, изглед, 

понашање, 

порекло 

 

уопштених судова 

- Појава 

искључивања у 

групи 

- Понашање које 

одступа oд 

очекиваног 

- Односи у одељењу 

- Односи млађи - 

старији 

Дискриминација пo 

узрасту 

Пријатељство и 

моралне дилеме 

у вези са тим; 

развијање појма 

пријатељства и 

моралног 

расуђивања 

(крађа, лаж) 

- Пријатељство 

- Лаж као морални 

прекршај 

- Припадање групи 

- Крађа као морални 

прекршај 

- Односи међу 

пријатељима 

 

Појединац и 

заједница; 

правила која 

регулишу 

живот у 

заједници; 

права и 

одговорности; 

договарање 

 

- Обавезе у кући 

- Договарање у 

породици 

- Права и 

одговорности у 

заједници 

- Слобода избора 

- Кућни ред школе 

- Оцењивање 

- Демократија у 

учионици 

- Доношење одлука 

на нивоу одељења 

- Планирање акције 

 

Заштита од 

насиља: 

ненасилно 

решавање 

сукоба 

 

- Сукоби и њихово 

решавање 

- Кажњавање 

- Насиље у школи 

 

 

Развијање 

моралног 

расуђивања 

- Лажна 

солидарност 

- Одговорност за 

направљену штету 

- Последице лажи 

- Циљ оправдава 

средство 

 

Развијање 

еколошке 

свести; брига о 

- Однос према 

животињама 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

животињама и 

биљкама 

 

- Природа u ja 

- Брига о природи 

 

Евалуација 

 
- Ја пре, ја после 

- Презентација 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА КАТОЛИЧКУ ВЕРОНАУКУ 

3. разред 

 
ВЈЕРОНАУЧНИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД  

 

О ситуацији ученика трећега вјеронаучнога годишта  

 

Ученици трећега разреда (између 8./9. и 9./10. године) проживљавају завршну подфазу 

―средњега дјетињства‖ која се одликује знатним промјенама у дјететову тјелесном, перцепцијско-

фантазијском, доживљајно-институцијском, спознајно- мисаоном и дјелатно-комуникацијском 

развоју. Међу овим се ученицима запажају изразитије индивидуалне разлике. Након навршене 9. 

године у дјетета и даље доминира интензивност и динамика живота, обиљежена стабилношћу и 

усмјереношћу према откривању свијета, али и становита унутарња напетост везана уз рађање воље за 

самоконтролом и владањем собом.  

Ученике трећега разреда привлачи друштво, односно група вршњака којима се одушевљавају. 

За њих су стога врло важни рад, игра и други облици живота у групи, односно заједници. У заједници 

доживљавају особну афирмацију, у њој имају свој статус, своју улогу, те све већу особну слободу. То 

је један од разлога зашто их група посебно привлачи и зашто се у одређеном смислу све више почињу 

дистанцирати од родитеља и осталих одраслих у својој обитељи, школи и црквеној заједници.  

У моралном просуђивању и понашању дјеце овога вјеронаучнога годишта све се више очитује 

нестанак моралнога егоцентризма, а све је наглашенија способност успоређивања властитога гледања 

и гледања других те способност размјене властитога искуства с искуствима других. С тим је повезана 

и њихова све већа способност прилагођавања другима. У овој фази развоја дијете све више задобива 

морал узајамнога поштовања и партнерства те морал закона са снажним осјећајем за праведност, што 

поступно води изградњи одређенога аутономнога морала карактеристичнога за ово раздобље.  

Све ове чињенице треба имати у виду у овом годишту јер се у њему посебну позорност 

посвећује припремама дјеце за сакраменте еухаристије и помирења како на особној, тако и на 

комунитарној разини. У темељу вјеронаучне наставе цијелога годишта провлачи се главна мисао: За 

столом љубави и помирења.  

С обзиром на однос међу споловима, наглашено се очитује дијељење дјечака и дјевојчица, 

формирају се групе вршњака истога спола, при чему се све више почињу стјецати искуства и спознаје 

о типичним сполним, тј. мушким и женским улогама.  

Све ово важно је имати на уму и с обзиром на естетске и књижевне интересе, као и 

специфичности стваралачкога изражавања ученика ове доби. Језични развој, схваћање поетско-

симболичнога значења, још је један у низу елемената развоја дјеце ове доби, врло важан за што 

квалитетније примање понуђенога садржаја.  

 

Сврха вјеронаучне наставе трећега годишта  

 

Сврха католичкога вјеронаука трећега вјеронаучнога годишта јест да ученици, примјерено 

овој доби, свестрано развију своје психофизичке, духовне и моралне способности, особито за живот у 

заједници и заједништву, као приматељи и дароватељи вреднота. Они упознају да Бог жели 

заједништво с људима и да им је у Исусу Кристу на посебан начин близак, да им се у Еухаристији 

дарује те да их позива на особни напор даривања и изградње заједништва. Еухаристију или свету 

причест, за коју се припремају, откривају и упознају као извор и врхунац кршћанскога живота, 

заједништава међу вјерницима и заједништва цијеле Цркве. 
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 Опћи циљеви вјеронаучне наставе трећега годишта 

 

 - Упознати и разумјети искуства људи који вјерују у Бога који окупља, спашава, води и 

ослобађа свој народ и све људе  

- Открити Бога који позива на особни сусрет с њиме и на заједнички живот у Цркви, 

заједници Исусових вјерника 

 - Упознати и доживјети снагу заједништва у Цркви и у сакраменту еухаристије 

 - Упознати и осјетити Божју близину и наклоност, праштање и љубав у догађајима Старога 

завјета и у Исусовој поруци  

- Открити и прихватити Исуса који је пут, истина и живот и који својим вјернима даје за 

храну крух живота 

 - Открити и доживјети снагу Божјега дјеловања и избављења Божјега народа у Старом 

завјету и Исусова позива на насљедовање у Новом завјету 

 - Увидјети и прихватити да се Бог брине за свој народ, да га чува и избавља, храни и води 

кроз кушње живота, да га опомиње и поучава и води на путу живота 

 - Открити и упознати да нам Исус увијек исказује особиту бригу и љубав, да нам опрашта 

гријехе снагом своје откупитељске жртве на крижу и да нас позива на обраћење, помирење и увијек 

нови почетак 

 - Упознати, доживјети и искусити Исусову близину и љубав у сакраментима покоре и 

еухаристије  

- Отворити се за Божју поруку праштања и љубави према свим људима, учити и вјежбати 

заједнички и сложни живот у обитељи, у заједници вјерника и у школи, међусобно си праштати и 

помагати те живјети од еухаристијскога Исуса 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

3. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

православног 

катихизиса јесте 

да ученици науче 

да су сви 

поступци Божији 

прожети 

љубављу и 

бригом, а да ми 

као боголика 

бића требада 

показујемо исту 

такву љубав и 

бригу према 

другим људима, 

живим бићима – 

- усвајање схаватања о 

потрби бриге за свет у 

коме живимо; 

- усвајање схватања да 

је Бог творац света 

видљивог и невидљивог;   

- усвајање схватања да 

су сви догађаји од 

стварања света, преко 

рођења Христовог до 

страдања и Васкрсења 

само изрази љубави 

Божије; 

- схватање одговорности 

коју човек има за 

створени свет, јер кроз 

Увод 
- упознавање са садржајима и програмом 

- брига за свет 

Бог ствара свет 

и човека 

- Свето Писмо – стварање света 

- Стварање света – почетак времена 

- Биљке и животиње поступноста 

ставрања: услови за живот, па живот 

- Човек слика Божија 

Бог нас воли 

- Свет израз љубави Божије 

- Јединство Бога и света 

- Бог се рађа показујући љубав према 

свему створеном 

Заједница Бога 

и света кроз 

човека 

- Човек веза између Бога и света 

- Свети потврда везе света и Бога 

- Свети Сава – првенство кроз служење 

ближњима 
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биљкама и 

животињама – 

свету који нас 

окружује.    

човека свет долази у 

јединство са Богом; 

- усвајање схватања да 

се  кроз литургију човек 

сједињује са Богом и 

преображава 

преображавајући свет 

што се најлепше може 

видети на иконама; 

Литургија – 

преображени 

свет 

- Пост, молитва, добра дела, врлине, наша 

благодарност Богу 

- Кроз литургију свет постаје ближи Богу  

приношењем дарова природе: хлеба, вина 

и воде 

- Васкрсење победа живота над смрћу, 

васкрсење Лазарево најава нашег 

васкрсења и увод у страдање Христово и 

Васкрсење 

Човек и 

природа 

- Љубав човека према Богу освећује човека 

и свет око њега, чинећи свет поново 

рајем; 

- Стварање света у сликама – иконе.  

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

3. разред 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ  
НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
Циљ здравственог васпитања 

јесте да ученици овладају основним 

знањима, вештинама, ставовима и 

вредностима из области здравственог 

васпитања, кроз учење засновано на 

искуству. 

Учење садржаја здравственог 

васпитања подразумева превођење 

онога што знамо о здрављу у жељени 

начин понашања, уз препознавање 

правих животних вредности и 

подстицање оптималног развоја 

личности. 

 

- стицање знања, 

формирање ставова и 

понашања ученика у вези са 

здрављем и здравим 

начином живота и развојем 

хуманизације међу људима, 

- унапређивање 

хигијенских и радних 

услова у школи и 

елиминисање утицаја који 

штетно делују на здравље, 

- остваривање 

активног односа и узајамне 

сарадње школе, породице и 

заједнице на развоју, 

заштити и унапређивању 

здравља, 

- подстицање 

родитеља на активности за 

унапређење здравља деце, 

- развијање 

мотивације ученика у 

односу на здравље и здраве 

стилове живота, 

- подстицање 

ваннаставних активности 

осмишљеним акцијама за 

унапређивање здравља на 

нивоу локалне заједнице, 

- стицање нових 

сазнања о рађању, 

репродукцији и полним 

разликама, 

- мотивисање 

ученика за акционо 

деловање у правцу развоја 

понашања које чува 

здравље, 

пораст нивоа свести о 

ризичном 

ПУБЕРТЕТ - Значење развоја, 

сазревања личности у 

односу на физички 

раст са освртом на 

богатство 

различитости. 

- Квалитативне промене 

у току биолошког 

сазревања. 

- Психоемотивни 

чиниоци - развојне 

карактеристике у 

пубертету. 

- Улога родитеља у 

стварању атмосфере 

одрастања и 

функционисања. 

- Ментална хигијена и 

односи са особама из 

непосредне околине. 

 

СЕКСУАЛНО 

ВАСПИТАЊЕ 

- Циљеви сексуалног 

васпитања.  

- Примарне и 

секундарне сексуалне 

карактеристике.  

- Сазнање о полности - 

сексуални идентитет.  

- Односи међу 

половима.  

- Како сам дошао на 

свет.  

- Традиција и здравље.  

- Изграђивање хуманих 

односа међу половима. 
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ХИГИЈЕНА И 

ЗДРАВЉЕ 

- Хигијена је здравље.  

- „Мој здравствени 

профил“.  

- Одређивање 

сопственог понашања 

у области здравља и 

стила живота.  

- Шта за тебе значи бити 

здрав?  

- Лична хигијена, 

хигијена простора и 

околине.  

- Путеви преношења 

болести - капљичне 

инфекције, болести 

прљавих руку, храна, 

инсекти.  

- Болести које настају 

због лошег одржавања 

хигијене. 

 

ИСХРАНА - Знање и ставови у вези 

са исхраном.  

- Твоје навике у 

исхрани.  

- Болести неправилне 

исхране - гојазност и 

мршавост, анорексија.  

- Узимање хране у 

школи и око школе.  

- Недеља здраве 

исхране. 

 

БОЛЕСТИ 

ЗАВИСНОСТИ 

- Од радозналости до 

зависности.  

- Основни појмови о 

дрогама.  

- Фактори ризика за 

настанак болести 

зависности.  

- Понашања у ситуацији 

изложености ризику.  

- Последице 

злоупотребе дрога: 

здравствене, правне, 

социјалне и 

финансијске.  

- Превенција 

злоупотребе.  

- Буди одлучан и 

сигуран у себе.  

- Шта је ХИВ-

инфекција?  

- Деца, ХИВ и права.  

Све што знам о 
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штетности никотина и 

алкохола. 

ПОВРЕДЕ И 

СТАЊА У 

КОЈИМА ЈЕ 

МОГУЋЕ 

УКАЗАТИ 

ПРВУ ПОМОЋ 

- Стрес у функцији 

заштите менталног 

здравља.  

- Управљање љутњом.  

- Живот без страха и 

панике.  

- Стрес и психолошка 

прва помоћ.  

- Моја душевна 

задовољства. 

 

                                      

 

 

                                      НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЧУВАРЕ ПРИРОДЕ 

3. разред 
 

 

 
ЦИЉ 

 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

 

      САДРЖАЈИ 

 

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ предмета је подизање свести о 

здравој животној 

средини;продубљивање знања, 

вештина и навика у вези са заштитом 

природе; јачање 

сопственеиницијативе,способности и 

одговорног односа према животној 

средини. 

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. 

 
 

-упознавање појма и 

основних елемената 

животне средине; 

-уочавање и описивање 

основних појава и промена 

у животној средини; 

-развијање одговорног 

односа према себи и 

животној средини; 

-развијање навика за 

рационално коришћење 

природних богатстава; 

-развијање радознали, 

креативности и 

истраживачких 

способности; 

-развијање основних 

елемената логичког и 

критичког мишљења; 

 

 

Животна средина 
-Упознавање с предметом 

и уџбеником 

- Моје место 

- Моје место некад и сад 

- Писмо општини 

 

Природне промене и 

појаве у животној 

средини 

- Истражујем природу 

- Ливада под лупом 

- Како се оријентишеш у 

природи 

- Важно је бринути о себи 

и природи 

- Ланац исхране 

- Скакавац Скака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загађивање  и 

заштита  животне 

средине 

- Природа у опасности 

- Ваздух- невидљиви 

пријатељ 

- Како настају киселе 

кише 

- Киселе кише у кући 

- Загађивачи ваздуха 

- Зашто је вода драгоцена 

- Бунар 

- Загађивачи воде 

- Акција: Очистимо обалу 

- Земљиште 

- Спирање земљишта 

- Шта ниче из земље 

- Велики неред 

- Рециклажа 

- Слика на рециклираном 

папиру 

- Акција: Уређујемо 

школско двориште 

- Бука 

- Заштита угрожених 
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биљака и животиња 

- Брига о кућним 

љубимцима 

-Здравље је најважније 

- Акција: Фини витамини 

- Чувари природе 

- Провери колико знаш 

 

 

 

- Час у природи 

 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК 

3.разред 
LIMBA ROMÂNĂ 

 

ЦИЉ 
Scopul activităţii 

instructive 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
Sarcini operative 

САДРЖАЈИ 

Cuprins 

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
MODUL DE 

REALIZARE A 

PROGRAMEI 
Развијање 
способности за 
аудитивно 
разумевање 
текста као и 
писаног 
текста,развијање 
способности за 
писмено и 
вербално 
комуницирање, 
развијање 
личних 
способности и 
афинитета према 
језицима иразвој 
става према 
културним 
вредностима 
других народа и 
народности. 
 
Ţelul predării 

limbii române în 

clasa a treia este 

de a dezvolta la 

elevi capacitatea 

de receptare a 

mesajului oral şi 

-  на крају школске године ученици 
треба да знају да читају на глас и у 
себи разне текстове 

- да користе знакове 
интерпункције 

- да пишу читко и 
правилно по 
преписивању и 
диктату  

- а у усменој и писменој 
форми 

- да усвоји просту 
реченицу 

- да препозна врсте 
речи 

- да уме да искаже своје 
мишљење везано за 
свакидашњицу 

- да обогаћује свој 
речник 

- да буде упознат са 
методологијом писања 
једног састава 

- да препозна нека дела 
разних 
жанрова(поезија,бајка) 

- да зна неке обичаје и 
традиције везане за 
румунски народ 

 

18 књижевних 

текстова 

Школска лектира 

Анализа текстова 

 

Теорија 

књижевности 

Усмено 

изражавање 

 

 

 

 

Елементи 

националне 

културе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza textului 

Înţelegerea textului 

citit cu ajutorul 

analizei personajelor 

(portret, 

caracteristici, 

sentimente). 

Observarea 

mesajului operei în 

baza situaţiilor 

concrete şi detaliilor 

din text. Răspunsul 

la întrebările puse în 

legătură cu textul 

citit. Reproducerea 

textului; 

reproducerea 

textului cu 

schimbarea 

sfârşitului. 

Diferenţierea 

textelor epice de cele 

lirice, poezia 

populară de cea 

cultă, vorbirea 

directă de cea 

indirectă. Analiza 

unor poezii pentru 

copii mai scurte. 
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scris, capacitatea 

de exprimare orală 

şi scrisă şi lărgirea 

propriei 

experienţe. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Писмено 

изражавање 

 

 

Scrierea corectă a 

cuvintelor într-o, 

într-un, dintr-o, 

dintr-un, printr-o, 

printr-un, s-au, i-au, 

l-a, s-a etc. 

Scrierea corectă a 

datelor. Scrierea 

corectă a 

numeralului cu 

litere. Scrierea 

prescurtărilor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допунска настава 
За допунски рад се опредљују ученици  5. разреда  којима је потребна додатна мотивација и подршка у усвајању 

румунског језика, као и  ученици којима је потребна било каква додатна помоћ у процесу учења 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

 

-подстицање на усвајање знања 

- -мотивисање  за рад 

- -методе рада прилагођава 

карактеристикама и способностима 

ученика  

- интерактивно учење 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

 

- Ученик  зна основе ( градња, употреба) 

садашњег, прошлог и будућег времена 

-правилно казује реченице у зависности од 

времена 

дешавања; 

-зна да користи врсте речи; 

- ученик зна употребу модалних глагола и 

њихову промену у презенту и претериту 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

ученик  зна  одређен  фонд речи, потребних за 

лично представљање 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

читање разноврсних текстова 

- дискусија 
- ученик зна правилно да чита непознат текст, 

ПИСАЊЕ И 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

- диктати 

- преписивање текстова 

- кратки описи 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише кратка неформална писма  

КОНВЕРЗАЦИЈА - индивидуално, у пару 

- Ученик је способан да монолошки, без 

претходне припреме представља у пар реченица 

себе и друге. 
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Додатна настава 
 

Додатна настава се организује за напредније ученике  5. разреда који желе да прошире своја знања из  

румунског језика. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

 

- методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

-Усвајање знања у већем обиму 

-  Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

- методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

NASTAVNI PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE 

Od 1.razredа do 8.razreda 

Nastavu maternjeg jezika triba povezat prvenstveno sa stečenim iskustvom iz svakodnevnog života, sa 

nastavom poznavanja prirode i društva, poviјеšću, zemljopisom, sa likovnom i glazbenom kulturom, 

običajima, kulturom, vijerom i tradicijom svog naroda. Korelacija  ovih  prijedmeta i oblasti prijeko je 

potrijebna jer omogućava ostvarivanje veoma uspešnih rezultata rada. 

CILJ 

NASTAVE 

OPERATIVNI 

ZADACI NASTAVE 
SADRŽAJI NAČINI OSTVARIVANJA 

CILJ nastave 

hrvatskog jezika 

s elementima 

nacionalne 

kulture je da 

učenici ovladaju 

hrvatskim 

standardnim 

jezikom u 

okviru 

- upoznavanje i 

njegovanje kulturne 

baštine Hrvata; 

 - postupno i 

sistematsko 

upoznavanje hrvatskog 

standardnog jezika u 

usmenoj i pismenoj 

uporabi;  

- primjena jezika u 

KOMUNIKACIJSKA 

OSPOSOBLJENOST 

 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

JEZIČNA 

OSPOSOBLJENOST 

 Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 
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МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК – 3. разред 

 

Тематска структура годишњег програма 

Предмет: Српски језик (допунска настава) – 3. разред 

Наставна тема: ГРАМАТИКА 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 

- Именице 

- Глаголи 

- Придеви 

- Врсте реченица 

- Управни говор 

 

- Ученик упознаје основна 

базична знања о именицама, 

глаголима, придевима 

- Упознаје појам и врсте 

реченица и главне делове 

- Уочавање управног говора у 

тексту 

Интерактивна 

Игровне активности 

Смисаоно учење 

Разговор 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

 

Уџбеник 

текстови 

домаћи задаци 

ученички радови 

часописи за децу 

прибор за писање 

свеска 

наставни листови 

креде у боји 

посматрање 

разговори 

белешке 

посматрање 

(усмерено, пригодно, 

опште) 

задовољства ученика 

на часу 

 

Наставна тема: ПРАВОПИС 

 

predviđenih 

sadržaja, te da 

upoznaju 

elemente 

hrvatske kulture 

različitim 

komunikacijskim 

situacijama;  

- razvijanje pravilnog 

usmenog i pismenog 

izražavanja; 

 - bogaćenje rječnika, 

jezičnog i stilskog 

izraza; 

-upoznavanje sa 

šokačkom I 

bunjevačkom 

tradicijom u 

Vojvodini. 

KNJIŽEVNOST 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

*Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

HRVATSKA 

KULTURNA, 

POVIJESNA I 

PRIRODNA 

BAŠTINA 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja, nalazi korelacije sa poviješću , 

zemljopisom... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 
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Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 

- Преписивање текста са 

ћирилице на латиницу 

- Увежбавање читког и уредног 

рукописа, уз примену 

правописних правила 

- Преписивање текста са датим 

задатком 

- ученик зна да преписује са 

ћирилице на латиницу 

- ученик примењује правописна 

правила 

- има читак и уредан рукопис 

- зна да препише текст са 

задатим задатком 

Интерактивна 

Игровне активности 

Смисаоно учење 

Разговор 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

 

Уџбеник 

текстови 

домаћи задаци 

ученички радови 

часописи за децу 

прибор за писање 

свеска 

наставни листови 

креде у боји 

посматрање 

разговори 

белешке 

посматрање 

(усмерено, пригодно, 

опште) 

задовољства ученика 

на часу 

 

Наставна тема: ОРТОЕПИЈА 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 

- Увежбавање правилног 

изговора речи, исказа, реченица, 

пословица, краћих текстова 

- Интонационо подешавање гласа 

у изговору појединих реченица 

(обавештајне, упитне, узвичне и 

заповедне) или неких њихових 

делова (реченични акценат) 

- Увежбавање подешавања реда 

речи према комуникативним 

потребама у контексту 

- ученик правилно изговора 

речи, исказе, реченице, 

пословице, краће текстове 

- праилно интонира различите 

реченице 

Интерактивна 

Игровне активности 

Смисаоно учење 

Разговор 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

 

Уџбеник 

текстови 

домаћи задаци 

ученички радови 

часописи за децу 

прибор за писање 

свеска 

наставни листови 

креде у боји 

посматрање 

разговори 

белешке 

посматрање 

(усмерено, пригодно, 

опште) 

задовољства ученика 

на часу 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема: КЊИЖЕВНИ ПОЈМОВИ 

 

Садржај Циљеви, задаци Облици, методе Средства Евалуација, 
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(наставне јединице) (исходи) самоевалуац. 

-  - Увођење ученика у свет 

књижевности и осталих 

књижевних текстова 

- Стицање знања,  умења и 

навика који ће допринети 

развоју не само књижевне већ 

и опште културе на којој се 

темељи укупно образовање 

Интерактивна 

Игровне активности 

Смисаоно учење 

Разговор 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

 

Уџбеник 

текстови 

домаћи задаци 

ученички радови 

часописи за децу 

прибор за писање 

свеска 

наставни листови 

 

посматрање 

разговори 

белешке 

посматрање 

(усмерено, пригодно, 

опште) 

задовољства ученика 

на часу 

 

 

Допунска настава 

МАТЕМАТИКА – 3. разред 

 

Тематска структура годишњег програма 

 

Предмет: Математика (допунска настава) – 3. разред 

Наставна тема: БЛОК БРОЈЕВА ДО 1000 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 

- Декадно записивање и читање 

бројева до 1000.  

- Упоређивање бројева према 

њиховим декадним записима.  

- Писање бројева римским 

цифрама. 

- Сабирање и одузимање бројева 

у блоку до 1000.  

- Дељење са остатком у блоку 

бројева до 100 (укључујући и 

усмене вежбе).  

- Множење и дељење 

троцифреног броја 

једноцифреним. 

- Изрази.  

- Коришћење заграда и њихово 

изостављање.  

- Својства рачунских операција и 

њихова примена на трансфор-

мисање израза и за рачунске 

олакшице. 

- Чита, пише и упоређује 

бројеве од 0 до 1000 

- Чита и пише римске бројеве 

- Зна да сабира и одузима до 

1000 

- Зна да множи и дели са 

остатком до 1000  

- Зна особине рачунских 

операција, приоритет 

операција и употребу заграда 

- Решава једноставне проблем 

ситуације 

- Решава једноставне логичко-

комбинаторне проблеме 

Посматрање 

Графичко 

представљање 

Разговор 

Цртање 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-

синтетичка 

Истраживачка 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

Дијаграмске 

слике 

Прибор за цртање 

 

контролни задаци 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

 

Наставна тема: ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЛИЦИ И ЊИХОВИ МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 
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- Кружница (кружна линија) и 

круг.  

- Цртање помоћу шестара.  

- Угао. Врсте углова - оштар, 

прав, туп.  

- Паралелне и нормалне праве и 

њихово цртање помоћу обичног 

и троугаоног лењира. 

- Правоугаоник и квадрат.  

- Троугао.  

- Цртање ових фигура помоћу 

лењира и шестара. 

- Поређење и графичко 

надовезивање дужи.  

- Обим правоугаоника, квадрата и 

троугла 

- Разликује и именује 

једноставне геометријске 

фигуре и њихове елементе  

- Уме да се служи прибором за 

цртање 

- Препознаје осно симетричне 

фигуре и подударност у 

свакодневним ситуацијама 

- Решава једноставне проблем 

ситуације 

 

 

Посматрање 

Графичко 

представљање 

Разговор 

Цртање 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-

синтетичка 

Истраживачка 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

Дијаграмске 

слике 

Прибор за цртање 

Лењир 

Шестар 

 

контролни задаци 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

Наставна тема: МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 

- Милиметар и километар 

- Килограм 

- Литар 

- Година и век  

- Односи између мањих и већих 

јединица који остају у оквиру 

блока бројева до 1000 

- Зна јединице за дужину  

- Зна јединице за време 

- Зна да пореди и уме да 

процени и мери дужине у 

окружењу 

- Поређује и процењује бројност 

објеката у окружењу 

- Зна јединице за дужину и 

време и да рачуна са њима 

- Решава једноставне проблем 

ситуације 

- Решава једноставне логичко-

комбинаторне проблеме 

Интерактивна 

Игровне активности 

Смисаоно учење 

Разговор 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

Прибор за цртање 

Лењир 

Шестар 

посматрање 

разговори 

белешке 

посматрање 

(усмерено, пригодно, 

опште) 

задовољства ученика 

на часу 

 

 

 

 

 

 

                                    ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

 

Циљеви и задаци 
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- Понашање ученика и развој хуманизације међу људима  

- елиминисање утицаја који штетно делују на здравље 

- подстицање ваннаставних активности 

- подстицање социјалног сазнања 

- упознавање са дечјим правима 

- развијање креативности 

- олакшавање адаптације у школи 

- развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима 

- реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања 

- превенција малолетничке деликвенције 

- превенција болести зависности 

-  

Тематска структура годишњег програма 

Подручје: Час одељењског старешине – 3. разред 

Наставна тема: ПОДСТИЦАЊЕ ДОГОВОРА И САРАДЊЕ 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 

- Конституисање одељењске 

заједнице.  

- Упознавање са кућним редом 

школе 

- Сарадња и узајамно подржавање 

- Изражавање својих потреба и 

уважавање потреба других без 

агресивности 

- Ученик се придржава правила 

понашања у школи 

- Стицање нових пријатеља 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Описивање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Радионичарска 

Разговор 

Откривање 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

 посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

 

Наставна тема: ДЕЧЈА ПРАВА И ПОДСТИЦАЊЕ ЗА АКТИВНУ ПАРТИЦИПАЦИЈУ У ЖИВОТУ 

ШКОЛЕ 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 
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- Дечја штампа. Ужина. Уџбеници. 

- Како организовати свој радни дан 

- Дружимо се уз музику, игру, 

одмор, рад (моја душевна 

задовољства) 

- Сарадња породице и школе 

(предавање за родитеље) 

- Дечја права и обавезе 

- Одморни кренимо озбиљније на 

рад 

- Када бих био наставник 

- Радујемо се распусту 

 

- Упознавање и уважавање дечјих 

права и обавеза, окружење и 

споствено место у њему 

- Право на учење и игру 

- Заштита менталног здравља, 

управљање љутњом, живот без 

страха 

- Решавање конфликтних 

ситуација, договор 

- Потребе обе стране (сарадња) 

- Ученик нуди и прихваћа помоћ 

- Зна своја права, обавезе 

- Активно учествује у животу и 

раду школе 

- Предлаже промене у раду и 

животу у школи 

- Разматра начине за 

побољшавање квалитета одмора 

- Како креативно провести 

распуст 

Посматрање 

Проналажење 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Креативна и 

истраживачка 

Радионичарска 

Разговор 

Ангажовање у 

прославама 

Боравак у природи 

Откривање 

Песма  

Игра 

Драматизација 

 посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема: СЕКСУАЛНО ВАСПИТАЊЕ (здравствено васпитање) 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 
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- Како унапредити односе (хумани 

односи међу половима) 

- Како сам дошао на свет 

 

- Сазнавање примарних и 

секундарних сексуалних 

разлика, сексуални идентитет, 

односи међу половима 

- Стицање основних знања о 

полности 

- Традиција и здравље 

Посматрање 

Проналажење 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Класификовање 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Радионичарска 

Разговор 

Ангажовање у 

прославама 

Откривање 

Песма  

Игра 

Драматизација 

 посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

Наставна тема: ХИГИЈЕНА И ЗДРАВЉЕ (здравствено васпитање) 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 
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- Да нам учионица буде уредна 

(хигијена простора и околине) 

- Уређење учионице 

- Радост пролећа 

- Сакупљање биља, цвећа 

- Шта нам прича поток – излет 

- Стицање хигијенских навика – 

хигијена је здравље 

- Стицање хигијенских навика 

одржавања и уређивања 

простора и околине 

- Одржавање интимне хигијена 

- Боравак на ваздуху – значај за 

здравље 

- Уочавање лепота и радова 

природе 

- Биљке – лековито биље 

- Чајеви у служби медицине 

Посматрање 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Класификовање 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Креативна и 

истраживачка 

Радионичарска 

Разговор 

Ангажовање у 

прославама 

Боравак у природи 

Откривање 

Песма  

Игра 

Драматизација 

 посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

 

Наставна тема: САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА, САМОПОШТОВАЊЕ И САМОПОУЗДАЊЕ 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 
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- Прве оцене у одељењу 

- Анкета „Мој најбољи друг – 

другарица“ 

- Мој љубимац у слици и речи 

- Изношење својих разлога и 

избора 

- Препознавање успеха и неуспеха 

- Уважавање других, прихватање 

разлика 

- Пријатна и непријатна осећања 

као важна и потребна 

Посматрање 

Проналажење 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Класификовање 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Радионичарска 

Разговор 

Боравак у природи 

Откривање 

Песма  

Игра 

Драматизација 

 посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема: БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ (здравствено васпитање) 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 
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- Алкохол – породично и 

друштвено зло 

- Од радозналости до зависности 

(1.XII – Светски дан борбе против 

СИДЕ) 

 

- Сазнаје како се треба понашати 

у ситуацији ризика 

- Упознаје штетност алкохола и 

никотина 

- Усваја основне појмове о 

дрогама 

- Упознаје факторе ризика 

- Зна последице злоупотребе 

психоактивних супстанци 

- Превенција ХИВ – шта је то. 

Посматрање 

Проналажење 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Класификовање 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Креативна и 

истраживачка 

Радионичарска 

Разговор 

Откривање 

Драматизација 

 

Индивидуални, 

групни, тандем, 

фронтални 

 посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема: РАЗВИЈАЊЕ И НЕГОВАЊЕ ЉУДСКИХ ВРЕДНОСТИ 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 
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- Мој омиљени јунак 

- Израдићу поклон – обрадовати 

маму 

- Сусрети одељењских заједница - 

посело 

 

- Развијање и неговање правих 

људских вредности 

- Неговање љубави за родитеље 

- Поштовање старијих 

Посматрање 

Проналажење 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Класификовање 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Креативна и 

истраживачка 

Радионичарска 

Разговор 

Ангажовање у 

прославама 

Боравак у природи 

Откривање 

Песма  

Игра 

Драматизација 

 посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема: АДАПТАЦИЈА НА ШКОЛУ И СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 
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- Изражавање и комуникација 

осећања 

- Радујемо се Новој години 

- Зимске радости 

- Прослава Светог Саве 

- Живот и дело Станоја Миљковића 

- Прослава Дана школе 

- Акција на уређењу школског 

простора 

 

- Отворено изражавање мишљења 

- Активно слушање исказа других 

- Учествује и сарађује у 

заједничким прославама 

- Поштује потребе и осећања 

других 

- Сарађује са другима 

- Социјална интеграција 

- Заједно са друигм ангажује се у 

прославама 

- Учествује у одржавању и 

уређивању животне средине 

Посматрање 

Проналажење 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Класификовање 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Креативна и 

истраживачка 

Радионичарска 

Разговор 

Ангажовање у 

прославама 

Боравак у природи 

Откривање 

Песма  

Игра 

Драматизација 

 посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема: ПУБЕРТЕТ 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви, задаци 
(исходи) 

Облици, методе Средства 
Евалуација, 

самоевалуац. 
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- Сазревање личности у односу на 

физички раст (улога родитеља у 

стварању атмосфере одрастања и 

сазревања) 

- Развојне карактеристике у 

пубертету (богатство 

различитости) 

- Ментална хигијена и односи са 

особама из непосредне околине 

 

- Упознавање основних 

карактеристика пубертета 

- Ученик зна да сазревање 

личности није увек у складу са 

физичким сазревањем 

- Зна да су различити периоди 

уласка у пубертет 

Посматрање 

Проналажење 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Класификовање 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Креативна и 

истраживачка 

Радионичарска 

Разговор 

Ангажовање у 

прославама 

Боравак у природи 

Откривање 

Песма  

Игра 

Драматизација 

 посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  
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3.4. Наставни програм за 4. Разред 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

4. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

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. 

 

- проширивање знања о 

простој реченици и њеним 

деловима; 

- савладавање основних 

појмова о променљивим и 

непроменљивим речима; 

- оспособљавање за 

изражајно читање и 

казивање; 

- поступно оспособљавање 

ученика за самостално 

тумачење основне 

предметности књижевног 

текста и сценских дела 

(осећања, фабула, радња, 

ликови, поруке, 

стилогеност сценског 

израза); 

- навикавање на сажето и 

јасно усмено и писмено 

изражавање према 

захтевима програма; 

- савладавање основа 

методологије израде 

писмених састава 

ЈЕЗИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАМАТИКА 
- Обнављање и утврђивање знања усвојених у 

претходним разредима.  

- Променљиве речи 

- Непроменљиве речи 

- Реченица:  

- појам глаголског предиката (лични глаголски 

облик);  

- уочавање речи и групе речи (синтагма) у 

функцији објекта и прилошких одредаба за 

место, време и начин.  

- појам субјекта;  

- уочавање речи у функцији атрибута уз именицу 

и именичког скупа речи (именичка синтагма).  

- ред реченичних чланова у реченици.  

- Именице  

- збирне и градивне;  

- род и број - појам и препознавање.  

- Придеви  

- присвојни и градивни  

- уочавање значења, рода и броја у реченици.  

- Заменице 

- личне;  

- род и број личних заменица;  

- лична заменица у функцији субјекта у реченици 

- појам и препознавање. 

- Бројеви  

- главни (основни) и редни 

- појам и препознавање у реченици.  

- Глаголи 

- појам и основна значења презента, перфекта и 

футура;  

- вежбе у реченици заменом глаголских облика у 

времену, лицу и броју.  

- Управни и неуправни говор.  

- Утврђивање и систематизација садржаја обрађених 

од I до IV разреда. 

  

ПРАВОПИС 

- Употреба великог слова у писању: имена држава и 

покрајина и њихових становника; имена насеља 

(градова, села) и њихових становника.  

- Писање управног и неуправног говора (сва три 

модела).  

- Наводници.  

- Заграда.  

- Писање присвојних придева изведених од властитих 

имена (-ов /-ев,-ин /-ски).  

- Писање сугласника ј у придевским облицима на -
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КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ски, и у личним именима и презименима.  

- Писање скраћеница типа: итд., сл., нпр. и 

скраћеница које означавају имена држава.  

- Понављање, увежбавање и проверавање 
оспособљености ученика за примену обрађених 

правописних правила. 

  

ОРТОЕПИЈА 

- Уочавање наглашених и ненаглашених речи: вежбе 

у изговарању акценатских целина. Вежбе за 

отклањање грешака које се јављају у говору ученик  

- Изговор свих сугласника и гласовних група у 

складу са књижевнојезичком нормом ч, ћ, џ, ђ, х;-

дс -(људских), -ио,-ао итд. Вежбе за отклањање 

грешака које се јављају у говору и писању ученика.  

Уочавање диференцијалне (дистинктивне) функције 

акцента у речима истог гласовног састава, а различитог 

акцента 

 

ЛИРИКА 

- Основни мотив и споредни мотиви у лирској песми. 

- Визуелни и аудитивни елементи у песничкој слици.  

- Песничка слика као чинилац композиције лирске 

песме.  

- Дужина стиха према броју слогова -препознавање.  

- Понављања у стиху, строфи, песми -функција.  

- Персонификација као стилско средство.  

- Сликовитост као обележје песничког језика.  

- Обичајне народне лирске песме -основна обележја.  

- Лирска песма -основна обележја.  

ЕПИКА 

- Тема и идеја у епском делу. 

- Фабула: хронолошки редослед догађаја, елементи 

фабуле (увод, заплет, расплет).  

- Односи међу ликовима; основни типови (врсте) 

карактеризације.  

- Приповедач, приповедање; дијалог, монолог, опис у 

епском делу.  

- Прича и роман - разлике.  

- Роман за децу - основна обележја.  

ДРАМА 

- Ликови у драмском делу.  

- Драмска радња - начин развијања радње.  

- Драмски текстови за децу.  

ФУНКЦИОНАЛНИ  ПОЈМОВИ 

 Појмове: главно, споредно, машта, збиља, утисак, 

расположење, интересовање, околност, ситуација, 

испољавање; подстрек, услов, поређење, процењивање, 

тврдња, доказ, закључак; дивљење, одушевљење, 

љубав (према човеку, домовини, раду, 

природи);привлачност,искреност,правичност, 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

племенитост 

ПРЕПРИЧАВАЊЕ 

- Препричавање текста са променом 

граматичког лица. Препричавање са изменом 

завршетка фабуле. Препричавање текста у 

целини и по деловима - по датом плану, по 

заједнички и самостално сачињеном плану.  

ПРИЧАЊЕ 

- Причање у дијалошкој форми; уношење 

дијалога, управног говора у структуру 

казивања -по заједнички и самостално 

сачињеном плану. Причање према самостално 

одабраној теми. Настављање приче 

инспирисане датим почетком. Састављање 

приче по слободном избору мотива.  

ОПИСИВАЊЕ 

- Описивање слика које приказују пејзаже, 

ентеријере, портрете. Описивање сложенијих 

односа међу предметима, бићима и појавама.  

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

- Извештавање о обављеном или необављеном 

задатку у школи или код куће -у облику 

одговора на питања.  

УСМЕНА И ПИСМЕНА ВЕЖБАЊА  

- Ортоепске вежбе: увежбавање правилног 

изговора речи, исказа, реченица, пословица, 

брзалица, загонетака, питалица, краћих 

текстова; слушање звучних записа, казивање 

напамет лирских и епских текстова; снимање 

казивања и читања, анализа снимка и 

вредновање.  

- ДИКТАТИ: са допуњавањем, изборни, 

слободни, контролни диктат.  

- ЛЕКСИЧКЕ И СЕМАНТИЧКЕ ВЕЖБЕ: 

грађење речи -формирање породица речи; 

изналажење синонима и антонима, уочавање 

семантичке функције акцента; некњижевне 

речи и туђице -њихова замена језичким 

стандардом; основно и пренесено значење 

речи.  

- СИНТАКСИЧКЕ И СТИЛСКЕ ВЕЖБЕ: 

састављање и писање реченица према 

посматраним предметима, слици и заданим 

речима; састављање и писање питања о 

тематској целини у тексту, на слици, у филму; 

писање одговора на та питања.  

- Преписивање реченица у циљу савладавања 

правописних правила.  

- Коришћење уметничких, научнопопуларних и 

ученичких текстова као подстицаја за 

сликовито казивање. Вежбе за богаћење 

речника и тражење погодног израза. Уопштено 

и конкретно казивање. Промена гледишта. 

Уочавање и отклањање безначајних 

појединости и сувишних речи у тексту и 

говору.  

- Отклањање празнословља и туђица. 

Отклањање нејасности и двосмислености.  

- Увежбавање технике израде писменог састава: 

анализа теме, одређивање њеног тежишта; 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

посматрање, уочавање и избор грађе; 

распоређивање појединости; елементи 

композиције.  

Осам домаћих писмених задатака и њихова 

анализа на часу.Четири школска писмена задатка 

-по два у првом и другом полугодишту. Један час 

за израду и два часа за анализу задатака и писање 

побољшане верзије састава. 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 

4. разред 
 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

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. 

 

Ученици треба да: 

- Ученици треба да:  

-успешно савладају читање и 

писање природних бројева у 

декадном бројевном систему;  

-упознају скуп природних 

бројева;  

-науче да природне бројеве 

приказују тачкама бројевне 

полуправе;  

-умеју да читају и записују 

помоћу  слова основна 

својства рачунскихоперација;  

-упознају и уочавају 

зависност између резултата и 

компонената операције (на 

примерима);  

-примењују упозната својства 

рачунских операција при 

трансформисању израза и у 

случају рачунских олакшица;  

-знају да читају, састављају и 

израчунавају вредност израза 

са више операција;  

-знају да решавају 

једноставније једначине и 

неједначине (упознатих 

облика) у скупу природних 

бројева;  

-успешно решавају задатке 

СКУП ПРИРОДНИХ 

БРОЈЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Декадне јединице до милиона и 

преко милиона 

- Записивање декадних јединица 

као степена броја 10 

- Читање и писање бројева до 

милиона и преко милиона 

- Записивање природних бројева 

у облику збира вишеструких 

декадних јединица 

- Месна вредност цифара 

- Уређеност скупа N и N0 

- Бројевна полуправа 

- Упоређивање бројева 

коришћењем знака релације =, 

≠, <, > 

- Писмено сабирање и одузимање 

преко 1000  

- Редослед рачунских опереација 

- Једначине и неједначине са 

сабирањем и одузимањем 

- Множење вишецифреног броја: 

једноцифреним, двоцифреним и 

вишецифреним бројем 

- Дељење са остатком 

- Изрази 

- Својства рачунских операција и 
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дате у текстуалној форми;  

-упознају разломке (наведене 

у програму), њихово читање, 

писање и значење, уз 

коришћење одговарајућих 

термина;  

-знају да цртају мреже и праве 

моделе коцке и квадра;  

-упознају јединице за 

површину и примењују их 

при израчунавању површине 

квадрата, правоугаоника, 

квадра и коцке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

њихова примена 

трансформисање израза и 

рачунске олакшице 

- Разломци облика а/b (a<b и 

b≤10) 

Текстуални задаци 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
- Упоређивање површи 

- Квадратни милиметар 

- Квадратни дециметар 

- Квадратни центиметар 

- Квадратни метар 

ПОВРШИНА 
- Површина правоугаоника и 

квадрата 

- Рогљаста и обла тела 

- Својства квадра и коцке 

- Мрежа за модел квадра и коцке 

- Површина квадра и коцке 

 

                         НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО 

                                                   4.разред 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ  наставног 

предмета Природа 

и друштво јесте 

упознавање себе, 

свог природног и 

друштвеног 

окружења и 

развијање 

способности за 

одговоран живот у 

њему.       

          -развијање основних 

научних појмова из 

природних и друштвених 

наука   

-развијање основних 

појмова о ширем природном 

и друштвеном окружењу – 

завичају и домовини;  

-развијање радозналости, 

интересовања и 

МОЈА 

ДОМОВИНА 

ДЕО СВЕТА 

- Основне одреднице државе  

- Основне одреднице државе Србије 

- Развој модерне српске државе 

- Стратешки положај Србије  

- Природно-географске одлике Србије 

- Угрожена и заштићена подручја у Србији  

- Становништво Србије 
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способности за активно 

упознавање окружења; 

-развијање способности 

запажања основних 

својстава материјала, 

објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање 

њихове повезаности  

-развијање елемената 

логичког мишљења 

-Стицање елементарне 

научне писмености, њена 

функционална 

применљивост и развој 

процеса учења;  

-оспособљавање за 

сналажење у простору и 

времену; 

-разумевање и уважавање 

различитости међу 

појединцима и групама; 

-коришћење различитих 

социјалних вештина, знања 

и умења у комуникацији и 

другим интеракцијским 

односима;  

-развијање одговорног 

односа према себи, другима, 

окружењу и културном 

наслеђу 

 
 

 

 

 

 

- Грађење демократских односа  

- Очување националног идентитета и уграђивање у 

светску културну баштину  

- Ми смо деца једног Света  

- Конвенција о правима детета (ОУН, УНИЦЕФ, 

УНЕСКО, САВЕТ ЕВРОПЕ „Радост Европе"...).  

 

СУСРЕТ СА 

ПРИРОДОМ 
- Флора и фауна наше земље  

- Домаће животиње и гајене биљке  

- Природне појаве и прилагођавање 

- Човек, део природе  

- Полне разлике 

- Основи здравог живљења 

- Одговоран однос према себи и другима  

 

ИСТРАЖУЈЕМО 

ПРИРОДНЕ 

ПОЈАВЕ 

- Правила која важе за сва кретања  

- Падање, клизање и котрљање предмета 

- Од чега зависи величина сенке 

- Како висина ваздушног стуба  

- Материјали и њихова својства: механичка, 

топлотна, електрична, магнетна, растворљивост 

- Смеше  

- Повратне и неповратне промене материјала 

- Сагоревање материјала  

- Запаљиви материјали, ознаке за запаљиве 

материјале 

- Промене материјала  

 

РАД, 

ЕНЕРГИЈА, 

ПРОИЗВОДЊА 

И ПОТРОШЊА 

- Рад – свесна активност човека  

- Утицај природних и друштвених фактора на 

живот и рад људи 

- Природна богатства и њихово коришћење 

- Ресурси: воде, горива, руде и минерали, 

земљиште, шуме, биљни и животињски свет. 

- Природне сировине  

- Прерада природних сировина  

- Сунце, ваздух, вода  

- Угаљ, нафта, гас  

- Делатности људи у различитим крајевима Србије 

- Производња и услуге, пласман и тржиште, понуда 

и потражња, трговина и потрошња  

- Рад, производња, потрошња и одрживи развој  
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ОСВРТ 

УНАЗАД - 

ПРОШЛОСТ 

- Трагови прошлости  

- Временска лента  

- Лоцирање догађаја и хронологија  

- Хронологија различитих научних открића  

- Начин живота у средњем веку  

- Прошлост српског народа  

- Веза између историјских збивања у свету и код 

нас 

- Развој на хронолошкој ленти 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 

4.разред 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ васпитно-образовног 

рада у настави ликовне 

културе јесте да се подстиче и 

развија учениково стваралачко 

мишљење и деловање у складу 

са демократским 

опредељењем друштва и 

карактером овог наставног 

предмета 

- оспособљавати 

ученика да се служи 

средствима и 

техникама ликовно - 

визуелног изражавања 

који су доступни 

његовом узрасту; 

- стварати услове за 

креативно опажање и 

тумачење предвиђених 

садржаја у првом 

разреду (облике и 

њихове квалитете, 

односе у видном пољу, 

светло и сенку, 

тактилност, цртани 

филм и стрип, 

разликовање појединих 

средина, дизајн, 

перформанс, 

преобликовање 

материјала или 

предмета њиховим 

спајањем); 

- мотивисати ученика 

да се слободно 

ликовно-визуелно 

изражава, својствено 

узрасту и 

индивидуалној 

способности и да 

маштовито представља 

свет око себе. 

КОЛАЖ, ФРОТАЖ, 

ДЕКОЛАЖ И 

АСАМБЛАЖ 

- Колаж  

Појмови: колаж, фротаж, 

деколаж, асамблаж 

- Фротаж (површинске 

игре)  

- Деколаж (наслојавање, 

доцртавање, 

досликавање...)  

- Асамблаж 

(тродимензионални колаж, 

инсталације, проширени 

медији...)  

 

ВЕЗИВАЊЕ ОБЛИКА 

У 

ТРОДИМЕНЗИОНАЛ-

НОМ ПРОСТОРУ И У 

РАВНИ 

- Компоновање апстрактних 

облика у простору према 

положеној, косој или 

усправној линији 

- Организација бојених 

облика у односу на раван у 

простору 

- Организација 

тродимензионалних 

облика у простору и на 

равни. 

СЛИКАРСКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ТЕХНИКЕ 

- Карактеристике акварел 

технике  

- Карактеристике пастелних 

боја и креда у боји (суви 

пастел и воштани пастел)  

- Карактеристике темпера 

боја  

- Појмови: материјали и 

технике  

 

ОСНОВНЕ И 

ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ 
- Црвена + жута = 

наранџаста  
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- Црвена + плава = 

љубичаста  

- Жута + плава = зелена  

Појмови: основне боје, 

изведене боје 

 

 

ЛИНИЈА, 

ПОВРШИНА, 

ВОЛУМЕН, БОЈА, 

ПРОСТОР 

 

- Линија – простор  

- Површина – простор  

- Волумен – простор  

- Боја – простор  

- Линија, површина, 

волумен, боја – простор 

- Појмови: волумен 

 

АМБИЈЕНТ – 

СЦЕНСКИ 

ПРОСТОР 

- Идејна решења за израду 

маски  

- Израда маски  

- Израда сцене  

- Предлог за кореографију, 

музику, костим  

- Израда сцене  

- Реализација по групама 

или у целини 

- Појмови: амбијент и 

сценски простор 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 

4.разред 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
- развијање интересовања, 

музичке осетљивости и 

креативности; 

- оспособљавање за разумевање 

могућности музичког 

изражавања; 

- развијање осетљивости за 

музичке вредности упознавањем 

уметничке традиције и културе 

свога и других народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици треба да: 

- певају песме по слуху; 

- певају песме 

солмизацијом; 

- обраде просте и сложене 

тактове; 

- усвајају основе музичке 

писмености; 

- свирају на дечјим 

музичким инструментима; 

- изводе дечје, народне и 

уметничке игре; 

- импровизују мелодије на 

задани текст; 

- упознају звуке разних 

инструмената; 

- слушају вредна дела 

уметничке и народне 

музике. 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Певање 
- Певање песама различитог 

садржаја и расположења, 

традиционалне и уметничке 

музике, које су примерене 

гласовним могућностима и 

узрасту ученика.  

- Певање и извођење музичких 

игара. 

- Певање наменских песама као 

звучна припрема за поставку 

музичке писмености. 

Свирање 

- Свирање пратње за бројалице, 

песме, игре на ритмичким 

дечјим инструментима. 

- Свирање песама на 

мелодијским инструментима 

Орфовог инструментаријума. 

- На основу искуства у 

извођењу музике, препознати и 

свирати делове песама. 
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СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

-  Слушање вокално-

инструменталних композиција 

за децу и кратких 

инструменталних композиција 

различитог садржаја, облика и 

расположења, као и музичких 

прича. 

- Слушање народних песама и 

игара. 

У слушаним примерима 

препознати различите тонске 

боје (гласове и инструменте), 

различит темпо, динамичке 

разлике, различита 

расположења на основу 

изражајних елемената, као и 

композицију коју су слушали, а 

на основу карактеристичног 

одломка. Оспособљавати 

ученике да уоче вредности и 

улогу музике у свакодневном 

животу 

 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

 

- Ритмичким и звучним 

ефектима креирати једноставне 

пратње за бројалице, песме, 

приче, стихове, музичке игре, 

користећи при том различите 

изворе звука (глас, тело, Орфов 

инструментаријум). 

- Креирање покрета уз музику 

коју певају или слушају 

ученици. 

- Смишљање музичких питања 

и одговора, ритмичка 

допуњалка, мелодијска 

допуњалка, мелодијска 

допуњалка са потписаним 

текстом, састављање мелодије 

од понуђених двотактних 

мотива. 

- Импровизација мелодије на 

задани текст. 

- Импровизовање дијалога на 

мелодијским инструментима 

Орфовог инструментаријума. 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

4.разред 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
Циљ физичког 

васпитања је да 

- задовољавање основних 

дечјих потреба за 

АТЛЕТИКА 
Техника трчања 

- Рад на техници трчања у месту 
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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. 

 

кретањем и игром; 
- усмерени развој основних 

моторичких способности, 

првенствено брзине и 

координације; 

- усмерено стицање и 

усавршавање моторичких 

умења и навика 

предвиђених програмом 

физичког васпитања; 

- примена стечених знања, 

умења и навика у 

сложенијим условима (кроз 

игру, такмичење и сл.); 

- задовољавање социјалних 

потреба за потврђивањем, 

групним поистовећивањем 

и сл. ; 

- естетско изражавање 

кретњом и доживљавање 

естетских вредности; 

- усвајање етичких 

вредности и подстицање 

вољних особина ученика. 

 

и у кретању 

- Крос трчање 

- Трчање на слободним 

површинама 

- Савлађивање брзог трчања 

кроз убрзања (2 до 3 убрзања 

на 30-40 m). 

- Техника високог и ниског 

старта.  

- Спринт на деоницама до 50 m. 

- Скок увис 

- Скок удаљ 

- Бацање 

- Бацање лоптице од 200 грама 

у даљ јачом и слабијом руком, 

тех-нпком из места и 

техником из залета.  

- Бацање медицинке од 2 kg. Са 

две и једном руком на 

различите начине (напред, 

увис и назад преко главе). 

 

-Штафетно трчање (игре, 

деонице до 20 m са додиром 

Минимални образовни 

захтеви: 
Атлетика: трчање на 40 m 

из ниског старта (без стартних 

блокова). Скок увис прекорачном 

техником. Скок удаљ згрчном 

техником, залетом до 15 m. 

Трчање на 500 m (ученици) и 400 

m (ученице). 

 

 

 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ И 

СПРАВАМА 

 

- Тло 

- обавезни састав  

- колут напрсд  

- колут назад до чучња 

- колут напред преко 

препреке  

- Прескок 

- вежбе за разношку и раз-

ношка преко козлића 110 

cm. 

- Разбој  

- Греда-ниска 

- ходањем, трчањем, 

окретима и издржајима у 

одређеном положају  

- Паралелни разбој 

- Вратило 

- дочелно вратило 

Вежбе на справама и тлу: 

обавезни састав на тлу, разбоју и 

греди; прескок: разношка: на 

вратилу, коњу са хватаљкама и 
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круговима: по један изборни 

елеменат. 

 

 

 

ОСНОВИ СПОРТСКИХ 

ИГАРА 

- Поновити вежбе 

основних ставова из претходног 

разреда и комбиновати са разним 

варијантама ситуација игре. 

Рукомет: поновити 

основне вежбе држања лопте, 

хватања и додавања. Вежбе 

основа технике комбиновати са 

вежбама ситуације у игри; 

шутирање из места после вођења 

и заустављања; скок - шут (за 

напредније). Игру 3:3 усавршити 

са конкретним задатком из 

основа тактике у одбрани и 

нападу. 

 

 

 

РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 
- кораком и дечјим поскоком 

Равнотеже успоном на две и 

једној нози. 

- Окрети за 180" и 360° 

ослонцем на две и једној нози. 

- Скокови: високо-далеки скок 

и повезивање са галопом. 

- Вијача: повезивање галопа са 

дечјим поскоком и 

елементима из претходног 

разреда. 

- Лопта: бацања и хватања 

повезати са равнотежама, 

окретима и скоковима и 

допунити обавезни састав из 

трећег разреда овим елемен-

тима. 

- Обруч: замаси у бочној и 

чеоној равни са прехватањем и 

ни-ским избацивањем из руке 

у руку у месту и кретању 

(кораком, трчећи). 

- Плесови: Српско коло. Једно 

коло из краја у којем се налази 

школа. 

Ритмичка гимнастика и 

плесови: обруч - замаси у бочној 

равни у кретању са ниским 

избацивањем из руке у руку. 

Коло из краја у којем се налази 

школа. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

4.разред 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
Циљ здравственог 

васпитања јесте да 

ученици овладају 

основним знањима, 

вештинама,ставовима 

и вредностима из 

области здравственог 

васпитања, кроз учење 

засновано на искуству. 

Учење        садржаја 

здравствено 

гваспитања 

подразумева 

превођење онога што 

знамо о здрављу у 

жељени начин 

понашања, уз 

препознавање правих 

животних вредности и 

подстицање 

оптималног развоја 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

- стицање основних медицинских 

знања и њихово повезивање ради развијања 

психички и физички здраве личности, 

одговорне према сопственом здрављу, 

- стварање позитивног односа и 

мотивације за здрав начин живљења, 

- васпитавање ученика за рад и 

живот у здравој средини, 

- стицање знања, умења, ставова и 

вредности ради очувања и унапређења 

здравља, 

- промовисање позитивних 

социјалних интеракција ради очувања 

здравља, 

- подстицање сазнања о себи, свом 

телу и сопственим способностима, 

- мотивисање и оспособљавање 

ученика да буду активни учесници у 

очувању свог здравља, 

- развијање навика код ученика за 

очување и неговање своје околине, 

- развијање одговорног односа 

према себи и другима, 

- укључивање породице на плану 

промовисања здравља и усвајања здравог 

начина живота, 

- развијање међусобног поштовања, 

поверења, искрености, уважавања 

личности, једнакости и отворене 

комуникације, 

- усвајање и прихватање позитивних 

и сузбијање негативних облика понашања 

значајних за очување здравља, 

- упознавање најосновнијих 

елемената здравог начина живота, 

- упознавање протективних фактора 

за здравље, као што су: физичка активност 

и боравак у природи, 

- стицање нових сазнања о рађању, 

репродукцији и полним разликама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИСХРАНА - 

ВРСТЕ 

ХРАНЉИВИХ 

МАТЕРИЈА 

 

 

 

- Подела, особине, улога 

масти, беланчевина, 

витамина, угљених 

хидрата, минерала, воде.  

- Болести које се преносе 

путем хране.  

- Опасности од 

неконтролисане примене 

дијета. 

 

 

 

 

 

 

 
ЗНАЧАЈ 

РЕКРЕАЦИЈЕ И 

СПОРТА 

 

- Зашто се бавимо 

спортом?  

- Врсте и значај рекреације 

и појединих спортова.  

Правилна рекреација - 

надзор, исхрана, 

хидратација 
 

ПУБЕРТЕТ 
- Осврт на усвојено 

градиво у трећем 

разреду.  

- Допунити знања новим 

садржајима.  

- Анатомске и физиолошке 

промене у пубертету.  

- Акне у пубертету.  

- Односи међу половима, 

са освртом на значај 

продужетка врсте и 

здравог потомства.  

- Болести ендокриног 

система. 

 

 
БОЛЕСТИ 

ДЕЧЈЕГ ДОБА 

- Извор инфекције, путеви 

ширења и улазно место 

инфекције.  

- Зоонозе - хигијена и нега 

у дому са кућним 

љубимцима.  

- Однос деце у сеоским 
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срединама према 

домаћим животињама - 

угроженост од болести 

које се преносе са 

животиња на људе. 

- Болести респираторног 

тракта - прехлада, грип, 

бронхитис. 

- Болести дигестивног 

тракта - орална хигијена, 

болести зуба, 

алиментарне инфекције, 

паразити, значај редовног 

узимања хране. 

- Болести локомоторног 

система - деформитети 

кичменог стуба, 

спуштена стопала. 

- Дечје заразне болести. 

Замке и опасности од 

тетоваже и пирсинга. 

 

 
ПРВА ПОМОЋ 

- Прва помоћ код 

крварења, сунчанице, 

колапса. 

- Прва помоћ код тровања, 

алкохолизма, повраћања. 

Стрес - последице стреса и 

превенција у циљу подизања 

психичке кондиције и 

спречавања настанка 
болести 

 
БОЛЕСТИ 

ЗАВИСНОСТИ 

- Пушење, алкохолизам, 

наркоманија - знања 

усвојена у трећем разреду 

основног образовања 

допунити и проширити у 

складу са могућностима 

ученика четвртог 
разреда.  

 

 
 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

4.разред 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

 
Циљ предмета је подизање свести 

о здравој животној 

средини;продубљивање знања, 

вештина и навика у вези са 

заштитом природе; јачање 

сопственеиницијативе,способности 

 
оспособљавање за активно 

упознавање стања животне 

средине; 

- познавање узрочно-

последичних веза у животној 

средини; 

 

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 

 

 

 

 

- Сналажење у 

природи (повратак 

природи, стазе у природи, 

знаци оријентације и 

исхрана у природи). 

- Истраживање 
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и одговорног односа према 

животној средини. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- познавање негативних 

утицаја човека на животну 

средину; 

- испитивање узрочно-

последичних веза у животној 

средини извођењем једноставних 

огледа; 

- подстицање одговорног 

односа према живом свету; 

- подстицање одговорног 

односа за рационално коришћење 

природних богатстава; 

- уочавање различитости у 

живом свету као услова за 

опстанак; 

- испитивање појава и 

промена у природи; 

- подстицање одговорног, 

здравог односа према себи; 

- оспособљавање за 

решавање проблемских ситуација 

самостално/тимски; 

- оспособљавање за 

доношење правилног става и за 

критичко мишљење. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

узрочно-последичних веза 

у животној средини 

(ваздух, вода, земљиште и 

бука). 

- Активно 

упознавање стања животне 

средине извођењем 

једноставних огледа у 

учионици. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДНЕ 

ПОЈАВЕ И 

ПРОМЕНЕ У 

ЖИВОТНОЈ 

СРЕДИНИ 

 

 

 

- Разноврсност 

живог света као услов за 

опстанак (биодиверзитет). 

- Нестајање врста 

(најчешће угрожене биљке 

и животиње). 

- Кружење материје 

и протицање енергије кроз 

односе исхране. 

- Природне појаве и 

промене у животној 

средини. 

 

 

 

 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

 

- Активна заштита 

животне средине кроз 

организовање разних 

акција чувара природе ван 

учионице (штедња, 

рециклажа, 

озелењавање...). 

- Одговоран однос 

према животињама и 

биљкама. 

- Право на здраву 

животну средину, квалитет 

живота. 

- Одговоран однос 

према себи и животној 

средини у целини. 

- Критички и 

отворен став и сарадња са 

локалном средином, 

друштвом за заштиту 

животне средине, за 

заштиту животиња... 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

4.разред 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИН 
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ОСТВАРИВАЊА 

Циљ предмета 

грађанско 

васпитање је 

подстицање 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У образовно-васпитном раду на реализацији 

овог предмета разликујемо неколико 

основних група задатака: 

Задаци који се односе на разумевање, 

усвајање следећих најважнијих 

појмова: 
-дечја и људска права и слободе - познавање 

својих права, препознавање најважнијих 

категорија дечјих и људских права, 

упознавање Конвенције о дечјим и људским 

правима, разумевање односа између људских 

права, демократије, мира и развоја; 

-идентитет - разумевање појма идентитет, 

препознавање својих потреба и жеља, 

схватање себе у друштвеном контексту, 

схватање разлике између појединачног и 

групног, мањинског и грађанског идентитета; 

-друштвена одговорност - разумевање појма 

одговорности, схватање разлике између одго-

ворности према себи, другим људима, 

заједници; 

-различитост култура - познавање 

најважнијих обележја своје културе и 

схватање утицаја своје културе на лично 

понашање, разумевање узрока културних 

разлика и подстицање схватања да je 

различитост култура темељ богатства света, 

разумевање односа између културних 

разлика, људских права и демократије, 

препознавање и превазилажење стереотипа и 

предрасуда; 

-једнакост - познавање појма једнакости у 

контексту расних, културних, националних, 

верских и других разлика; 

-право и правда - разумевање значења 

појмова права и правде, схватање односа 

између права и правде; познавање улоге 

права у осигурању појединачне и друштвене 

сигурности, познавање основних последица 

непоштовања правних норми; 

-мир, сигурност и стабилност - разумевање 

значења појмова мир, схватање улоге коју 

сарадња и мирно решавање сукоба има за 

лични, национални и глобални развој, 

познавање неких основних поступака мирног 

решавања сукоба; 

-демократија - познавање основних обележја 

демократског процеса и разумевање односа 

између демократије и дечјих и људских 

права. 

Задаци који се односе на вештине и 

способности: 

-примена појмова - примерена употреба 

појмова у комуникацији; 

-критичко мишљење - преиспитивање 

утемељености информација, поставки и 

ставова; 

-јасно и разговетно исказивање личних 

ставова; 

-самостално доношење одлука и извођење 

закључака — одговорност у просуђивању и 

тумачењу; 

-саосећајна комуникација - изношење својих 

осећања, потреба, мишљења и слушање, 

I Тема: Подстицање 

групног рада, 

договарања и сарадње 

са вршњацима и 

одраслима 

1. Родитељски 

састанак - сусрет 

родитеља, наставника 

и ученика. 

2. Уводни час - 

упознавање ученика 

са садржајем 

предмета и начином 

рада. 

 

II Тема: Дечја права 

су универзална, 

једнака за све 

1. Дрво дечијих права  

2. Правимо рекламни 

штанд конвенције о 

дечијим правима 

 3. Сви различити - 

сви једнаки  

 4. Неправда је кад...  

 5. Ставови о правди  

 

 

 

III Тема: Заједно 

стварамо демократску 

атмосферу у нашем 

разреду, школи 

1. Права, дужности, 

правила  

 2. Улога правилника, 

кућног реда школе  

 3. Сви ми имамо 

предрасуде  

 4. Да сам чаробњак, 

ја бих  

 5. Ставови о моћи  

 

 

 

IV Тема: Живим 

демократију, 

демократска акција 

1. Сукоби и 

превазилажење 

сукоба, преговарање  

 2. Тимски рад  

 3. Да се чује наш глас  

4. Делујемо 

јединствено 

 5. Аргументујемо и 

заступамо наше 

интересе  

 6. Тражимо закон за... 

 

 

Радионица 
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разумевање и и уважавање туђих; 

-истраживање - избор, прикупљање, критичка 

анализа и провера података из више извора 

као начин решавања проблема; 

-тимски рад - прилагођавање свога мишљења 

групи ради изналажења заједничког решења; 

-ненасилно решавање сукоба - дијалог, 

преговарање, аргументовано излагање, који 

су усмерени према заједничким циљевима; 

-руковођење - одговорно управљање групом 

према критеријуму опште добробити; 

-учешће - укључивање у продес одлучивања 

од заједничког интереса. 

Задаци који се односе на ставове и 

вредности: 

-приврженост демократским начелима и 

поступцима - дечја и људска права, једнакост, 

правда, друштвена одговорност, плурализам, 

солидарност, приватност 

Приврженост мирољубивом   

,партиципативном и конструктивном 

решавању проблема; 

-спремност на заступање и заштиту својих и 

туђих права; 

-спремност на преузимање јавне 

одговорности за своје поступке 

-заинтересованост за свет око себе и 

отвореност према разликама; 

-спремност на саосећање са другима и помоћ 

онима који су у невољи-спремност на 

супростављање 

предрасудама,дискриминацији и неправди на 

свим нивоима.     

 

 

  

 

V Тема: Људско биће 

је део целог света, 

развијање еколошке 

свести  

1. Међузависност  

2. Мрежа живота  

 3. Бринемо о 

биљкама и 

животињама 

 

 

 

VI Тема: Евалуација 

1. Ја пре, ја после  

 2. Презентација 

резултата рада 

родитељима. 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

Допунска настава 

СРПСКИ ЈЕЗИК – 4. разред 

 

Тематска структура годишњег програма  

Предмет: Српски језик (допунска настава) – 4. разред 

 

Наставна тема:   ГРАМАТИКА 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Праћење,  

оцењивање 
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- Заједничке и властите 

именице 

- Променљиве врсте речи 

- Именице и заменице 

- Род и број придева 

- Глаголски додаци 

- Основни и редни бројеви 

 

- Проширивање знања о 

реченици, делови реченице; 

реченице по облику и значењу 

- Овладавање терминима; 

њихово уочавање у реченици и 

примена у правилном 

склапању реченица (именице, 

глаголи, придеви, бројеви, 

заменице) 

- Управни инеуправни говор 

(уочавање и записивање) 

 

Посматрање 

Разговор 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

 

контролни задаци 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

Наставна тема:   ПРАВОПИС 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Праћење,  

оцењивање 

- Пишимо правилно 

- Пишемо управни и неуправни 

говор 

- Писање сугласника  Ј 

 

- Практична примена и усвајање 

правописних правила језика 

- Служење правописним 

речником 

Посматрање 

Разговор 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

 

контролни задаци 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

 

 

Наставна тема:   ОРТОЕПИЈА 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Праћење,  

оцењивање 

- Вежбање читања 

- Правилно изговарање и 

писање сугласника ч и ћ и џ и 

ђ 

 

- Увежбавање правилног 

изговора речи, исказа, 

реченица, пословица, краћих 

текстова 

- Интонационо подешавање 

гласа у изговору појединих 

реченица 

- Отклањање грешака које се 

јављају у говору и писању 

ученика 

Посматрање 

Разговор 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

 

контролни задаци 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

 

Наставна тема:   КЊИЖЕВНИ ПОЈМОВИ 
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Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Праћење,  

оцењивање 

- Састав-Долазе нам октобарске 

боје 

- Сазнајемо више о Вуку 

Стефановићу Караџићу 

 

- Увођење ученика у свет 

књижевности и осталих 

књижевних текстова 

- Стицање знања, умења и 

навика који ће допринети 

развоју не само књижевне 

културе, већ и опште културе 

на којој се темељи укупно 

образовање 

Посматрање 

Разговор 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

 

контролни задаци 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 
број 
часа 

Наставна јединица Тип часа 

1 Вежбање читања вежбање 

2 Заједничке и властите именице обрада 

3 Променљиве врсте речи обрада 

4 Пишимо правилно обрада 

5 Састав-Долазе нам октобарске боје обрада 

6 Именице и заменице обрада 

7 Сазнајемо више о Вуку Стефановићу Караџићу обрада 

8 Род и број придева обрада 

9 Придеви и именице - слагање у роду и броју обрада 

10 Пишемо управни и неуправни говор обрада 

11 Објекат - препознавање и одређивање обрада 

12 Ред речи у реченици обрада 

13 Правилно изговарање и писање сугласника ч и ћ и џ и ђ вежбање 
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14 Глаголски додаци обрада 

15 Основни и редни бројеви обрада 

16 Писање сугласника  Ј вежбање 

17 Скраћенице обрада 

18 Атрибут - препознавање и одређивање обрада 

                                                           

                                                    

 

 

                                                        ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

Допунска настава 

МАТЕМАТИКА – 4. разред 

 

Тематска структура годишњег програма  

Предмет: Математика (допунска настава) – 4. разред 

 

Наставна тема:   СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Праћење,  

оцењивање 

-Сабирање и одузимање до 1000 

- Множење и дељење до 1000 

- Упоређивање бројева до 

милион 

- Сабирање и одузимање преко 

1000 

- Писмено сабирање и 

одузимање преко 1000 

- Једначине са множењем и 

дељењем 

- Неједначине са множењем 

- Неједначине са дељењем 

- Разломци 

- Задаци са разломцима 

 

- Чита, пише и упоређује 

бројеве до милиона и веће од 

милиона 

- Зна писмено да сабира и 

одузима преко 1000 

- Зна да множи и дели са 

остатком и без остатка преко 

1000  

- Зна особине рачунских 

операција, приоритет 

операција и употребу заграда 

- Решава једноставне 

проблемске ситуације 

 

Посматрање 

Графичко представљање 

Разговор 

Цртање 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

Дијаграмске слике 

Прибор за цртање 

 

контролни задаци 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

Наставна тема:   МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Праћење,  

оцењивање 
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- Јединице мере за 

површину 

- Зна да упоређује површи фигура 

- Користи јединице мере за 

површину 

Посматрање 

Графичко представљање 

Разговор 

Цртање 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

Дијаграмске слике 

Прибор за цртање 

Лењир 

Шестар 

 

контролни задаци 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

Наставна тема:   ПОВРШИНА 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Праћење,  

оцењивање 

- Јединице мере за површину 

- Израчунавање површине 

правоугаоника 

- Израчунавање површине 

квадрата 

- Површина коцке 

- Површина квадра 

 

- Израчунава површину 

правоугаоника и квадра 

- Зна да црта мрежу квадра и 

коцке 

- Решава једноставне логичко-

комбинаторне проблеме 

Посматрање 

Графичко представљање 

Разговор 

Цртање 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

Дијаграмске слике 

Прибор за цртање 

Лењир 

Шестар 

 

контролни задаци 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 
број 
часа 

Наставна јединица  

1 Сабирање и одузимање до 1000 обрада 
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2 Множење и дељење до 1000 обрада 

3 Упоређивање бројева до милион обрада 

4 Јединице мере за површину обрада 

5 Сабирање и одузимање преко 1000 обрада 

6 Писмено сабирање и одузимање преко 1000 обрада 

7 Израчунавање површине правоугаоника обрада 

8 Израчунавање површине квадрата обрада 

9 Редослед рачунских операција обрада 

10 Површина коцке обрада 

11 Писмено множење обрада 

12 Писмено дељење обрада 

13 Површина квадра обрада 

14 Једначине са множењем и дељењем обрада 

15 Неједначине са множењем обрада 

16 Неједначине са дељењем обрада 

17 Разломци обрада 

18 Задаци са разломцима обрада 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

Додатни рад 

МАТЕМАТИКА – 4. разред 

 

Тематска структура годишњег програма 

 

Наставна тема:   СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Праћење,  

оцењивање 
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- Нумерација 

вишецифрених бројева 

- Рачунске операције и 

њихова примена 

- Зависност резултата и 

њихових компоненти 

- Бројевни ребуси - 

дешифровање операција 

- Магични квадрат и друге 

шеме 

- Математичка укрштеница 

- Логички задаци - задаци 

досетке 

- Бројење и размештање 

фигура 

- Логички задаци 

- Комбинаторни задаци 

- Решавање сложених 

задатака помоћу 

неједначина 

 

- Нумерише вишецифрене бројеве 

- Записује природне бројеве у облику 

збира вишеструких декадних 

јединица 

- Приказује бројеве на бројевној 

полуправи употребом знакова <, >, 

= и ≠ 

- Зна писмено да сабира и одузима 

преко 1000 

- Зна да множи и дели са остатком и 

без остатка преко 1000  

- Зна особине рачунских операција, 

приоритет операција и употребу 

заграда 

- Зна да решава разломке 

- Разуме и зна да решава текстуалне 

задатке који се своде на основне 

рачунске радње и при томе уме да 

користи слова за запис непознатог 

броја 

- Решава једноставне проблем 

ситуације 

- Решава једноставне логичко-

комбинаторне проблеме 

Посматрање 

Графичко 

представљање 

Разговор 

Цртање 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-

синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

Дијаграмске слике 

Прибор за цртање 

 

контролни задаци 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема:   МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Праћење,  

оцењивање 

- Проблеми мерења 

- Проблеми превожења и 

размештања предмета 

- Квадрат и правоугаоник - 

резање и састављање 

- Квадрат и правоугаоник - 

резање и састављање 

 

- Упоређује површи фигура 

- Користи јединице мере за 

површину 

- Решава једноставне проблем 

ситуације 

- Решава једноставне логичко-

комбинаторне проблеме 

 

Посматрање 

Графичко представљање 

Разговор 

Цртање 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

Дијаграмске слике 

Прибор за цртање 

 

контролни задаци 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 
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Наставна тема:   ПОВРШИНА 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Праћење,  

оцењивање 

- Квадрат и правоугаоник - 

обим и површина 

- Коцка и квадар - површина 

- Математичке игре 

 

- Израчунава површину 

правоугаоника и квадра 

- Зна да црта мрежу квадра и коцке 

- Израчунава обим и површину 

кваддра и коцке 

- Решава проблемске ситуације 

- Решава логичко-комбинаторне 

проблеме 

Посматрање 

Графичко представљање 

Разговор 

Цртање 

Писање 

Индивидуални 

подстицај 

Аналитичко-синтетичка 

Истраживачка 

 

Апликације 

Графофолије 

Дидактички 

материјал 

Уџбеник 

Креде у боји 

Оловке у боји 

Дијаграмске слике 

Прибор за цртање 

 

контролни задаци 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

усмене провере 

белешке 

 

 

Ред. 
број 
часа 

Наставна јединица  

1 Нумерација вишецифрених бројева обрада 

2 Нумерација вишецифрених бројева вежбање 

3 Рачунске операције и њихова примена обрада 

4 Зависност резултата и њихових компоненти обрада 

5 Зависност резултата и њихових компоненти обрада 

6 Бројевни ребуси - дешифровање операција обрада 

7 Магични квадрат и друге шеме обрада 

8 Магични квадрат и друге шеме вежбање 

9 Математичка укрштеница обрада 

10 Математичка укрштеница вежбање 

11 Логички задаци - задаци досетке обрада 

12 Логички задаци - задаци досетке вежбање 

13 Бројење и размештање фигура обрада 

14 Бројење и размештање фигура вежбање 

15 Логички задаци обрада 

16 Логички задаци вежбање 

17 Логички задаци вежбање 
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18 Логички задаци вежбање 

19 Комбинаторни задаци обрада 

20 Комбинаторни задаци вежбање 

21 Комбинаторни задаци вежбање 

22 Комбинаторни задаци вежбање 

23 Решавање сложених задатака помоћу неједначина обрада 

24 Решавање сложених задатака помоћу неједначина вежбање 

25 Проблеми мерења обрада 

26 Проблеми превожења и размештања предмета обрада 

27 Квадрат и правоугаоник - резање и састављање обрада 

28 Квадрат и правоугаоник - резање и састављање вежбање 

29 Квадрат и правоугаоник - обим и површина обрада 

30 Квадрат и правоугаоник - обим и површина вежбање 

31 Коцка и квадар - површина обрада 

32 Коцка и квадар - површина вежбање 

33 Коцка и квадар - запремина вежбање 

34 Коцка и квадар - запремина вежбање 

35 Математичке игре обрада 

36 Математичке игре вежбање 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – 4. разред 

                                  Циљеви и задаци 

- Понашање ученика и развој хуманизације међу људима  

- елиминисање утицаја који штетно делују на здравље 

- подстицање ваннаставних активности 

- подстицање социјалног сазнања 

- упознавање са дечјим правима 

- развијање креативности 

- олакшавање адаптације у школи 

- развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима 

- реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања 

- превенција малолетничке деликвенције 

- превенција болести зависности 

 

  Глобална структура годишњег програма 
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Ред. 
број 

Тема 
Оријента-
циони број 

часова 

1 ПОДСТИЦАЊЕ ДОГОВОРА И САРАДЊЕ 3 

2 ХИГИЈЕНА И ЗДРАВЉЕ 8 

3 ДЕЧЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 3 

4 АДАПТАЦИЈА НА ШКОЛУ И СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА 5 

5 РАЗВИЈАЊЕ И ЊЕГОВАЊЕ ЉУДСКИХ ВРЕДНОСТИ 3 

 36 

 

 

 

Тематска структура годишњег програма 

 

Наставна тема: ПОДСТИЦАЊЕ ДОГОВОРА И САРАДЊЕ 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Евалуација,  

самоевалуац. 
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- Опет смо заједно - размена 

искустава са распуста 

- Формирање председништва 

одељенске заједнице 

- Химна одељенске заједнице 

- Правила понашања у школи 

- Чување школске имовине 

- Безбедно кретање у саобраћају 

 

- Изражавање својих потреба и 

уважавање потреба других без 

агресивности 

- Ученик се придржава правила 

понашања у школи 

- Стицање нових пријатеља 

- Правилно и безбедно кретање у 

саобраћају 

Посматрање 

Проналажење 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Класификовање 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Креативна и 

истраживачка 

Радионичарска 

Разговор 

Ангажовање у 

прославама 

Боравак у природи 

Откривање 

Песма  

Игра 

Драматизација 

Слике 

Фотографије 

Постери 

Штампа 

ЦД 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

Наставна тема: ХИГИЈЕНА И ЗДРАВЉЕ 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Евалуација,  

самоевалуац. 
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- Значај правилне исхране 

- Настајање и ширење заразних 

болести 

- Потреба за одмором,  

релаксацијом и спавањем 

- Здравствена нега и употреба 

лекова 

- Пушење није никакво дружење 

- Час у природи 

 

- Стицање хигијенских навика  

- Боравак на ваздуху,  значај за 

здравље 

- Упознавање штетности лекова и 

дувана 

- Упознавање заразних болести и 

њиховог ширења 

- Значај правилне исхране – 

разноврсност у исхрани 

- Упознавања значаја одмора,  

релаксације и спавања 

Посматрање 

Проналажење 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Класификовање 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Креативна и 

истраживачка 

Радионичарска 

Разговор 

Ангажовање у 

прославама 

Боравак у природи 

Откривање 

Песма  

Игра 

Драматизација 

Слике 

Фотографије 

Постери 

Штампа 

ЦД 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

Наставна тема: ДЕЧЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Евалуација,  

самоевалуац. 
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- Изграђивање самопоштовања и 

правилног вредновања понашања 

- Дечја недеља 

- Светски Дан штедње -31. 10. 

- Превазилажење конфликта 

- Стрес - извори,  утицај и 

механизми превазилажења 

- Шта су правила и шта би се 

догодило да их немамо 

- Желео бих да будем 

- Спортски дан 

- Облици и узроци агресивног 

понашања 

 

- Упознавање и уважавање дечјих 

права и обавеза  

- Решавање конфликтних 

ситуација,  договор 

- Потребе обе стране (сарадња) 

- Зна своја права,  обавезе 

- Активно учествује у животу и 

раду школе 

- Предлаже промене 

- Уме да штеди 

- Зна како превазићи стрес и 

елминисати изворе 

- Слободно изражава своје жеље 

Посматрање 

Проналажење 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Класификовање 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Креативна и 

истраживачка 

Радионичарска 

Разговор 

Ангажовање у 

прославама 

Боравак у природи 

Откривање 

Песма  

Игра 

Драматизација 

Слике 

Фотографије 

Постери 

Штампа 

ЦД 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

 

Наставна тема: АДАПТАЦИЈА НА ШКОЛУ И СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Евалуација,  

самоевалуац. 
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- Радујмо се Новој години 

- Припрема за обележавање Дана 

школе 

- Сређивање учионице 

- Дан шале - 1. април 

- Припреме и прослава завршетка 

школске године 

 

- Учествује и сарађује у 

заједничким прославама 

- Поштује потребе и осећања 

других 

- Сарађује са другима 

- Социјална интеграција 

- Заједно са друигм ангажује се у 

прославама 

- Учествује у одржавању животне 

средине 

Посматрање 

Проналажење 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Класификовање 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Креативна и 

истраживачка 

Радионичарска 

Разговор 

Ангажовање у 

прославама 

Боравак у природи 

Откривање 

Песма  

Игра 

Драматизација 

Слике 

Фотографије 

Постери 

Штампа 

ЦД 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

Наставна тема: РАЗВИЈАЊЕ И НЕГОВАЊЕ ЉУДСКИХ ВРЕДНОСТИ 

Садржај 
(наставне јединице) 

Циљеви,  задаци 
(исходи) 

Активности,  методе Средства 
Евалуација,  

самоевалуац. 
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- Помоћ старијим особама 

- Поклонићу мами,  тетки,  баки... 

- Односи у породици 

- Односи са пријатељима 

- Успостављање контакта са 

вршњацима различитих култура и 

традиција 

- Научимо да пружамо помоћ 

другима када је то потребно 

- Међуодељенска такмичења 

 

- Развијање и неговање правих 

људских вредности 

- Поштовање старијих  

- Неговање љубави за родитеље,  

рођаке,  пријатеље,  вршњаке 

- Пружање помоћи када је то 

потребно 

- Уважавање других,  прихватање 

пораза,  са честиткама 

противнику 

Посматрање 

Проналажење 

Препознавање 

Уочавање сличности и 

разлика 

Класификовање 

Описивање 

Читање 

Сарадња 

Постављање питања 

Тражење одговора 

Дискутовање 

Игра 

Ситуациона 

Интерактивна 

Креативна и 

истраживачка 

Радионичарска 

Разговор 

Ангажовање у 

прославама 

Боравак у природи 

Откривање 

Песма  

Игра 

Драматизација 

Слике 

Фотографије 

Постери 

Штампа 

ЦД 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика  

 

 

 

 

 

 

Временска структура годишњег програма 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – 4. разред 

 

 

Тема Месец 
Ред. 
број 

Садржај 

 

С
еп

те
м

б
ар

 

1 Опет смо заједно - размена искустава са распуста 

2 Правила понашања у школи 

3 Безбедно кретање у саобраћају 

4 Буквар дечијих права 

5 Чување школске имовине 
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О
к
то

б
ар

 

6 Ученик месеца. Акције и постигнућа месеца. 

7 Значај правилне исхране 

8 Изграђивање самопоштовања и правилног вредновања понашања 

9 Дечја недеља. Светски Дан штедње -31. 10. 

Н
о

в
ем

б
ар

 

10 Ученик месеца. Акције и постигнућа месеца. 

11 Стрес - извори,  утицај и механизми превазилажења 

12 Настајање и ширење заразних болести 

13 Превазилажење конфликта 

Д
ец

ем
б

ар
 

14 Ученик месеца. Акције и постигнућа месеца. 

15 Потреба за одмором,  релаксацијом и спавањем 

16 Шта су правила и шта би се догодило да их немамо 

17 Ученик месеца. Акције и постигнућа месеца. Радујмо се Новој години.  

Ја
н

у
ар

 

18 Односи у породици 

19 Односи међу вршњацима 

Ф
еб

р
у

ар
 20 Здравствена нега и употреба лекова 

21 Пушење није никакво дружење 

22 Желео бих да будем 

 

23 Спортски дан 

М
ар

т 

24 Ученик месеца. Акције и постигнућа месеца. 

25 Поклонићу мами,  тетки,  баки... 

26 Научимо да пружамо помоћ другима када је то потребно 

27 Дан шале - 1. април 

А
п

р
и

л
 

28 Ученик месеца. Акције и постигнућа месеца. 

29 Припрема за обележавање Дана школе 

30 Успостављање контакта са вршњацима различитих култура и традиција 

М
ај

 

31 Ученик месеца. Акције и постигнућа месеца. 

32 Међуодељенска такмичења 

33 Час у природи 

34 Облици и узроци агресивног понашања 

Ју н
 

35 Ученик године. Акције и постигнућа године. 
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36 Припреме и прослава завршетка школске године 

 

 

ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ НАЧИН РАДА 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Мере/врста подршке:  ПРИЛАГОЂАВАЊЕ МЕТОДА, МАТЕРИЈАЛА И УЧИЛА (МЕРЕ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ) 

Потребне мере/врсте подршке (за које 
активности, односно 
предмете/области) 

Кратак опис мере/врсте подршке и сврха тј. циљ пружања 
подршке 

Реализује и 
прати (ко, 
када) 

Српски језик 

 Језик 

 Књижевност 

 Језичка култура 

Математика 

 Блок бројева до 1000 

 Геометријске фигуре и њихови 

међусобни односи 

 Мерење и мере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 обезбедити визуелна помагала, велика слова, шеме, графичке 

приказе 

 радити на начин који ангажује више чула (визуелно, аудиторно, 

кинестетичко), уз коришћење адекватног материјала за учење 

(слике, постери, шарени папир, пластелин, дрвени предмети...) 

 поновити упутства ученику пошто су дата одељењу, затим 

тражити од њега или ње да их понове и објасне упутства 

наставнику 

 поред усмених дати и писана упутства родитељима, како би дете 

могло да их поново погледа касније 

 дати пример како би се помогло ученицима, поставити пример 

тако да могу често да га погледају 

 дати додатно време за завршавање задатака 

 поједноставити сложена упутства 

 смањити ниво штива у задацима 

 тражити мање тачних одговора за завршавање (квалитет насупрот 

квантитета) 

 скратити задатке, поделом рада на мање делове 

 користити контролне листе, шеме, картице за подсећање итд. 

 смањити задате домаће задатке,  

 пратити задатке којима ученик сам одреди своју динамику 

(дневна, недељна) 

 организовати да оде кући са јасним, концизним упутствима за 

израду домаћих задатака 

 признати и наградити усмено учешће ученика на часу 

 обезбедити помоћ око организације учења 

 припремити унапред распоред учења/задатака са учеником 

 направити систем награђивања за завршавање рада у школи и 

домаћих задатака 

 родитеље редовно извештавати о напредовању 

 додатна прилагођавања (пр. одредити једног друга-добровољца 

који ће помагати око домаћих задатака) 

 ставити ученика близу наставника 

 ставити ученика близу позитивног узора 

 избегавати стимулације које одвлаче пажњу  

 поједноставити правила у учионици тако да су јасна и доступна за 

подсећање 

 похвалити одређена понашања 

 користити стратегије за само-контролу 

 дати посебне привилегије /позитивне подстицаје; убрзати њихову 

примену 

 дозволити кратке одморе између задатака 

 подсећати ученика да не прекида рад на задатку (различитим 

невербалним сигналима) 

 оценити тачне одговоре ученика, не његове грешке 

 спровести систем управљања понашањем у учионици 

 омогућити дозвољено кретање, време када ученик није на свом 

месту (нпр. послати га да изврши неки налог) 

наставник 

разредне наставе 

наставник 

енглеског језика 

тим за 

инклузивно 

образовање 
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 игнорисати неодговарајуће понашање које није драстично изван 

граница дозвољеног у учионици 

 спровести разумне процедуре паузе 

 

 

 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

4.разред 
 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ  наставе  страног  

језика на млађем  

школском узрасту је да 

оспособи  ученика да 

комуницира на  

основном  нивоу  

страним језиком,,у 

усменом и писаном 

облику о темема из 

његовог непосредног 

окружења. 

Настава  страног језика  

треба  да : 

-подстакне  потребу за 

учењем страних  језика, 

-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 употребу 

страног језика у личне 

сврхе и из задовољства. 

 

Разумевање говора  

Ученик треба да:  

 - разуме општи садржај кратких и 

прилагођених текстова после 

неколико слушања;  

-разуме краће дијалоге (до 5реплика / 

питања и одговора), прилагођене 

приче и песме у оквиру тема 

предвиђених програмом, које чује 

уживо, или са аудио- визуелних 

записа и адекватно реагује на 

појединачне делове усмених порука  

издвајајући битне информације(датум, 

време, место, особе, количину...);  

-разуме и реагује на одговарајући 

начин на усмене поруке у вези са 

личним искуством и са активностима 

на часу(позив на игру, заповест, 

упутство, догађај из непосредне 

прошлости и планови за будућност 

итд.).  

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  

-разуме краћи текст (до 50речи), 

написане речи и реченице састављене 

углавном од познатих језичких 

елемената(речи и језичке структуре 

предвиђене програмом);  

 -разуме основна значења кратких 

писаних и илустрованих текстова о 

познатим темама;  

ШКОЛА 

 

-склоности према 

предметима, активностима 

-теме по предметима 

-школски дан 

ЈА И МОЈИ  

ДРУГОВИ 

 

- хоби, заједничке 

активности 

-солидарност и 

толеранција (помоћ 

другу/другарици, 

позајмљивање, подела 

одговорности) 

ПОРОДИЦА И 

БЛИСКО 

ОКРУЖЕЊЕ 

-слободно време у 

породици, породична 

путовања и излети 

-подела послова и обавеза 

у породици 

-опис и особине 

животиња, однос према 

животињама 

ПРАЗНИЦИ -прославе и манифестације 

у оквиру школе и ван ње 

МОЈ ДОМ -дневни распоред 

активности током радних 

дана и викендом (учење 

игре обавезе..) 
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-разуме и реагује на одговарајући 

начин на писане поруке у вези са 

личним искуством и са активностима 

на часу(позив на игру, заповест, 

упутство, догађај из непосредне 

прошлости и планови за будућност 

итд.).  

Усмено изражавање  

Ученик треба да:  

 -разговетно изговара гласове, 

акцентује речи, поштује ритам и 

интонацију;  

-самостално даје информације о себи 

и окружењу;  

 -описује у неколико реченица познату 

радњу или ситуацију, препричава 

општи садржај прочитаног или 

саслушаног текста, користећи 

усвојене језичке елементе и структуре.  

Интеракција  

Ученик треба да:  

- у стварним и симулираним говорним 

ситуацијама са саговорницима 

размењује исказе у вези са контекстом 

учионице, активностима у учионици, 

свакодневним активностима и 

договорима(у садашњости и 

будућности), као и догађајима из 

непосредне прошлости;  

 -размењује информације о 

хронолошком и метеоролошком 

времену;  

-учествује у комуникацији (у пару, у 

групи итд.) поштујући социокултурне  

норме комуникације(тражи реч, не 

прекида саговорника, пажљиво слуша  

 друге...);  

 -препознаје кад нешто не разуме, 

поставља питања и тражи 

разјашњења. 

 Писмено изражавање  

 Ученик треба да:  

-допуњава и пише реченице и краће 

текстове (до 5 реченица,односно 20 

речи), чију кохерентност и кохезију 

постиже користећи језичке елементе 

предвиђене програмом и у вези са 

познатим писаним текстом или 

визуелним подстицајем, користећи 

познате тематске и језичке елементе; -

препричава текст, пише честитку или 

разгледницу,пор уку, позивницу и др.;  

-попуњава формулар или пријаву 

(име,презиме, улица и број, место и  

 поштански број, датум рођења). 

Знања о језику  

 Ученик треба да:  

-препознаје и користи предвиђене 

граматичке садржаје (глаголска 

времена: садашње, прошло и будуће 

време у јасно контекстуализованим 

ИСХРАНА:  - оброци ван куће 

(ресторан, ужина у школи, 

куповина у 

супермаркету..) 

 

ОДЕЋА -одевни предмети за 

одређене прилике 

(формално и неформално 

одевање) 

-народне ношње у УК   

ОКРУЖЕЊЕ -суседски односи 

-екологија, однос према 

човековој околини 

ОСТАЛО - знаменитости у Енглеској 

и УК 

-пригодна дечја прича или 

бајка 

-бројеви до 1000 

-исказивање хронолошког 

времена (детаљно) 

-коришћење новца 

-употреба одређеног и 

неодређеног члана 

-облици личних заменица 

-препознавање глаголских 

форми и времена 
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структурама, односно без теоријског 

објашњавања и инсистирања на 

апсолутној граматичкој тачности);  

-поштује ред речи у реченици;  

-користи језик у складу са нивоом 

формалности комуникативне 

ситуације (нпр. форме учтивости);  

 -разуме везу између сопственог 

залагања и постигнућа у језичким 

активностима.  

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА КАТОЛИЧКУ ВЕРОНАУКУ 

4. разред 

 

 
ВЈЕРОНАУЧНИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

О ситуацији ученика четвртога вјеронаучнога годишта  

 

Ученици се четвртога разреда ( између 9./10. и 10./11. године) налазе у другој подфази 

―зрелога дјетињства‖, која се обично за дјецу, с навршених 10 година живота, назива ―врхунцем 

дјетињства‖. Дјеца су стекла добру афективну зрелост и сигурност, добила су реалистичнију слику о 

себи самима и проширила су хоризонт позитивних односа с другима. Успоставила су такођер добру 

равнотежу између унутарњега проживљавања и усмјерености према извањском свијету, опуштена су, 

смирена и активна. Они пак ученици, особито дјевојчице, који се у четвртом разреду налазе у доби од 

11 година, поступно почињу осјећати ―прољеће живота‖ – пубертет и улазе у прву развојну фазу 

предадолесценције у којој се догађају бројне физичке, интелектуалне и афективне промјене.  

У тој је доби још увијек карактеристично логичко-конкретно мишљење, иако дјеца постижу 

све наглашенију способност узрочно-посљедичнога мишљења, а јављају се и прави почеци 

критичкога мишљења, што је повезано с богатством искустава и интелигенцијом појединих ученика. 

Особито им се развија осјећај за лијепо, што се показује на подручју писменога, ликовнога, 

глазбенога и сценскога изражавања. Дјеца су ангажирана и радосна због постигнућа у школи.  

Морални развој и одгој дјеце наведене доби повезан је с правилима (законима) који долазе од 

ауторитета. Зато је потребна добро организирана настава са одређеним законитостима и улогама. 

Посебну позорност треба посветити способности дубљег разумијевања знакова и симбола, законитог 

понашања у литургијским обредима, градећи заједништво које се може прењети у живот Цркве. У 

овој доби дјеца имају способност дубљега уживљавања у властита искуства и искуства других те 

способност дубљега духовнога разумијевања Бога и кршћанскога живота кроз сакраменте. Зато се 

вјеронаучне цјелине и теме овога годишта, по својим средишњим циљевима и садржајима, обликују у 

складу с потребама одгоја ученика који теже свом самоостварењу те у складу с њиховим 

способностима да кршћанску вјеру доживљавају и схваћају као могућност разумијевања и тумачења 

темељне животне оријентације и темељних вреднота у заједници. То им уједно треба помоћи да боље 

разумију оно што је различито а што заједничко људима различитих вјера и свјетоназора с обзиром 

на темељно животно увјерење и властито вјерничко опредјељење. 

 

 Сврха вјеронаучне наставе четвртога годишта 

 

 Сврха католичкога вјеронаука четвртога вјеронаучнога годишта усвајање је темељних 

вјеронаучних знања и вјерничких животних ставова по којима ученици као кршћани, особно и у 

заједници, живе своје зрело дјетињство. Вјеронаучна знања и вјернички ставови остварују се у 

откривању и упознавању Бога присутнога, који позива човјека на заједништво с њим и међусобно. У 

темељу стоји Божји позив човјеку, ученицима, да препознају његове знакове присутности, упознају 

његову поруку, која има свој врхунац у Исусу Кристу, и да у складу с Кристовим науком вјерно живе 

у заједници, Цркви, којој припадају по крштењу.  
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Опћи циљеви вјеронаучне наставе четвртога годишта 

 

 - Открити да Бог у својем вјечном науму позива и води свакога човјека према спасењу и 

тражи да сватко одговори на тај позив  

- Открити и упознати Божју величину и благослов у његовим ријечима и присутност у 

сакраментима и Цркви  

- Изградити отвореност и став прихваћања према сакраментима као знаковима сусрета и 

јединства с Кристом који дарује милосне дарове, истинску слободу и пунину живота 

 - Изградити осјећај и став поштовања према сакралним стварима и добрима  

- Упознати Кристову поруку, учити ићи његовим путем и обликовати свој живот и свијет по 

ријечима и примјеру које нам је оставио 

 - Учити и вјежбати живот у заједници и у свијету као слободне и одговорне особе које 

промичу мир и братско служење  

- Вјежбати живот у заједници људи и Кристових вјерника, у Цркви и друштву, које је прожето 

поштовањем и љубављу према себи и другоме  

- Научити прихваћати и поштовати људе различите од себе по вјери и нацији, језику и 

култури и др 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

4. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

православног 

катихизиса јесте 

да ученици науче 

да део Цркве 

постајемо 

слободном 

вољом из љубави 

према Богу и 

вером у Бога, да 

је свет створен да 

буде место 

прослављања 

Бога, а да је без 

Бога он место 

изгнања из Раја, 

да је циљ 

човековог 

живота овде на 

земљи очишћење 

срца у које се 

онда усељава Бог 

и њиме 

- усвајање схаватања да 

само вером, љубављу и 

слободном вољом 

постајемо део Цркве; 

- усвајање схватања да 

је наш избор да 

постанемо део Цркве 

уставри наш одговор на 

Божији призив;   

- усвајање схватања да 

су сви људи позвани да 

буду свети, али да то 

зависи од нас; 

- схватање да се светост 

остварује животом по 

заповестима Божијим,а 

из љубави према Богу; 

- усвајање схватања да 

само кроз живот по 

заповестима и 

јединством са Богом 

постајемо свети и да 

светости нема без Бога; 

Увод 
- упознавање са садржајима и програмом 

- подсећање на празнике, дружење са светима 

Црква је наш 

избор 

- Део цркве постајемо слободно из љубави 

према Богу 

- Свет је створен да буде Црква – место 

сједињења Бога и човека 

- Без Бога свет постаје место изгнања из 

Раја  

Христос нас 

све зове 

- Апостоли ученици Христови ( 12 великих 

апостола и 70 малих апостола ) 

- Вера темељ Цркве 

- Срце очишћено од сваког греха јасно 

препознаје Бога 

- Божић – измирење Бога и човека 

Диван је Бог у 

светима својим 

- Светитељи су савршени људи који су 

испунили закон Божији и у које се уселио 

Христос, зато они јесу пут који води у 

живот вечни 

- Свети Сава као наш путоказ ка Христу 

- Сретење и Свети Симеон Богопримац, 

сусрет Бога и обоженог човека  

- Литургија – Царство небеско – Царство 

светих, Царство Божије 
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сагледавамо Бога 

на шта нас уче 

свети.     
Значај 

врлинског 

живота 

- Пост, молитва, добра дела пут који води 

у живот вечни 

- Светост је усавршавање у добру које 

почиње овде на земљи и оставрује се са 

трудом, а наставља се у рају и никад неће 

престати 

- Врлине као лествица која нас узводи Богу 

- Светитељи једини прави пример који 

треба следити 

Са нама је Бог 

- Васкрсење – победа живота над смрћу, 

Педесетница рођендан Цркве 

- Црква је сједињење Бога и човека и зато 

је она слика Раја – Царства небеског 

- Храм и његови украси као слика Раја  

 

 

 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК 

4.разред 
LIMBA ROMÂNĂ 

 

ЦИЉ 
Scopul 

activităţii 

instructive 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
Sarcini operative 

САДРЖАЈИ 

Cuprins 

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВА

ЊА 
MODUL DE 

REALIZARE A 

PROGRAMEI 
Ţelul 

predării 

limbii 

române în 

clasa a 

patra este 

însuşirea 

limbii 

române 

literare, 

învăţarea 

literaturii 

în limba 

maternă, 

cunoaştere

a şi 

sesizarea 

valorilor 

artistice în 

creaţiile 

literare în 

limba 

română, 

însuşirea 

exprimării 

- să citească conştient, corect 

şicursivtextecunoscute şinecunoscute - să 

respectereguliledepunctuaţie încitire şisă 

aplicereguliledeortografie înscris - să scrieciteţ 

după dictare, autodictare şicompunere - să 

exprimecorectmesajulcitit - să 

identificesensulunuicuvântnecunoscutcuajutoruld

icţionarului - să înţeleagă untext şisă facă 

rezumatulacestuia înscris şioral - să însuşească 

propoziţiadezvoltată şipărţileei - să însuşească 

părţiledevorbireflexibile - să fiecapabilisă-

şiexprimeideilereferitorlasubiectedinconversaţiac

otidiană - să-şi îmbogăţească 

vocabularulcucuvinte şiexpresiinoi - să 

însuşească treptatmetodologialucrărilorscrise 

LIMBA (gramatică, 

ortografie) 

Propoziţiadezvoltată - 

noţiuneadepropoziţiedezv

oltată şipărţileei. 

Articolul  

Adjectivul. Gradele de 

comparaţie.  

Pronumele personal - 

numărul şi genul.  

Numeralul  

Verbul. Timpurile 

principale ale verbului - 

trecut, prezent, viitor. 

Imperativul. Sufixul. 

Prefixul. Sinonimele. 

Antonimele.  

Citire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrierea corectă 

a numeralului cu 

litere. Scrierea 

abrevierilor. 

Scrierea vorbirii 

directe şi 

indirecte. 

 

 

 

 

 

 

Îmbogăţirea 

vocabularului 

prin alcătuirea 

familiilor de 

cuvinte cu 

ajutorul 

sufixelor şi 

prefixelor. 
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orale şi 

scrise, 

îmbogăţire

a 

vocabularu

lui cu 

cuvinte şi 

expresii 

noi, 

dezvoltare

a 

capabilităţi

i de 

exprimare 

a ideilor 

referitoare 

la subiecte 

din 

conversaţi

a 

cotidiană, 

însuşirea 

metodolog

iei 

lucrărilor 

scrise. 

Exprimarea în scris Citirea 

conştientă, 

corectă şi 

cursivă a 

textelor 

cunoscute şi 

necunoscute. 

Citirea 

expresivă a 

diverselor specii 

literare. Citirea 

corectă a unui 

text dramatic. 

Citirea unui text 

nou, cu 

adaptarea 

ritmului şi 

intonaţiei 

impuse de 

semnele de 

punctuaţie. 

Povestirea 

evenimentelor 

din viaţa 

elevilor, din 

şcoală, din 

localitatea în 

care trăiesc. 

Descrierea unor 

obiecte, 

persoane, detalii 

din natură. 

Dictare, 

autodictare, 

dictare de 

control 

 

Допунска настава 
За допунски рад се опредљују ученици  5. разреда  којима је потребна додатна мотивација и подршка у усвајању 

румунског језика, као и  ученици којима је потребна било каква додатна помоћ у процесу учења 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

 

-подстицање на усвајање знања 

- -мотивисање  за рад 

- -методе рада прилагођава 

карактеристикама и способностима 

ученика  

- интерактивно учење 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

 

- Ученик  зна основе ( градња, употреба) 

садашњег, прошлог и будућег времена 

-правилно казује реченице у зависности од 

времена 

дешавања; 

-зна да користи врсте речи; 

- ученик зна употребу модалних глагола и 

њихову промену у презенту и претериту 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

ученик  зна  одређен  фонд речи, потребних за 

лично представљање 
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- рад у пару (дијалог) 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

читање разноврсних текстова 

- дискусија 
- ученик зна правилно да чита непознат текст, 

ПИСАЊЕ И 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

- диктати 

- преписивање текстова 

- кратки описи 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише кратка неформална писма  

КОНВЕРЗАЦИЈА - индивидуално, у пару 

- Ученик је способан да монолошки, без 

претходне припреме представља у пар 

реченица себе и друге. 

 

 

 

 

 

 

 

Додатна настава 
 

Додатна настава се организује за напредније ученике  5. разреда који желе да прошире своја знања из  

румунског језика. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

 

- методе рада 

прилагођава ученицима 

који показују 

интересовање за 

усвајање знања  у већем 

обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

-Усвајање знања у већем обиму 

-  Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

- методе рада 

прилагођава ученицима 

који показују 

интересовање за 

усвајање знања  у већем 

обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. 

такмичење 

 

 

 

 

NASTAVNI PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE 

Od 1.razredа do 8.razreda 
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Nastavu maternjeg jezika triba povezat prvenstveno sa stečenim iskustvom iz svakodnevnog života, sa 

nastavom poznavanja prirode i društva, poviјеšću, zemljopisom, sa likovnom i glazbenom kulturom, 

običajima, kulturom, vijerom i tradicijom svog naroda. Korelacija  ovih  prijedmeta i oblasti prijeko je 

potrijebna jer omogućava ostvarivanje veoma uspešnih rezultata rada. 

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

 

3.5.Наставни програм за 5. Разред 

 
3.5.1.Обавезни изборни наставни предмети 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

5. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

CILJ 

NASTAVE 

OPERATIVNI 

ZADACI NASTAVE 
SADRŽAJI NAČINI OSTVARIVANJA 

CILJ nastave 

hrvatskog jezika 

s elementima 

nacionalne 

kulture je da 

učenici ovladaju 

hrvatskim 

standardnim 

jezikom u 

okviru 

predviđenih 

sadržaja, te da 

upoznaju 

elemente 

hrvatske kulture 

- upoznavanje i 

njegovanje kulturne 

baštine Hrvata; 

 - postupno i 

sistematsko 

upoznavanje hrvatskog 

standardnog jezika u 

usmenoj i pismenoj 

uporabi;  

- primjena jezika u 

različitim 

komunikacijskim 

situacijama;  

- razvijanje pravilnog 

usmenog i pismenog 

izražavanja; 

 - bogaćenje rječnika, 

jezičnog i stilskog 

izraza; 

-upoznavanje sa 

šokačkom I 

bunjevačkom 

tradicijom u 

Vojvodini. 

KOMUNIKACIJSKA 

OSPOSOBLJENOST 

 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

JEZIČNA 

OSPOSOBLJENOST 

 Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

KNJIŽEVNOST 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

*Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

HRVATSKA 

KULTURNA, 

POVIJESNA I 

PRIRODNA 

BAŠTINA 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja, nalazi korelacije sa poviješću , 

zemljopisom... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 
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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, 

позоришнa, 

филмска и друга 

уметничка 

остварења из 

српске и светске 

баштине. 

- проверавање и 

систематизовање знања 

стечених у претходним 

разредима; овладавање 

простом реченицом и 

њеним деловима; појам 

сложене реченице; 

увођење ученика у појам 

променљивости и 

непроменљивости врста 

речи; стицање основних 

знања о именицама, 

значењима и функцијама 

падежа; стицање основних 

знања о именичким 

заменицама и бројевима; 

стицање основних знања о 

глаголима (видовима и 

функцијама); 

оспособљавање ученика за 

уочавање разлике у 

квантитету акцента; 

савладавање елемената 

изражајног читања и 

казивања текстова, 

одређених програмом; 

увођење ученика у 

тумачење мотива, 

песничких слика и 

изражајних средстава у 

лирској песми; увођење 

ученика у структуру 

епског дела, с тежиштем на 

књижевном лику и 

облицима приповедања; 

увођење ученика у 

тумачење драмског дела, 

са тежиштем на драмској 

радњи и лицима; 

оспособљавање ученика за 

самостално, планско и 

економично препричавање, 

причање, описивање, 

извештавање, те за 

обједињавање разних 

облика казивања (према 

захтевима програма).  

ЈЕЗИК 

Граматика:  

- Обнављање, проверавање и систематизовање 

претходно стеченог знања; 

- Проста реченица - обнављање знања о главним 

реченичним члановима: предикату и субјекту, који 

се слажу у роду и броју. Именски предикат. 

Зависни реченични чланови: прави и неправи 

објекат - допуна глагола и прилошке одредбе за 

место, време, начин, узрок, меру и количину; 

атрибут и апозиција. 

- Сложена реченица - појам и препознавање; 

уочавање везника у сложеној реченици и указивање 

на њихову функцију. 

- Појам променљивости и непроменљивости речи. 

Променљиве речи: именице, заменице, придеви, 

бројеви, глаголи; непроменљиве речи: прилози, 

предлози, везници, узвици, речце. 

-Промена именица (деклинација): граматичка 

основа, наставак за облик, појам падежа. Основне 

функције и значења падежа: номинатив - субјекат и 

део именског предиката; генитив - припадање и део 

нечега; датив - намена и управљеност; акузатив - 

објекат; вокатив - дозивање, скретање пажње, 

обраћање; инструментал - средство и друштво, 

употреба у инструменталу; локатив - место. Уз 

обраду падежа, уочавање и препознавање предлога 

и њихове функције. 

- Придеви - обнављање и систематизација: значење 

и врсте придева; слагање придева са именицом у 

роду, броју и падежу. Промена; компарација 

придева; функција придева у реченици, придевски 

вид. 

- Именичке заменице - личне заменице: промена, 

наглашени и ненаглашени облици, употреба личне 

заменице сваког лица себе, се; неличне именичке 

заменице (ко, што, итд.). 

-Глаголи - несвршени и свршени (глаголски вид); 

прелазни, непрелазни и повратни глаголи 

(глаголски род). Инфинитив и инфинитивна 

основа. Грађење и основна функција глаголских 

облика. Презент, презентска основа; наглашени и 

ненаглашени облик презента помоћних глагола; 

радни глаголски придев, перфекат, футур први. 
Бројеви - појам и употреба бројева; 

систематизација врста; главни (основни, збирни) и 

редни; значење бројева 
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ЈЕЗИК 

Правопис: 
- Проверавање, понављање и увежбавање садржаја 

из претходних разреда (писање присвојних придева 

са наставницима) - ов, -ев, -ин; и присвојних 

придева који се завршавају на гласовне групе: -ски, 

-шки, -чки; управног говора; вишечланих 

географских имена, основних и редних бројева и 

др.). 

- Писање придева изведених од именица у чијој се 

основи налази ј (нпр. армијски). 

- Писање назива разних организација и њихових 

тела (органа). 

- Писање заменица у обраћању: Ви. 

- Писање генитива, акузатива, инструментала и 

локатива именичких одричних заменица; одрична 

речца не уз именице, придеве и глаголе; речца нај у 

суперлативу. Тачка и запета. Запета уз вокатив и 

апозицију. Три тачке. Цртица. Навикавање ученика 

на коришћење правописа (школско издање). 

Ортоепија:  
- Правилан изговор гласова: е, р, с, з. 

- Вежбе у изговарању дугих и кратких акцената. 

- Уочавање разлике у интонацији упитних реченица 

(Ко је дошао? Милан је дошао?). 

- Интонација и паузе везане за интерпункцијске 

знакове: запету, тачку и запету и три тачке 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира: лирска, епска, драмска дела 

 Допунски избор (бира се најмање три, а највише 

пет дела); 

 Научнопопуларни и информативни текстви 

(бирају се најмање три дела за обраду); 

 

Тумачење текста (увођење ученика у анализу 

лирских, епских и драмских дела) 
Књижевнотеоријски појмови (радом на тексту) 

Функционални појмови 

Читање (увежбавање читања у себи, доживљајног 

и истраживачког читања; читање с разумевањем и 

са постављеним задацима у функцији истраживања, 

упоређивања, документовања, одабирања примера 

и тумачења текста; читање с оловком у руци). 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања 

-препричавање текстова; 

- причање о догађајима (хронолошки ток радње) и 

описивање доживљаја - према сачињеном плану; 

- описивање: једноставног радног поступка; 

спољашњег и унутрашњег простора; појединости у 

природи; 

- портретисање личности из непосредне околине; 

- уочавање језичко - стилских средстава; 

- вест; обликовање вести према питањима: ко, шта, 

када, где, како и зашто. 

Усмена и писмена вежбања 
- уочавање разлике између говорног и писаног 

језика. 
- ортоепске, граматичке, лексичке и стилске вежбе 

у усменом и писаном изражавању различитих 

садржаја (препричавање, причање, описивање, 

извештавање и др.) 

- вежбе за богаћење речника и тражење погодног 

израза 

- осам домаћих писмених задатака и њихова 

анализа на часу. Четири школска писмена задатка - 

по два у сваком полугодишту (један час за израду 

задатка и два за анализу и писање побољшање 

верзије састава). 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

5. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ додатне 

наставе српског 

језика јесте 

проширивање 

знања, умења и 

вештина, 

подсцтицање 

активности 

ученика и 

оспособљавање 

за 

самообразовање; 

те подстицање на 

стваралачки рад 

и самостално 

коришћење 

различитих 

видова сазнања. 

-  Обнављање и 

утврђивање градива са 

редовне наставе; 

- проширивање 

усвојених знања из 

језика, књижевности и 

језичке културе; 

- самопоузданије 

тумачење књижевних 

дела; 

- упућивање у рад на 

сложенијим 

граматичким задацима; 

- оспособљавање за 

такмичења различитих 

нивоа. 

 

Граматика: 

- врсте и подврсте речи и служба речи; 

- реченице (по значењу и саставу); 

- падежи; 

- глаголски облици ( презент, перфекат, футур 

први, радни глаголски придев, инфинитив ); 

- глаголске основе, глаголски вид и род. 

ЈЕЗИК 

Правопис: 

- правописна правила на сложенијим примерима 

(такмичарски задаци). 

Ортоепија: 

-разликовање дугих и кратких акцената 

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира: 

- дела, аутори, ликови, књижевни род и врста, 

теме и мотиви обрађених дела, и дела по избору 

ученика; 

Књижевнотеоријски појмови: 

- стилске фигуре; 

- врсте стиха, строфе, риме; 

- самостална анализа лирске песме. 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања 

- богаћење лексичког фонда (ученици истражују 

савремени говор медија); синоними и антоними; 

- речници (коришћење) 

Усмена и писмена вежбања 

-самосталан стваралачки и истраживачки рад на 

задату тему (некњижевне речи и туђице). 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

5. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ допунске 

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 основне 

елементе 

одабраних 

књижевних дела  

и других 

уметничких 

остварења из 

српске и светске 

баштине. 

- Овладавање простом 

реченицом и њеним 

деловима; појам 

сложене реченице; 

- стицање основних 

знања о именицама, 

прсвилнa употреба 

падежа; 

- стицање основних 

знања о именичким 

заменицама и 

бројевима; 

- стицање основних 

знања о глаголима; 

- оспособљавање 

ученика за самостално 

препричавање, причање 

и описивање (усмено и 

писмено); 

- савладавање читања 

(по потреби). 

 

Граматика: 

- врсте и служба речи; 

- просте и сложене реченице; 

- падежи (употреба и значење); 

- глаголски облици ( презент, перфекат, футур 

први, радни глаголски придев ). 

ЈЕЗИК 

Правопис: 
- писање великог слова; 

- писање присвојних придева; 

- писање придева у чијој се основи налази ј; 

- употреба запете уз вокатив и апозицију. 

Ортоепија: 
- вежбе у правилном изговору гласова ч, ћ, џ, ђ. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Књижевнотеоријски појмови ( разликовање 

књижевних родова). 

Функционални појмови (узрок- последица; 

главно- споредно; реално- фантастично...) 

Читање (по потреби). 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања 
- богаћење лексичког фонда 

Усмена и писмена вежбања 
- ортоепске вежбе; 

- ортографске вежбе; 

- диктат и аутодиктат; 

- лексичке вежбе; 

- синтаксичке вежбе: 

- увежбавање технике писања писменог састава. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА  
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Циљеви 

Циљ 

наставе страног 

језика у основном 
образовању 

заснива се на 

потребама ученика 
које се остварују 

овладавањем 

комуникативних 
вештина и разви-

јањем способности 

и метода учења 
страног језика. 

Циљнастав

е страног језика у 
основном 

образовању стога 

јесте: развијање 
сазнајних и 

интелектуалних 

способности 
ученика, његових 

хуманистичких, 

моралних и 
естетских ставова, 

стицање 
позитивног односа 

према другим јези-

цима и културама, 
као и према 

сопственом језику 

и културном 
наслеђу, уз ува-

жавање 

различитости и 

навикавање на 

отвореност у 

комуникацији, 
стицање свести и 

сазнања о 

функционисању 
страног и матерњег 

језика. Током 

основног 
образовања, 

ученик треба да 

усвоји основна 
знања из страног 

језика која ће му 

омогућити да се у 
једноставној 

усменој и писаној 

комуникацији 

споразумева са 

људима из других 

земаља, усвоји 
норме вербалне и 

невербалне 

комуникације у 
складу са 

специфичностима 

језика који учи, као 
и да настави, на 

вишем нивоу 

образовања и 
самостално, учење 

истог или другог 

страног језика. 

Разумевање говора 

На крају петог разреда, ученик треба 

да: 

 препознаје, поред изјавне, 
заповедне и упитне, и оне 

интонације које исказују 
емотивна стања: радост, 

тугу; 

 разуме дијалоге и 
монолошка излагања до 

осам краћих реченица, 

исказана природним 
темпом од стране 

наставника, других 
ученика и преко звучног 

материјала, а који садрже 

искључиво језичку грађу 
обрађену током 3, 4. и 5. 

разреда; 

 разуме песме везане за 
обрађену тематику и 

рефрене актуелних песама 

примерених учениковом 
узрасту и укусу. 

Усмено изражавање  

Ученик треба да: 

 даље усавршава изговор 

гласова; 

 правилно репродукује 

основне интонацијске 
схеме, као и оне које иска-

зују емотивна стања: 

радост, тугу; 

 користи спонтано 

најчешће устаљене изразе 

учтивости; 

 поставља питања 

предвиђена програмом за 
4. и 5. разред, a која се 

односе на садржај 

обрађеног дијалога, 
наративног текста или на 

једноставну свакодневну 

ситуацију; 

 даје императивне исказе у 

комуникацији на часу и у 
игри (давање дозволе, 

изрицање забране); 

 ступи у дијалог и у 
оквиру 4 до 6 реплика, 

постављањем питања и 
одговарањем на питања, 

води разговор у оквирима 

комуникативних функција 
и лексике обрађених 

током 4. и петог разреда; 

 монолошки, без 
претходне припреме, у 

неколико реченица 
представи себе или 

другога дајући основне 

податке 

 у неколико кратких 

реченица саопшти 

садржај дијалога, или 
опише слику, лице, 

предмет, односно 

животињу; 

ЧИЊЕНИЦЕ - претходно научене 

речи и реченице 

- глагол  TO BE 

(потврдни облик) 

- једнина и множина 

именица 

- предмети у учионици 

- бројеви (основни) 

о
сн

о
в
н

и
 

н
и

в
о

 

- интерпункција 

- глагол  TO BE 

(потврдни, одрични и 

упитни облик) 

- алфабет  

- називи чланова бенда  

- интересовања и 

активности 

- географски појмови 

- бројеви (основни и 

редни) 

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о

 

- питања са WH 

- датуми 

- лична питања и 

одговори 

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о

 

СТВАРИ И 

ЉУДИ 

 

- називи свакодневних 

предмета 

- називи чланова 

породице 

- називи делова тела 

- Have/has got 

о
сн

о
в
н

и
 н

и
в
о

 

- присвојно ‘s 

- показне заменице 

- неправилна множина 

именица 

- болести 

- Have/has got 

(потврдни, упитни и 

одрични облик) 

- придеви за  

описивање изгледа,  

личности и осећања  

- присвојне заменице 

ср
ед

н
њ

и
 н

и
в
о

 

- Have/has got + a/an, 

some/any 

- питања о изгледу и 

особинама 

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о
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 спонтано честита 
рођендан, Нову годину, 

Божић; 

 интерпретира кратке, 

тематски прилагођене 

скечеве, песме и 
рецитације. 

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да: 

 даље савладава технике 

читања у себи и гласног 
читања на претходно 

усмено усвојеној језичкој 

грађи; 

 даље савладава основна 

правила графије и 
ортографије; 

 разуме упутства за израду 
вежбања у уџбенику и 

радним листовима; 

 разуме, глобално и 
селективно, садржај 

телеграма/електронске 

поруке и кратког 
неформалног писма; 

 

Писмено изражавање  

Ученик треба да: 

 даље упознаје основна 
правила и 

карактеристичне изузетке 

када је реч о графији и 
ортографији у оквиру 

усмено стечених језичких 

знања; 

 пише једноставне 

реченице на основу датог 
модела 

 одговори на питања (ко, 
шта, где, како,) која се 

тичу обрађене теме, ситу-

ације у разреду или њега 
лично; 

 пише реченице, изоловано 

или у краћим делинама, 
на основу дате слике, 

визуелног или звучног 

подстицаја; 
 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ 

- Просто садашње 

време (потврдни 

облик) 

- називи ствари које 

нас плаше 

- изрази за храну, пиће 

и оброке 

о
сн

в
н

и
 н

и
в
о

 

- компаратив 

- гледање на сат 

- глагол HAVE 

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о

 

- Просто садашње 

време (потврдни, 

упитни и одрични 

облик, прилози за 

учесталост) 

- рутине 

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о

 

ИЗНУТРА И 

ВАНИ 

- CAN 

- појмови везани за 

дом и просторије у 

њему 

- називи намештаја и 

предмета у соби 

- називи места у граду 

о
сн

о
в
н

и
 н

и
в
о

 

- There is /are 

- MUST/MUSTN’T 

- небројиве именице 

- глаголи који описују 

активности 

ср
ед

њ
и

 

н
и

в
о

 

- императив 

- предлози н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о

 

ДАНАС И 

СУТРА 

- будућност са WILL и 

WON’T 

- изрази везани за 

фудбал 

- називи одеће 

- временска прогноза 

о
сн

в
н

и
 

н
и

в
о

 

- Трајно садашње 

време 

- објекатске заменице 

- будућност са GOING 

TO 

- прилошке одредбе за 

време (будућност) 

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о
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- поређење трајног и 

простог садашњег 

времена 

- поређење будућих 

времена 

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о

 

ОСВРТАЊЕ - називи занимања 

- Просто прошло 

време глагола бити 

о
сн

о
в
н

и
 н

и
в
о

 

- глаголи + предлози 

- прилошке одредбе за 

време (прошлост) 

- Просто прошло 

време (потврдни 

облик, правилни и 

неправилни глаголи) 

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о

 

- Просто прошло 

време (правилни и 

неправилни глаголи; 

потврдни, одрични и 

упитни облик) 

- Свршено садашње 

време 

 

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА, ПЕТИ РАЗРЕД 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљеви 

Циљ наставе 
страног језика у 

основном образовању 

заснива се на потре-
бама ученика које се 

остварују овладавањем 

комуникативних 
вештина и развијањем 

способности и метода 

учења страног језика. 
Циљнаставе 

страног језика у 

основном образовању 
стога јесте: развијање 

сазнајних и 

интелектуалних 
способности ученика, 

његових 

хуманистичких, 
моралних и естетских 

ставова, стицање 

позитивног односа 

према другим језицима 

и културама, као и 

Разумевање говора 

На крају петог разреда, ученик треба да: 

 препознаје, поред изјавне, 

заповедне и упитне, и оне 

интонације које исказују 
емотивна стања: радост, 

тугу; 

 разуме дијалоге и 
монолошка излагања до осам 

краћих реченица, исказана 
природним темпом од стране 

наставника, других ученика 

и преко звучног материјала, 
а који садрже искључиво 

језичку грађу обрађену 

током 3, 4. и 5. разреда; 

 разуме песме везане за 

обрађену тематику и рефрене 
актуелних песама 

примерених учениковом 

узрасту и укусу. 

Усмено изражавање  

Ученик треба да: 

 даље усавршава изговор 

ЧИЊЕНИЦЕ - претходно 

научене речи 

и реченице 

- глагол  TO BE 

(потврдни 

облик) 

- једнина и 

множина 

именица 

- предмети у 

учионици 

- бројеви 

(основни) 
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према сопственом 
језику и културном 

наслеђу, уз уважавање 

различитости и 
навикавање на 

отвореност у 

комуникацији, стица-
ње свести и сазнања о 

функционисању 

страног и матерњег 
језика. Током основног 

образовања, ученик 

треба да усвоји 
основна знања из 

страног језика која ће 

му омогућити да се у 
једноставној усменој и 

писаној комуникацији 

споразумева са 

људима из других 

земаља, усвоји норме 

вербалне и невербалне 
комуникације у складу 

са специфичностима 

језика који учи, као и 
да настави, на вишем 

нивоу образовања и 
самостално, учење 

истог или другог стра-

ног језика. 

гласова; 

 правилно репродукује 

основне интонацијске схеме, 
као и оне које исказују 

емотивна стања: радост, 

тугу; 

 користи спонтано најчешће 

устаљене изразе учтивости; 

 поставља питања предвиђена 
програмом за 4. и 5. разред, a 

која се односе на садржај 
обрађеног дијалога, 

наративног текста или на 

једноставну свакодневну 
ситуацију; 

 даје императивне исказе у 
комуникацији на часу и у 

игри (давање дозволе, 

изрицање забране); 

 ступи у дијалог и у оквиру 4 

до 6 реплика, постављањем 
питања и одговарањем на 

питања, води разговор у 

оквирима комуникативних 
функција и лексике 

обрађених током 4. и петог 

разреда; 

 монолошки, без претходне 

припреме, у неколико 

реченица представи себе или 
другога дајући основне 

податке 

 у неколико кратких реченица 
саопшти садржај дијалога, 

или опише слику, лице, 
предмет, односно животињу; 

 спонтано честита рођендан, 
Нову годину, Божић; 

 интерпретира кратке, 
тематски прилагођене 

скечеве, песме и рецитације. 

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да: 

 даље савладава технике 

читања у себи и гласног 
читања на претходно усмено 

усвојеној језичкој грађи; 

 даље савладава основна 
правила графије и 

ортографије; 

 разуме упутства за израду 

вежбања у уџбенику и 
радним листовима; 

 разуме, глобално и 

селективно, садржај 
телеграма/електронске 

поруке и кратког 

неформалног писма; 

 

Писмено изражавање  

Ученик треба да: 

 даље упознаје основна 

правила и карактеристичне 
изузетке када је реч о 

графији и ортографији у 

оквиру усмено стечених 
језичких знања; 

 пише једноставне реченице 
на основу датог модела 

 одговори на питања (ко, шта, 

где, како,) која се тичу 

обрађене теме, ситуације у 

разреду или њега лично; 
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 пише реченице, изоловано 
или у краћим делинама, на 

основу дате слике, визуелног 
или звучног подстицаја; 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНА КУЛТУРА 

5. разред 
 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ васпитно-

образовног рада 

у настави 

ликовне културе 

јесте да подстиче 

и развија 

учениково 

стварлачко 

мишљење и 

деловање у 

складу са 

демократским 

опредељењем 

друштва и 

карактером овог 

наставног 

предмета. 

- поступно 

оспособљавање за 

ликовно изражавање 

упознавањем слободног 

ритмичког 

компоновања, линије, 

облика, орнамента, 

светлинског лумино 

објекта и колажа, 

визуелног 

споразумевања и 

пројектовање 

употребних предмета; 

- даље развијање код 

ученика способности 

обликовања, 

конструисања и 

комбинаторике; 

- поступно развијање 

психолошких 

способности ученика за 

визуелно меморисање и 

предочавање; 

-проширивање са знања 

искустава ученика у 

коришћењу средстава и 

материјала ликовног 

изражавања и 

обликовања; 

-упознавање основа 

архитектуре урбанизма, 

дизајна и визуелних 

комуникација; 

-омогућавање 

ученицима да се лакше 

укључују у рад и 

утицање на развијање 

њиховог активног 

односа према актуелним 

питањима заштите и 

унапређења човекове 

природне и културне 

средине 

СЛОБОДНО 

РИТМИЧКО 

КОМПОНОВАЊЕ 

- упознавање ученика са основним појмовима-

ритам, спонтано и слободно ритмичко 

компоновање-и њихова примена у самосталном 

раду 

- кључни појмови: ритам, спонтано, слободно 

ритмичко компоновање 

ЛИНИЈА 

- упознавање ученика с појмовима ликовног 

језика-ликовним елементима(тачка, линија, боја, 

облик, површина, текстура, простор, светлост) 

- упознавање ученика са појмом ликовне 

композиције и специфичностима линије као 

ликовног елемента-линије у природи, карактер, 

врсте, положај и кретање линија 

- кључни појмови: ликовни елементи, ликовна 

композиција, линије у природи, карактер линије, 

врсте линија, положај линија и кретање линија 

ОБЛИК 

- карактеристике природнихј и вештачких 

облика 

- врсте и карактери облика 

- специфичности дводимензионалних и 

тродимензионалних облика 

-груписање облика у простору 

-однос величина и равнотеже облика у простору 

-креативне примене облика у самосталном раду 

-кључни појмови: природни облици, вештачки 

облици, правилни и неправилни облици, особине 

облика, дводимензионални облици, 

тродимензионални облици, простор, груписање 

облика, непрепорцијоналност, однос величина 

облика, равнотежа, симетрија и асиметрија 

ОРНАМЕНТ 

- појам орнамента и врсте орнамента 

- креативна примена у самосталном раду 

- кључни појмови: орнамент, геометријски 

орнамент, зооморфни орнамент, вегетабилни 

орнамент 
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ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

  СВЕТЛИНСКИ 

ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ 

-упознавање ученика са 

основним појмовима 

светлински објекти и колаж и 

њиховим специфичностима 

-кључни појмови: лумино 

објекти, колаж, деколаж и 

асамблаж 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

-појам визуелног 

споразумевања, симбола, знака, 

плаката и билборда, рекламе, 

веб-а, дизајнера, илустрације и 

илустратора 

-кључни појмови: визуелно 

споразумевање, симбол, знак, 

плакат и билборд, реклама, веб, 

дизајнер, илустрација, стрип 

ОБЛИКОВАЊЕ И 

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 

УПОТРЕБНИХ 

ПРЕДМЕТА 

-упознавање ученика с 

појмовима рециклажа и 

уметничка инсталација 

-кључни појмови: употребни 

предмет, рециклажа и 

уметничка инсталација 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКО 

5. разред 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

-развијање 

интересовања за 

музичку уметност и 

упознавање музичке 

традиције и културе 

свога и других народа. 

-неговање способности 

извођења музике 

(певање/свирање);  

-стицање навике 

слушања музике, и 

оспособљавање за 

разумевање музичких 

порука; 

 - подстицање 

стваралачког 

Ученици треба да: 

- певају песме по 

слуху;  

- обраде просте и 

сложене тактове; 

 - усвајају нове 

елементе музичке 

писмености; 

 - свирају на дечјим 

музичким 

инструментима; 

 - изводе дечје, 

народне и уметничке 

игре;  

- упознају звуке 

нових инструмената; 

 - слушају вредна 

дела уметничке и 

народне музике. 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Певање 

- Певање песама 

- Певање и извођење 

музичких игара 

 

Свирање 

Поступно упознавање 

музичких ритмичких 

дечјих инструмената и 

начина свирања на 

њима  

- Развијање ритмичког 

пулса и ритма 

свирањем на 

различитим изворима 

звука (тело, предмети, 

ритмички дечји 

инструменти). 
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ангажовања у свим 

музичким 

активностима  

- развијање критичког 

мишљења; 

 - упознавање основа 

музичке писмености и 

изражајних средстава 

музичке уметности; 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

- Слушање вокално-

инструменталних 

композиција 

различитог садржаја и 

расположења, као и 

музичких прича. 

- Слушање народних 

песама и игара. 

 
МУЗИЧКОСТВАРАЛАШТВО -Креирање пратње за 

песме, стихова 

ритмичким и звучним 

ефектима, користећи  

различите изворе звука 

-Импровизација 

мелодије на задани 

текст 

 

 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 

5. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе историје 

је културни напредак и 

хуманистички развој 

ученикакао и 

упознавање са 

основним одликама 

античке културе.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 

- разумевање појма 

прошлости 

-упознавање начина и 

значаја проучавања 

прошлости 

-разумевање основних 

одлика праисторије и 

старог века 

-разумевање основних 

временских одредница ( 

деценија,век,миленијум 

) 

-оспособљавање за 

коришћење историјске 

карте 

-стицање знања о 

догађајима и 

личностима који су 

обележили епоху старог 

века 

-упознавање основних 

одлика античке културе 

 

УВОД 

-Појам прошлости 

-Подела прошлости 

-Примењивање временских одредница : 

деценија,век и миленијум 

ПРАИСТОРИЈА 

-Појам праисторија 

-Подела праисторије 

-Разумевање основних одлика праисторије 

СТАРИ ВЕК 

-Појам Стари век 

-Основне одлике Старог века 

-Доба Старог истока 

-Доба Старе Грчке 

-Доба Хеленизма 

-Доба Старог Рима 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

5.РАЗРЕД 
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ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе историје 

је културни напредак и 

хуманистички развој 

ученикакао и 

упознавање са 

основним одликама 

античке културе.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 

- разумевање појма 

прошлости 

-упознавање начина и 

значаја проучавања 

прошлости 

-разумевање основних 

одлика праисторије и 

старог века 

-разумевање основних 

временских одредница ( 

деценија,век,миленијум 

) 

-оспособљавање за 

коришћење историјске 

карте 

-стицање знања о 

догађајима и 

личностима који су 

обележили епоху старог 

века 

-упознавање основних 

одлика античке културе 

 

УВОД 

-Појам прошлости 

-Подела прошлости 

-Примењивање временских одредница : 

деценија,век и миленијум 

ПРАИСТОРИЈА 

-Појам праисторија 

-Подела праисторије 

-Разумевање основних одлика праисторије 

СТАРИ ВЕК 

-Појам Стари век 

-Подела Старог века на :Стари исток,Стару 

Грчку,Доба Хеленизма и Стари Рим 

-Препознавање основних карактеристика 

Старог века 

-Државе Старог истока ( историјска карта) 

-Појмови: 

монотеизам,политеизам,аристократија, 

монархија,република,робови 

-Подела друштва у старом веку 

-Грчки полиси ( историјска карта ) 

-Александар Велики ( историјска карта) и 

Перикле 

-Настанак Старог Рима,подела Римског 

царства и пропаст Западног римског царства 

-Настанак хришћанства( Исус 

Христос,апостоли,Библија,Стари и Нови  

завет ) 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 

ДОДАТНА НАСТАВА 

5. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе историје 

је културни напредак и 

хуманистички развој 

ученикакао и 

упознавање са 

основним одликама 

античке културе.Циљ 

- разумевање појма 

прошлости 

-упознавање начина и 

значаја проучавања 

прошлости 

-разумевање основних 

одлика праисторије и 

УВОД 

-Појам прошлости 

-Подела прошлости 

-Примењивање временских одредница : 

деценија,век и миленијум 

ПРАИСТОРИЈА 

-Појам праисторија 

-Подела праисторије 

-Разумевање основних одлика праисторије 
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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 

старог века 

-разумевање основних 

временских одредница ( 

деценија,век,миленијум 

) 

-оспособљавање за 

коришћење историјске 

карте 

-стицање знања о 

догађајима и 

личностима који су 

обележили епоху старог 

века 

-упознавање основних 

одлика античке културе 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

историју старог века 

-израда тестова са 

општинских и 

окружних такмичења 

 

СТАРИ ВЕК 

-Појам Стари век 

-Основне одлике Старог века 

-Доба Старог истока 

-Доба Старе Грчке 

-Доба Хеленизма 

-Доба Старог Рима 

-Израда тестова са општинских и окружних 

такмичења 

-Читање и анализа историјских извора за 

период старог века 

 

 

 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

                                                                                       
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање знања  

о природно- гео-

графским и  

друштвено-  

Географским  

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. 

Ученици треба да: 

упознају предмет  

проучавања, поделу  

и значај географије као  

наставног предмета и  

науке уопште 

стекну најновија знања 

 о васиони  и васионским  

телима и њиховим 

 основним својствима 

стекну основна знања о  

Сунчевом систему 

 стекну основна знања  

о Земљи-планети, њеном 

 постанку, облику и  

величини 

стекну основна знања о 

 Земљиним кретањима и 

 њиховим последицама 

стекну основна знања и  

вештине из 

 картографијеи да се 

 оспособе за коришћење 

 геогрфске карте као 

 извора информације и 

оријентације 

схвате унутрашњу грађу 

 Земље и да разумеју  

ВАСИОНА И ЗЕМЉА -васионска тела, планете, звезде, 

сазвежђа, сателити, комете, Сунчев 

систем 

-облик и величина Земље 

ГЕОГРАФСКА КАРТА -географска мрежа: упоредници и  

меридијани 

-географска ширина и дужина 

-географска карта ( подела према  

садржају и размери) 

-елементи карте 

ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА -ротација и њене последице 

-револуција и њене последице 

УНУТРАШЊА ГРАЂА 

ЗЕМЉЕ 

-грађа Земље 

-литосферне плоче 

-стене 

-вулкани и земљотреси 

-рељеф 

-обликовање рељефа радом унутраш- 

њих и спољашњих сила 
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данашњи распоред копна 

 и мора и изглед рељефа 

разумеју антропогене  

утицаје на рељеф 

стекну основна знања о 

 структури и саставу 

 атмосфере 

стекну основна знања о 

 времену и  

метеоролошким  

елементима, клими, 

 климатским факторима  

и основним типовима  

климе на Земљи 

разумеју потребу  

очувања и заштите  

атмосфере 

се оспособе за  

коришћење географске 

 литературе,  

интернета и  

различитог  

илустративног материјала 

 у сврху лакшег  

савлађивања наставног 

градива 

развијају способноости 

 за активно стицање и 

 примену знања из 

 географије кроз 

 самостално учење и  

истраживање. 

 

  АТМОСФЕРА -састав и структура атмосфере 

-време и елементи времена 

-клима и типови климе 

-загађивање и заштита атмосфере 

 

 
                                              

                   ГЕОГРАФИЈА 5. РАЗРЕД  :  ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање знања о 

природно- географским 

 и друштвено-географским 

објектима, 

појавама и процесима 

 и њиховим међусобним 

везама и односима 

 у геопростору. 

 Настава географије  

треба да допринесе 

Ученици треба да:  

-упознају предмет проучавања 

поделу и значај географије 

-стекну основна знања о васи- 

онским телима и њиховим 

својствима 

-стекну знања о Сунчевом 

Систему 

-стекну знања о планети Зе- 

мљи, њеном постанку, облику 

ВАСИОНА И 

ЗЕМЉА 

-Васионска тела: звезде, планете, сателити,метеори, 

комете 

-Облик и величина Земље 

ГЕОГРАФСКА 

КАРТА 

-Географска мрежа: упоредници и меридијани 

-географска ширина и дужина 

-географска карта и њени елементи 

-подела карата 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА -ротација и револуција и њихове последице 

-постанак и унутрашња грађа  

-вулкани и земљотреси 

-рељеф 
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стварању реалне  

и исправне слике о 

 свету као целини. 

и величини 

-срекну знања о Земљиним кре- 

тањима и последицама  

-стекну основна знања и вешти- 

не из картографије и оспособе 

да самостално користе карту 

-схвате унутрашњу грађу Земље 

и разумеју данашњи распоред 

копна и воде 

-разумеју антропогене утицаје  

На рељеф 

-стекну основна знања о саставу 

И структури атмосфере 

-стекну основна знања о време- 

Ну, метеоролошким елементи- 

Ма, клими, климатским факто- 

Рима и типовима климе 

-разумеју потребу очувања ат- 

Мосфере 

-се оспособе за корићшење гео- 

Графске литературе, различитог  

материјала у сврху савлађивања 

новог градива 

-развијају способност за стицање 

и примену знања географије  

кроз самостално истраживање 
 

-унутрашње и спољашње силе 

-састав и структура атмосфере 

-време и клима  

  

 

                 ГЕОГРАФИЈА 5. РАЗРЕД  :  ДОДАТНА  НАСТАВА 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање знања о 

природно- гео-графским 

 и друштвено- географским 

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. 

Ученици треба да:  

-упознају предмет проучавања 

поделу и значај географије 

-стекну основна знања о васи- 

Онским телима и њиховим 

својствима 

-стекну знања о Сунчевом 

Систему 

-стекну знања о планети Зе- 

мљи, њеном постанку, облику 

и величини 

-срекну знања о Земљиним кре- 

тањима и последицама  

-стекну основна знања и вешти- 

не из картографије и оспособе 

да самостално користе карту 

-схвате унутрашњу грађу Земље 

и разумеју данашњи распоред 

копна и воде 

-разумеју антропогене утицаје  

На рељеф 

-стекну основна знања о саставу 

И структури атмосфере 

-стекну основна знања о време- 

ВАСИОНА И 

ЗЕМЉА 

-Васионска тела: звезде, планете, сателити,  

,метеори, комете 

 

ГЕОГРАФСКА 

КАРТА 

 

-географска карта и њени елементи 

-подела карата 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА -ротација и револуција и њихове последице 

-вулкани и земљотреси 

-рељеф 

-унутрашње и спољашње силе 

-време и клима  
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Ну, метеоролошким елементи- 

Ма, клими, климатским факто- 

Рима и типовима климе 

-разумеју потребу очувања ат- 

Мосфере 

-се оспособе за корићшење гео- 

Графске литературе, различитог 

материјала у сврху савлађивања 

Новог градива 

-развијају способност за стицање 

И примену знања географије  

Кроз самостално истраживање 
 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 

Редовна настава: 

 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљнаставематематике у 

основнојшколијесте: 

даученициусвојеелементарнам

атематичказнањакојасупотреб

назасхватањепојава и 

законитости у природи и 

друштву; 

даоспособиученикезапримену

усвојенихматематичкихзнања 

у 

решавањуразноврснихзадатак

аизживотнепраксе, 

дапредстављаосновузауспешн

онастављањематематичкогобр

азовања и засамообразовање; 

као и 

дадоприносеразвијањументал

нихспособности, 

формирањунаучногпогледанас

вет и 

свестраномразвиткуличностиу

ченика. 

Ученике треба 

оспособити да: - 

умеју да 

формирају и 

графички 

приказују 

скупове и 

њихове 

подскупове; - 

изводе скуповне 

операције и 

правилно 

употребљавају 

одговарајуће 

ознаке; - 

схватају смисао 

речи „и”, „или”, 

„не”, „сваки”, 

„неки”; - схвате 

познате 

геометријске 

објекте (права, 

дуж, полуправа, 

раван, 

кружница, круг, 

угао и др.); - 

СКУПОВИ *Потребноје, 

наразноврснимпримери

ма, 

користитиодговарајућес

имболе (знаке) и 

уочаватизаконитостиску

повнихоперацијаузпомо

ћВеновихдијаграма. 

Наподеснимпримеримат

ребаилустроватиупотреб

уречи: сваки, неки, или, 

и, не, следи. 

*Обновитисвојстваскупо

ва N и N0 

(битипретходникилисле

дбеник) и 

подсетитисепридружива

њабројеватачкамабројев

неправе 

*Наставити с 

даљимизграђивањемпој

мова: бројевниизраз, 

променљива, израз с 

променљивом и 

придруживање 
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упознају углове 

уз трансверзалу 

паралелних 

правих, углове с 

паралелним 

крацима и 

њихова својства, 

као и да умеју да 

цртају праву 

паралелну датој 

правој; - 

упознају 

дељивост 

природних 

бројева и 

основна правила 

дељивости; - 

умеју да 

одређују 

најмањи 

заједнички 

садржалац и 

највећи 

заједнички 

делилац; - схвате 

појам разломка, 

умеју да га 

записују на 

разне начине и 

врше прелаз с 

једног начина на 

други; - умеју да 

упоређују 

разломке и да их 

представљају на 

бројевној правој; 

- стекну 

довољну 

увежбаност у 

извођењу 

основних 

рачунских 

операција с 

разломцима (у 

оба записа); - 

могу да читају, 

састављају и 

рачунају 

једноставније 

бројевне изразе; 

- умеју да реше 

СКУПОВИ 

ТАЧАКА 

*Геометријски објекти. 

Геометријски објекти се 

развијају као идеје које 

настају у процесу 

опажања модела реалног 

света, а такође и путем 

њиховог представљања 

геометријским сликама. 

Као и у класичној 

Еуклидовој геометрији, 

ти објекти су 

континуиране целине, 

међу којима се 

успостављају односи 

инцидентности, а у 5. 

разреду бројевна права 

ће се даље попуњавати 

бројевима, што ће 

касније водити њеном 

поимању као скупу 

тачака, а преко тога и 

поимању других 

геометријских објеката 

на тај начин. 

ДЕЉИВОС

Т БРОЈЕВА 

Подсетитидадељење у 

скупуприроднихбројева

безостатканијеувекмогу

ће, увестидељење с 

остатком. 

Објашњавајућирелацију 

а = bq + r, 0 ≤ r < b, ,гдеје 

а дељеник, b делилац, q 

количник, а р остатак, 

доброподвућизначајнеје

днакости 0 ≤ r < b. 

Инсистиратиназапису а 

= bq + r. 

Увестипојамдељивости, 

чинилаца и 

садржалацаприродногбр

оја. 

Правиладељивостипојед

инимбројевима, 

појмовипростог и 

сложеногброја, 

растављањеприроднихб

ројеванапростечиниоце 

и одређивање НЗД и 

НЗС имају 

својуприменукодразлом

ака (скраћивање, 
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једноставније 

једначине и 

неједначине с 

разломцима; - 

увиђају 

математички 

садржај у 

текстуалним 

задацима и 

изражавају га 

математичким 

језиком; - 

упознају осну 

симетрију и 

њена својства, 

као и да умеју да 

конструишу 

симетрале дужи, 

симетрале угла и 

нормале на дату 

праву кроз дату 

тачку. 

 

проширивање, 

довођењеразломаканајед

накеимениоце и др.). 

УГАО Угао треба схватити 
као део равни који 
чине две полуправе са 
заједничком почетном 
тачком заједно с 
облашћу између њих. 
Без фиксирања 
јединице мере треба 
показати како се 
упоређују дати углови 
и како се они 
класификују. Однос 
између централног 
угла и одговарајућег 
лука, односно тетиве, 
треба утврдити 
експериментално 
(„преношењем”). То 
исто, такође, 
користити за увођење 
појма јединице за 
мерење углова. 
Конструисати угао 
једнак датом углу. 
Увести појмове 
суседних, упоредних и 
унакрсних углова. 
Уочавати те углове у 
разним геометријским 
конфигурацијама. 
Дефинисати праве 
углове као углове 
једнаке својим 
упоредним угловима. 
Истаћи чињеницу да 
краци правог угла 
одређују нормалне 
праве. Коришћењем 
односа углова које 
чини пар паралелних 
правих с 
трансверзалом, 
изводити односе 
углова с паралелним 
крацима, и др. Не 
морају се уводити 
посебни називи за 
парове неких углова 
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уз трансверзалу 
паралелних правих 
(сагласни, супротни и 
наизменични) 

РАЗЛОМЦ

И 
Ова тема је основна у 
V разреду и 
неопходно је да се она 
добро усвоји. Највећу 
пажњу посветити 
операцијама с 
разломцима и 
децималним записима 
бројева. Раније су 
ученици упознали 
разломак као део 
целине, а сада се овај 
појам проширује: 
разломак се уводи и 
као количник два 
природна броја, а 
затим и као размера. 
Упоређивање 
разломака и основне 
операције с њима 
важно је обављати 
упоредо у обичном и 
децималном запису. 
Увежбавати и 
истицати својства 
ових операција. Код 
операција с тзв. 
мешовитим бројевима 
довољно је узимати 
само најпростије 
случајеве. Уопште, 
треба избегавати 
гломазне разломке. 
Упознати се са 
начинима 
заокругљивања 
бројева. Илустровање 
операција на бројевној 
правој (полуправој) 
повећава степен 
разумевања и свесног 
усвајања ове сложене 
материје за ученике 
петог разреда. 
Одговарајућим 
једначинама и 
неједначинама треба 
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посветити довољну 
пажњу. Водити рачуна 
о ограничењима (нпр. 
0 ≤ x + а < b). Важно је 
правилно формирање 
и разумевање појма 
размере (преко 
упоређивања 
истоимених 
величина). 
Оспособити ученике 
за њено коришћење у 
пракси: при цртању и 
читању разних 
планова, карата, 
графикона; при 
одређивању 
растојања 
(коришћењем мапа 
или слично); при 
решавању проблема 
поделе у датој 
размери (и ништа 
више) и при 
повећавању и 
смањивању слика 
(геометријских и 
других). Обраду овог 
градива подредити 
практичном циљу, уз 
повезивање с већ 
упознатим садржајима 
математике и оних у 
другим областима 
(географија, техничко 
образовање, ликовно 
васпитање и др.). 
Увести појам двојног 
разломка и објаснити 
га као дељење два 
разломка. 
Реализација свих 
садржаја ове теме 
треба у највећој мери 
да буде повезана с 
решавањем разних 
практичнихпроблема. 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

ОСНА 

СИМЕТРИЈ

А 

Битнисадржајикојеобухв

атаоватемасу: 

илустровањеоснесиметр

ијеузпомоћмодела, 

коришћењемприроднихс

итуација и 

квадратнемреже 

(каоуводникорак), 

уочавањесвојставакојаос

тајунепромењена, 

конструкцијаосно-

симетричнихтачака и 

фигура 

(конструкцијанормалена

датуправукроздатутачку 

и др.), 

конструкцијесиметралед

ужи и симетралеугла, 

као и 

некењиховеједноставниј

епримене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Допунска настава:Наставни програм за5.разред—допунска настава 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВН

И ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ  

               НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ 

наставе 

математик

е у основној 

школи 

јесте:да 

ученици 

усвоје 

елементарн

а 

математич

ка знања 

која су 

потребна за 

схватање 

појава и 

зависности 

-

оспособљавање 

ученика да 

умеју да 

формирају и 

графички 

приказују 

скупове и 

њихове 

подскупове, 

-изводе 

скуповне 

операције и 

правилно  

Употребљавају 

одговарајуће 

ознаке, 

Скупови 

-

скуп,елементи,п

одскуп, 

-Венов дијаграм, 

-скуповне 

операције 

(унија,пресек,раз

лика) 

 

 

 

 

 

 

 

-поновити како се скупови 

формирају и графички 

приказују 

-користити се дијаграмима, 

-изводити скуповне 

операције и правилно 

употребљавати ознаке, 
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у животу и 

друштву;да 

оспособе 

ученике  за 

примену 

усвојених 

математич

ких знања у 

решавању 

разноврсних 

задатака из 

животне 

праксе;за 

успешно 

настављање 

математич

ког 

образовања 

и за 

самообразов

ање; као и 

да 

допринесе 

развијању 

менталних 

способност

и,формирањ

у научног 

погледа на 

свет и 

свестраном 

развитку 

личности. 

-

оспособљавање 

ученика да 

прошире знања 

о важнијим 

геометријским 

фигурама и да 

их адекватно 

описују, 

Скупови 

тачака 

-геометријске 

фигуре као 

скупови тачака, 

Кружница(круж

на линија) круг, 

-кружница и 

права 

 

 

 

-поновити стечена знања о 

геометријским фигурама, 

-формирање и 

правилно 

употребљавање 

појмова 

делиоци и 

садржиоци 

природног 

броја,раставља

ју природне 

двоцифрене  

бројеве на 

просте чиниоце  

и записују дати 

број у облику 

производа 

простих 

чинилаца 

Дељивост 

бројева 

-појам 

природног 

броја,делиоци и 

садржиоци 

природних 

бројева, 

Дељивост 

декадним 

јединицама,дељ

ивост 2,3,4,5,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

-упознати дељивост 

природних бројеваи 

основна правила 

дељивости, 

-обновити дељење 

декадним јединицама као и 

природним бројевима, 

-схватање 

појма угла као 

део равни кога 

чине две 

полуправе са 

заједничком 

почетном 

тачком, 

абирање и 

одузимање 

углова 

рачунски, 

Угао 

-угао,централни 

угао,кружни лук 

и тетива, 

-врсте углова и 

упоређивање 

углова, 

- 

мерење,сабирањ

е,одузимање 

углова, 

комплементни и 

суплементни 

углови, 

- 

-поновити појам угла и 

врсте угла, 

-обновити сабирање и 

одузимање углова 

рачунски, 

-овладати појмовима 

комплементни и 

суплементни, 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

 

 

 

 

 

-

оспособљавање 

ученика да 

схвате појам 

разломка(разло

мак као део 

целине,разлома

к као количник 

два природна 

броја,умеју да 

записују 

разломке на 

различите 

начине и да их 

преводе из 

једног облика у 

други,стицање 

потребног 

нивоа 

увежбаности у 

сабирању и 

одузимању 

разломака у оба 

записа, 

 

Разломци 

-појам разломка, 

-проширивање и 

скраћивање 

разломака, 

-упоређивање 

разломака, 

-децимални 

запис разломка, 

-превођење 

децималног 

записа у 

разломак и 

обрнуто, 

-основне 

рачунске 

операције са 

разломцима, 

-једначине и 

неједначине са 

разломцима, 

 

 

 

 

-поновити појам разломка, 

-запис разломка, 

-проширивање и 

скраћивање разломка, 

-како се разломвци 

упоређују , 

-како се разломци преводе 

у децималан запис и 

обрнуто,-довољно 

увежбати основне рачунске 

операције са разломцима, 

 

 

 

 

-

оспособљавање 

ученикада 

разумеју и 

упознају осно 

симетрично 

пресликавање у 

равни,конструк

ција симетрале 

дужи и угла  

 

 

Осна симетрија 

-симетричне 

тачке, 

-симетричност 

двеју фигура у 

односу на праву, 

-симетрала дужи 

и угла, 

-упознати осну симетрију и 

њена својства, 

-извести конструкцију 

симетрале дужи и угла  и 

нормале на датој правој 

кроз тачку. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:Наставни програм за 5. разред—додатна  настава 

ЦИЉ ОПЕРАТ

ИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљеви математичког 

образовања ученика путем 

додатне наставе 

-

оспособљ

авање 

Скупови 

-скуп,елементи,подскуп, 

-Венов дијаграм, 

-поновити како се 

скупови формирају и 

графички приказују 
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су:проширивање и 

продубљивање стечених 

знања са редовне 

наставе,развијање 

наклоности према 

математици као науци 

коју она имау модерном 

друштву,развијање правог 

разумевања математичког 

израза,концепата процеса 

и доказа напримерима који 

се не раде на редовној 

настави,развијање 

способности логичког 

мишљења,резоновања,анал

изирања,доказивањаи 

прецизног 

изражавања,доказивање 

геометријских тврђењa и 

вештина цртања. 

ученика 

да умеју 

да 

формирај

у и 

графички 

приказују 

скупове и 

њихове 

подскупо

ве, 

-изводе 

скуповне 

операције 

и 

правилно  

Употреб

љавају 

одговарај

уће 

ознаке, 

-скуповне операције 

(унија,пресек,разлика) 

 

 

 

 

 

 

 

-користити се 

дијаграмима, 

-изводити скуповне 

операције и правилно 

употребљавати ознаке, 

 

-

оспособљ

авање 

ученика 

да 

прошире 

знања о 

важнијим 

геометриј

ским 

фигурама 

и да их 

адекватно 

описују, 

Скупови тачака 

-геометријске фигуре као 

скупови тачака, 

Кружница(кружна линија) круг, 

-кружница и права 

 

 

 

-поновити стечена 

знања о геометријским 

фигурама, 

- 

Задатке из подручја 

пребројавања решавати 

преко  скупова (али и 

оставити 

могућностученику да 

користи „свој“ начин 

решавања уз 

образложења 

 

 

 

-

формира

ње и 

правилно 

употребљ

авање 

појмова 

делиоци и 

садржиоц

и 

природно

г 

броја,раст

ављају 

природне 

Дељивост бројева 

-појам природног броја,делиоци 

и садржиоци природних бројева, 

Дељивост декадним 

јединицама,дељивост 2,3,4,5,9 

-прости и сложени бројеви 

 

 

 

-упознати дељивост 

природних бројеваи 

основна правила 

дељивости, 

-обновити дељење 

декадним јединицама 

као и природним 

бројевима, 

-упознати Ератостеново 

сито,решавати 

сложеније задатке у 

којима је укључено 

растављање сложених 

бројева на просте 

чиниоце 
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двоцифре

не  

бројеве 

на просте 

чиниоце  

и 

записују 

дати број 

у облику 

производ

а простих 

чинилаца 

-решавати сложеније 

задатке  са заједничким 

садржиоцем и 

делиоцем 

-схватање 

појма 

угла као 

део равни 

кога чине 

две 

полуправ

е са 

заједничк

ом 

почетном 

тачком, 

сабирање 

и 

одузимањ

е углова 

рачунски, 

Угао 

-угао,централни угао,кружни 

лук и тетива, 

-врсте углова и упоређивање 

углова, 

- 

мерење,сабирање,одузимање 

углова, 

комплементни и суплементни 

углови, 

-поновити појам угла и 

врсте угла, 

-обновити сабирање и 

одузимање углова 

рачунски, 

-овладати појмовима 

комплементни и 

суплементни, 

 -  
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-

оспособља

вање 

ученика да 

схвате 

појам 

разломка(р

азломак 

као део 

целине,раз

ломак као 

количник 

два 

природна 

броја,умеј

у да 

записују 

разломке 

на 

различите 

начине и 

да их 

преводе из 

једног 

облика у 

други,стиц

ање 

потребног 

нивоа 

увежбанос

ти у 

сабирању 

и 

одузимању 

разломака 

у оба 

записа, 

 

Разломци 

-појам разломка, 

-проширивање и 

скраћивање 

разломака, 

-упоређивање 

разломака, 

-децимални запис 

разломка, 

-превођење 

децималног записа 

у разломак и 

обрнуто, 

-основне рачунске 

операције са 

разломцима, 

-једначине и 

неједначине са 

разломцима, 

 

 

 

 

-поновити појам 

разломка, 

-запис разломка, 

-проширивање и 

скраћивање разломaка, 

-како се разломвци 

упоређују , 

-како се разломци 

преводе у децималан 

запис и обрнуто,-

довољно увежбати 

основне рачунске 

операције са 

разломцима, 

 

 

 

 

-

оспособља

вање 

ученикада 

разумеју и 

упознају 

осно 

симетричн

о 

пресликав

ање у 

равни,конс

Осна симетрија 

-симетричне тачке, 

-симетричност 

двеју фигура у 

односу на праву, 

-симетрала дужи и 

угла, 

-упознати осну 

симетрију и њена 

својства, 

-извести конструкцију 

симетрале дужи и угла  

и нормале на датој 

правој кроз тачку. 
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трукција 

симетрале 

дужи и 

угла  

 

 

-

подстицањ

е 

радозналос

ти и 

интересова

ња за 

математик

у ,посебно 

код 

ученика 

који имају 

склоности 

, 

Задаци са 

такмичења 

-школско, 

-општинско,-

окружно 

-задатке са такмичења 

бирати по темама  које 

се обрађују 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА БИОЛОГИЈУ 
 

 5. разред 

  

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

наставе 

биологије у 

основној школи 

јесте да 

ученици 

усвајањем 

образовно-

васпитних 

садржаја 

упознају 

– схвате појам 

биологије као науке 

значајне за напредак 

човечанства и 

одрживог развоја; – 

буду оспособљени за 

руковање 

једноставним 

лабораторијским 

прибором, лупом или 

УВОД 

Биологија и њен значај за развој и напредак 

човечанства. Како се природа упознаје 

(посматрање, праћење и описивање појава, 

истраживања у лабораторији). 

Лабораторијски прибор, лупа и микроскоп. 

Вежба: Лупа и микроскоп, руковање и 

одржавање. Вежба: Техника микроскопирања. 

Особине живих 

бића и 

разноврсност 

Особине живих бића. Жива бића изграђена су 

од ћелија – откриће ћелије, облик, величина и 

основна грађа (ћелије без организованог 
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основне 

појмове о 

природним 

појавама, 

живом свету, 

његовом 

историјском 

развоју и 

законитостима 

које у њему 

владају. У 

настави 

биологије код 

ученика треба 

развијати 

основну научну 

писменост, 

објективност и 

логичко 

расуђивање, 

способност 

критичког 

мишљења, 

свест о 

властитом 

положају у 

природи, љубав 

према природи 

и осећање 

дужности да 

чувају и 

заштите 

природу, да 

развијају 

хигијенске 

навике и 

здравствену 

културу. 

микроскопом и да 

умеју да израде 

једноставне 

привремене 

препарате; – упознају 

основну јединицу 

грађе живих бића; – 

упознају разноврсност 

живих бића; – схвате 

појам ботанике као 

научне области 

биологије; – упознају и 

знају да објасне 

основну спољашњу 

грађу вегетативних 

биљних органа; – знају 

да објасне грађу и 

улогу цвета, плода и 

семена; – схвате 

процесе и начине 

опрашивања и 

оплођења; – упознају 

царство биљака и 

најзначајније групе; – 

упознају основне 

елементе заштите и 

степен угрожености 

биљака делатностима 

човека у природи; – 

развију интересовање 

за проширивање 

знања у 

одговарајућим 

институцијама 

(ботаничка башта, 

природњачки музеј, 

библиотека); – 

упознају царство 

гљива и њихове 

основне 

карактеристике. 

живог света једра; ћелије с организованим једром). 

Једноћелијски и вишећелијски организми – 

ткива, органи, системи органа, организам. 

Вежба: Посматрање биљне ћелије под 

микроскопом (покорица црног лука). 

Класификација живих бића у пет царстава. 

Вируси – на граници живог и неживог 

(информативно). Једноћелијски организми 

без организованог једра – бактерије (одлике, 

начин живота и улога у природи). 

Једноћелијски организми с организованим 

једром: једноћелијске алге, једноћелијске 

гљиве и праживотиње – одлике, начин 

живота и улога у природи (информативно). 

Царство 

биљака – грађа 

и животни 

процеси 

биљака 

Ботаника – научна област биологије. Свет 

биљака – настанак и развој биљака. Грађа 

биљака – биљни организам. Корен. Делови, 

облици и улога. Вежба: Разликовање делова и 

облика корена. Стабло: спољашња грађа и 

улога. Преображај стабла. Лист. Делови, 

облици и улога. Животни процес: 

фотосинтеза. Вежба: Издвајање хлорофила из 

листа. Животни процеси: дисање и 

транспирација. Вежба: Доказивање 

транспирације и дисања. Цвет. Делови, 

облици, једнополан и двополан цвет; цвасти. 

Опрашивање и оплођење. Вежба: 

Разликовање делова једнополних и 

двополних цветова и цвасти. Плод. Делови 

плода. Разноврсност плодова. Семе. Грађа 

семена, значај семена. Распростирање 

плодова и семена. Клијање семена. Вежба: 

Услови клијања семена. Вежба: Израда 

школске збирке плодова и семена. 

Вегетативно размножавање. Значај. Вежба: 

Вегетативно размножавање; калемљење. Како 

биљке расту. И биљке реагују. Покрети 

биљака. Како биљке добијају имена. 

Разноврсност 

биљака, значај 

и заштита 

Алге (вишећелијске алге) – одлике, начин 

живота. Разноврсност, најзначајнији 

представници, значај и заштита алги. 

Маховине – одлике, начин живота. 

Разноврсност, најзначајнији представници, 

значај и заштита маховина. Папратнице – 

одлике, начин живота. Разноврсност, 

најзначајнији представници, значај и заштита 

папратница. Голосеменице – одлике, начин 

живота. Разноврсност, најзначајнији 

представници, значај и заштита 

голосеменица. Вежба: Голосеменице 

(препознавање). Скривеносеменице – одлике, 

подела (дикотиледоне и монокотиледоне), 
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начин живота, размножавање. Разноврсност, 

најзначајнији представници, значај и заштита 

скривеносеменица. Јестиве и лековите биљке. 

Житарице. Упутство за прикупљање биљака за 

хербаријум. Практичан рад: Прикупљање 

биљака за школски (заједнички) хербаријум 

Царство гљива 

Гљиве – нису биљке, нису животиње. 

Разноврсност гљива – квасци, плесни и 

печурке. Улога и значај гљива у природи. 

Симбиоза алги и гљива – лишајеви. Вежба: 

Посматрање квасца и хлебне буђи под лупом 

и микроскопом. Значај биљака и гљива. 

Ишчезавање и заштита биљака и гљива. 

Биодиверзитет. 

  
  
  
  
  
  
  
  
. Наставни програм за допунску наставу 5. разред 

  

ЦИЉ 

наставе 

биологије у 

основној школи 

јесте да 

ученици 

усвајањем 

образовно-

васпитних 

садржаја 

упознају 

основне 

појмове о 

природним 

појавама, 

живом свету, 

његовом 

историјском 

развоју и 

законитостима 

које у њему 

владају. У 

настави 

биологије код 

ученика треба 

ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

  

НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

  

– схвате појам 

биологије као науке 

значајне за напредак 

човечанства и 

одрживог развоја; – 

буду оспособљени за 

руковање 

једноставним 

лабораторијским 

прибором, лупом или 

микроскопом и да 

умеју да израде 

једноставне 

привремене 

препарате; – упознају 

основну јединицу 

грађе живих бића; – 

упознају разноврсност 

живих бића; – схвате 

појам ботанике као 

научне области 

биологије; – упознају и 

знају да објасне 

Особине живих 

бића и 

разноврсност 

живог света 

Царство 

биљака – грађа 

и животни 

процеси 

биљака 

Разноврсност 

биљака, значај 

и заштита 

Царство гљива 

Допунска настава у другом циклусу обавезног 

основног образовања организује се једном 

недељно. Намењена је ученицима који због 

различитих разлога нису могли да усвоје 

наставне садржаје на часовима редовне 

наставе и зато не могу даље да прате 

наставни програм. То могу да буду ученици 

који су дуже одсуствовали с наставе због 

болести, ученици чије су могућности испод 

просечних, ученици који су школу похађали у 

иностранству, па због разлике у наставним 

садржајима не могу даље да прате наставни 

програм итд. Програм допунске наставе је, у 

ствари, скраћен и поједностављен програм 

редовне наставе. Ученици на тим часовима 

под руководством наставника уче оно што им 

је битно за даљи рад. Да би се допунска 

настава реализовала, неопходно је пратити 

понашање, рад и резултате ученика на 

редовној настави. Пошто се утврди који ђаци 

имају проблема у савладавању градива, прави 

се списак полазника допунске наставе, а 

потом допуњује постојећи или прави нови 
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развијати 

основну научну 

писменост, 

објективност и 

логичко 

расуђивање, 

способност 

критичког 

мишљења, 

свест о 

властитом 

положају у 

природи, љубав 

према природи 

и осећање 

дужности да 

чувају и 

заштите 

природу, да 

развијају 

хигијенске 

навике и 

здравствену 

културу. 

основну спољашњу 

грађу вегетативних 

биљних органа; – знају 

да објасне грађу и 

улогу цвета, плода и 

семена; – схвате 

процесе и начине 

опрашивања и 

оплођења; – упознају 

царство биљака и 

најзначајније групе; – 

упознају основне 

елементе заштите и 

степен угрожености 

биљака делатностима 

човека у природи; – 

развију интересовање 

за проширивање 

знања у 

одговарајућим 

институцијама 

(ботаничка башта, 

природњачки музеј, 

библиотека); – 

упознају царство 

гљива и њихове 

основне 

карактеристике. 

план рада. Допунска настава реализује се 

специјалним облицима и техникама рада. У 

допунској настави доминантан је 

индивидуализовани рад. Знатно мање 

заступљен је рад у групама ученика који имају 

сличне тешкоће и интелектуалне способности, 

док се фронтални рад најмање користи. У 

индивидуализованом раду, тј. раду који је 

прилагођен сваком појединачном ученику, 

користе се наставни листићи и примерени 

задаци, а наставник помаже ђацима да 

темељно савладају оне садржаје, операције и 

технике који су им представљали потешкоћу 

на редовној настави. Веома је важно да се за 

часове допунске наставе изаберу 

одговарајуће методе и њихове комбинације. 

Методе допунске наставе условљене су 

задацима наставе, облицима рада који се 

примењују и материјалима који се 

употребљавају. Најчешће се користе 

дијалошка метода (разговор између 

наставника и ученика), и рад на тексту, тј. 

наставним листићама, а ретко усмено 

излагање наставника, илустрације и 

демонстрације. Контрола рада и резултата 

ученика на допунској настави услов је да се 

успешно научи пропуштено градиво и 

омогући напредовање у редовној настави. На 

часовима допунске наставе вреднује се сваки 

задатак, наставни час или краћи период. 

Благовремено процењивање резултата 

ученика омогућује систематичан, поступан, 

сигуран и успешан рад, што је изузетно 

значајно за васпитно-образовни напредак 

ученика и развој њиховог оптимизма у раду. 

Ако провера покаже задовољавајуће 

резултате, прекида се додатна настава за 

ученика. 

  
  
. Наставни програм за додатну наставу 5. разред 

  

  
ЦИЉ 

наставе 

биологије у 

основној 

школи јесте да 

ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

– схвате појам 

биологије као науке 

значајне за напредак 

САДРЖАЈИ 

УВОД 

Особине 

живих бића и 

НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Додатна настава реализује се једном 

недељно, тј. на 36 часова током школске 

године, и не оцењује се. Намењена је 

даровитим ученицима који на часовима 
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ученици 

усвајањем 

образовно-

васпитних 

садржаја 

упознају 

основне 

појмове о 

природним 

појавама, 

живом свету, 

његовом 

историјском 

развоју и 

законитостима 

које у њему 

владају. У 

настави 

биологије код 

ученика треба 

развијати 

основну 

научну 

писменост, 

објективност 

и логичко 

расуђивање, 

способност 

критичког 

мишљења, 

свест о 

властитом 

положају у 

природи, 

љубав према 

природи и 

осећање 

дужности да 

чувају и 

заштите 

природу, да 

развијају 

хигијенске 

навике и 

здравствену 

културу. 

човечанства и 

одрживог развоја; – 

буду оспособљени 

за руковање 

једноставним 

лабораторијским 

прибором, лупом 

или микроскопом и 

да умеју да израде 

једноставне 

привремене 

препарате; – 

упознају основну 

јединицу грађе 

живих бића; – 

упознају 

разноврсност живих 

бића; – схвате појам 

ботанике као научне 

области биологије; 

– упознају и знају да 

објасне основну 

спољашњу грађу 

вегетативних 

биљних органа; – 

знају да објасне 

грађу и улогу цвета, 

плода и семена; – 

схвате процесе и 

начине опрашивања 

и оплођења; – 

упознају царство 

биљака и 

најзначајније групе; 

– упознају основне 

елементе заштите и 

степен угрожености 

биљака 

делатностима 

човека у природи; – 

развију 

интересовање за 

проширивање знања 

у одговарајућим 

институцијама 

(ботаничка башта, 

природњачки музеј, 

библиотека); – 

упознају царство 

гљива и њихове 

основне 

разноврсност 

живог света 

Царство 

биљака – 

грађа и 

животни 

процеси 

биљака 

Разноврсност 

биљака, 

значај и 

заштита 

Царство 

гљива 

редовне наставе показују изразито 

интересовање за биологију и чије 

способности превазилазе оквир редовне 

наставе (Ждерић и Миљановић, 2001). У 

другом циклусу обавезног образовања 

ученици своју даровитост најбоље 

испољавају у петом разреду. Такве 

ученике треба уочити, укључити у 

додатну наставу и пратити њихов рад до 

осмог разреда. Даровите ђаке треба 

подстицати на самосталан рад и трагање 

за новим изворима сазнања, развијати им 

машту и оспособљавати их да сами 

бирају средства за рад. Будући да је циљ 

додатне наставе да мотивише ученике, 

поребно је водити рачуна о методама и 

облицима рада, међу којима су посебно 

занимљиве и подстицајне методе 

активног учења/наставе. На додатној 

настави ученици проширују знање 

стечено на часовима редовне наставе. 

Садржаје додатне наставе биологије у 

петом разреду треба пажљиво одабрати и 

предложити ученицима, а потом 

утврдити и колико су они за њих 

заинтересовани и какве су им 

могућности. 
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карактеристике. 
 

  

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО  ОБРАЗОВАЊЕ 

 

5. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

техничког и 

информатичког 

образовања у 

основној школи 

јесте да се 

ученици 

упознају са 

техничко-

технолошким 

развијеним 

окружењем, кроз 

стицање основне 

техничке и 

информатичке 

писмености, 

развојем 

техничког 

мишљења, 

техничке 

културе, разних 

вештина и 

културе рада. 

 

 

Ученици треба да: 

-сеупознају са 

техником, техничким 

достигнућима и 

значајем техничког и 

информатичког 

образовања; 

Се упознају са 

програмом техничког и 

информатичког 

образовања; 

се упознају са 

организацијом рада у 

кабинету за техничко и 

информатичко 

образовање и мерама 

заштите; 

упознају пут од идеје 

до реализације 

упознају прибор за 

техничко цртање и 

развију вештину 

његовог коришћења 

упознају основне 

елементе техничког 

цртања: формат, врсте 

линија, приказивање 

предмета (скица, 

цртеж), котирање и 

размера; 

науче приказивање 

своје идеје помоћу 

скице и техничког 

цртежа 

науче да нацртају 

једноставан технички 

цртеж помоћу 

рачунара; 

науче да реализују 

своју идеју уз примену 

конструкторских 

комплета и готових 

УВОД 

- претходна испитивања 

- упознавање са техничком науком 

- организација рада у кабинету за техничко и 

информатичко образовање и мерама заштите 

 

ГРЕФИЧКЕ 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

- пут од идеје до реализације 

- прибор за техничко цртање и развијање 

вештина 

- своје идеје приказују скицом и 

једноставнијим техничким цртежом, као и да 

их израђују правилном применом основног 

прибора за техничко 

 

 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

- упознавање рачунара  и покретање 

одговарајућих програма; 

-користе рачунар за исписивање текста и 

једноставније техничке цртеже, без                 

програмирања; 

 

ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

- састављање једноставнијих статичких и 

динамичких модела и макета од делова из 

конструкторског комплета и готових 

елемената, према одговарајућим упуствима  и 

својим идејама 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

- природни и вештачки материјали; 

- основне карактеристике материјала  погодних 

за механичку обраду; 

- план радних поступака; 

 

ЕНЕРГЕТИКА 

- начини искоришћавања енергије Сунца, воде 

и ветра; 
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елемената 

науче како се врши 

избор материјала за 

реализацију своје идеје, 

као и редослед 

операција и алата при 

обликовању 

материјала; 

 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

- самостално да израде једноставније предмете 

од лако обрадивих материјала, према својим 

идејама, помоћу одговарајућег прибора и 

ручног алата, применом основних радних 

операција 
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 науче да израде 

једноставне статичке и 

динамичке моделе и 

макете од делова из 

конструкторских 

комплета и готових 

елемената, према 

одговарајућим 

упутствима и својим 

идејама; 

знају називе и функције 

основних и допунских 

уређаја рачунара; 

науче да укључе 

рачунар и знају 

функције тастатуре, 

упознају неке 

могућности употребе 

рачунара са готовим 

програмима; 

науче да користе 

рачунар за исписивање 

текста и за 

једноставније техничке 

цртеже без 

програмирања; 

упознају врсте и 

карактеристична 

својства лако 

обрадивих материјала: 

дрво, папир, текстил, 

кожа, пластичне масе; 

упознају основне 

принципе механичке 

обраде материјала; 

науче правилно да 

користе прибор и алат 

за механичку обраду 

материјала; 

науче да разраде 

технолошки поступак; 

се упознају са значајем, 

врстама и основним 

изворима енергије; 

упознају могућност 

коришћења енергије 

сунца, ветра и воде; 

-се навикавају на 

штедњу енергије; 

-стекну представу о 

четири основна вида 

саобраћаја: друмски, 

железнички, водени и 

ваздушни; 

 

САОБРАЋАЈ 

-упознају основна правила и прописе кретања 

пешака и бицикла у јавном саобраћају;  

-упознају хоризонталну,  вертикалну и 

светлосну сигнализацију у саобраћају. 

 

 

 

5. разред – допунска настава 
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ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Овај облик 

наставног рада 

организоваће се 

за ученике који 

из било ког 

разлога 

заостају у 

савладавању 

наставног 

плана и 

програма. 

Допунска 

настава ће се 

организовати 

према одлуци 

Одељенског 

већа. У 

реализацији 

допунске 

наставе 

преовладаваће 

индивидуални 

облик рада, а да 

би се то 

постигло 

формираће се 

групе од 

највише 10 

ученика. 

Ученици свих 

разреда могу 

бити 

ангажовани са 

по једним 

часом недељно. 

Евиденција о 

одржавању 

допунске 

наставе водиће 

се у дневнику 

рада, а о 

редовном 

похађању 

ученика води 

рачуна 

одељенски 

старешина и о 

томе 

обавештава 

родитеље и 

одговарајуће 

стручне органе 

школе. 
 

-познаје  врсте линија и 

цртежа, упознат је са 

прибором за цртање 

-препознаје основне 

 материјале: дрво, полу 

производе од дрвета, 

кожу, пластичне 

материјале, текстил и др. 

-- упознају могућности 

коришћења енергије 

сунца, ветра и воде 

упознају елементе 

техничког цртања  при 

изради  једноставнијих  

техничких цртежа 

-препознају основне 

делове рачунара 

Од идеје до 

реализације 

- Идеја и израда скице 

-Технички цртежи 

- Прибор за техничко цртање 

- Техничко писмо 

- Врсте линија 

- Размера 

- Котирање 

-Врсте пројектовања на техничким цртежима 

 

Технологија 

обраде 

материјала 

-Својства материјала 

-Испитивање материјала 

- Технологија материјала 

-Дрво као технички материјал 

- Папир, текстил, пластика 

 

Енергетика 
 

-Облици енергије 

- Енергија Сунца 

- Енергија воде и ветра 
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5.разред – додатна настава  

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ 

Наставне теме и 

јединице 
 

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

У циљу проширивања и 

продубљивања знања, 

развијања креативности и 

смисла за стваралачки 

самосталан рад 

 

 

- оспособљавати 

ученика да се служи 

средствима и техникама 

За развијање техничке 

писмености 

-развити код ученика 

жељу за остваривањем 

сопствених идеја 

-развити жељу за 

стваралачким радом 

-научним 

истраживањем 

- самостално црта и 

котира у рамери. 
- израда алгоритма према 

сопственој идеји. 
- користи и примењује 

алат и прибор за обраду 

дрвета. 

- детаљно познавање 

особина и намена 

техничких материјал. 
-  навикава се на 

штедњу енергије. 

- познавање са 

разумевањем видова 

енергије и извора 

енергије. 

-самостално користи 

рачунар 

1. Идеја и израда скице 

2. Технички цртежи 

3. Прибор за техничко 

цртање 

4. Техничко писмо 

5. Врсте линија 

6. Размера 

7. Котирање 

8. Врсте пројектовања 

на техничким 

цртежима 

 9. Алати и прибор  

10. Технологија обраде 

и поступци обраде 

материјала 

11. Својства 

материјала 

12. Технологија 

материјала 

4. 4. Дрво као 

технички материјал 

4. 5. Папир, текстил, 

пластика 

5.1. Облици енергије 

5.3. Енергија воде и 

ветра,Сунца 

6.1. Рачунарски 

систем-Хардвер 

6.2. Рачунарски 

системи-Софтвери 

6.3. Програми за 

техничко цртање 

7. Саобраћајни 

системи 

7.3.1. Знакови  

 

Додатни рад ће се 

организовати у групама од 

највише 5 ученика у 

оквиру разреда, с тим да у 

оквиру наставног предмета 

може постојати више 

група. У раду ће бити 

заступљени индивидуални 

и групни облици рада 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

5. разред 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
Циљ физичког 

васпитања је да 

разноврсним и 

систематским 

моторичким 

Општи: 

- стварање разноврсних могућности 

да кроз различите садржаје и облике 

рада током наставе физичког 

васпитања сврха, циљеви и задаци 

РАЗВИЈАЊЕ 

ФИЗИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ 

-развијање физичких 

способности брзине, снаге, 

издржљивости и 

покретљивости 

-учвршћивање правилног 
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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. 

 

 

образовања, као и циљеви наставе 

физичког васпитања буду у пуној 

мери реализовани - подстицање 

раста, развоја ученика и утицање на 

правилно држање тела;  

- развој и усавршавање моторичких 

способности; - стицање моторичких 

умења која 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 циљем 

овог васпитно-образовног подручја;  

- 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. 

Посебни: 

-Усмерени  развој основних 

моторичких способности, 

првенствено брзине и координације; 

-Усмерено стицање и  усавршавање 

моторичких умења и навика и 

навике предвиђених програмом 

физичког васпитања; 

-Примена стечних знања,умења и 

навика у сложенијим условима(кроз 

игру , такмичење и сл.); 

-Задовољавање социјалних потреба 

за потврђивањем,групним 

поистовећивањем и сл.; 

-Естетско изражавање кретњом и 

доживљавање естетских вредности; 

-Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика. 

држања тела 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-АТЛЕТИКА 

-спринтерско трчање  (50м) 

-трчање на средњим 

дистанцама (500 m ученице, 

800 m ученици) и крос 

 -крос полигон 

-скок у даљ 

-скок у вис 

-бацање лоптице од 200г и 

кугле 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 

-тло 

-прескок 

-двовисински разбој 

-паралелни разбој 

-греда 

-вратило 

-кругови 

-полигон справа 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-РУКОМЕТ 

-обучавање основним 

елементима технике с лоптом 

-обучавање основних 

елемената без лопте 

-игра на два гола уз примену 

претходно обучаваних 

елемената 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

-вијача 

-лопта 

-обруч 

-народне игре 

 

ТЕОРИЈСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

-стицање одређених знања 

путем којих ће ученици 

упознати суштину 

вежбаоног процеса и 

законитости развоја младог 

организма као и стицање 

хигијенских навика како би 

схватили крајњи циљ који 

физичким васпитањем треба 

да се оствари. 

ОСТАЛО -корективно-педагошки рад 

-активности у природи (крос) 

-слободне активности 

(спортска секција) 

-школска и друга такмичења 

 

 

 

3.5.2.Изборни наставни предмети  

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 
5. разред 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА КАТОЛИЧКУ ВЕРОНАУКУ 

 
ВЈЕРОНАУЧНИ ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД  

О ситуацији дјеце петога вјеронаучнога годишта  

У ученика петога разреда (између 10./11. и 11./12. године) све се више очитују индивидуалне разлике, 

и то особито разлике између дјечака и дјевојчица. Неки се од њих, наиме, још увијек налазе у 

подфази зрелога дјетињства, а неки (посебно многе дјевојчице) већ улазе у раздобље 

предадолесценције. У већине ученика те доби ипак још увијек превладава равнотежа између 

унутарњега проживљавања и врло наглашене усмјерености према вањскоме свијету. Смисао за 

објективност и реалност у њих је изразито развијен. Ово није доб маште, већ опажања. Слаби смисао 

за отајства и знакове. Слаб је смисао за нутарњи живот. Тешко се уживљава у положај других; нпр. 

суосјећање с биједом је површно и пролазно. С обзиром на избор и презентацију садржаја, важно је 

имати на уму да су дјеца те доби у стању анализирати, али само чињенице. Ученици упознају 

конкретан простор и вријеме, географске и повијесне појединости одређених кршћанских садржаја. 

Ово је такођер вријеме заузетога истраживања и откривања новога, те вријеме потраге за идеалима, 

остваренима особито у јунацима као људима великих потхвата и великих дјела. Занимају их одрасли 

у дјеловању. Нарочито их привлаче врло способни, снажни и спретни јунаци који се боре за правду, 

који су несебични и вјерни. Привлаче их јунаци који другима помажу и који су спремни и живот дати 

-предмета је 

оспособљавање 

ученика за активно 

учешће животу 

школе 

проширивањем 

практичних знања 

о демократији, 

њеним 

принципима и 

вредностима на 

нивоу 

функционисања 

школе. 

 

Да се ученици 

упознају са школским 

правилима и 

процедурама 

Да се ученици уведу 

у разумевање 

функционисања 

органа управљања 

школе и стручних 

тела 

Да се ученици 

упознају са правима и 

одговорностима свих 

актера на нивоу 

школе 

Да се код ученика 

развију 

комуникацијске 

вештине неопходне 

за сарадничко 

понашање, 

аргументовање   

 

Упознавање 

основних 

елемената 

програма 

 

Излагање, дискусија 

Сагледевање 

услова 

школског 

живота 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Избор 

проблема на 

коме ће се 

радити 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Сакупљање 

података о 

изабраном 

проблему 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Активизам и 

партиципација-

план акције 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Јавна 

презентација 

плана акције 

Презентација ученичких радова, 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Осврт на 

научено  

евалуација  - 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 
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из вјерности и љубави према својим пријатељима. Што се тиче начина рада, индуктивна метода и 

активна настава, групни рад и различити облици стваралаштва примјерени су петом вјеронаучном 

годишту. Одатле произлази потреба активних метода, мултимедијалних и мултиметодичких приступа 

у раду с дјецом те доби. Ученици врло радо прихваћају различите облике ангажмана. Имају развијен 

смисао за заједничко добро, смисао улоге у друштву, тј. смисао за разред. Тако их је, нпр. лако 

одушевити за судјеловање у различитим школским наставним и изваннаставним активностима.  

Сврха вјеронаучне наставе петога годишта  

Сврха католичкога вјеронаука петога вјеронаучнога годишта усвајање је темељних вјеронаучних 

знања, кршћанских и опћељудских вреднота по којима ученици постижу истинску оријентацију у 

животу опћенито, а особито у развијању квалитетних и сигурних односа у свијету у којему живе. 

Усвајање тих вреднота остварује се у идентификацији ученика с ликовима из жидовско-кршћанске 

повијести, и то с оним ликовима који су у животу прихватили и остварили Божји план. Врхунац 

идентификације и свједочења кршћанскога начина живота ученика остварује се у сусрету с ликом и 

дјелом Исуса из Назарета. 

 Опћи циљеви вјеронаучне наставе петога годишта  

- Открити снагу повјерења и пријатељства с Богом како су то чинили старозавјетни ликови: Абрахам, 

Изак, Јаков и Давид  

- Упознати и сусрести Бога, који у Старом завјету окупља, ослобађа и спашава свој изабрани народ, 

избавља га из ропства, штити од кривих идола и богова и води кроз кушње према обећаној земљи  

- Изграђивати кршћанску вредноту заједништва међу кршћанима али и вредноту поштовања у односу 

на жидовску вјеру. Упознати вјернички живот Жидова и промицати дијалог између њих и кршћана  

- Открити и усвојити став да нас Бог позива на остварење особнога живота и очекује учеников особни 

одазив и одговор вјере 

- Ослушкивати, тражити и изградити властити став вјере надахнуте старозавјетним пророчким и 

другим текстовима, библијским свједочанствима и порукама 

 - Открити и упознати снагу пророчке ријечи и потребу остварења особнога живота по узору на 

пророке који говоре у Божје име, чувају Савез, вјесници су вјере и наде у народу све до Криста који је 

врхунац и пунина Божје објаве  

- Упознати и прихватити Криста који је испуњење свих пророчанстава, увести особни сусрет с 

Кристом и показати да нам он једини може цјеловито помоћи остварити свој особни живот прожет 

миром и радошћу  

- Изградити и његовати вјернички дух и књижевну осјетљивост и интересе према Библији као књизи 

Божје ријечи  

- У Еванђељима откривати истину да је у Исусу Кристу наступило коначно ослобођење и спасење за 

свакога човјека 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

5. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

православног 

катихизиса јесте 

да ученици науче 

да је вера дар 

Божији, да је Бог 

током историје 

одговарао на 

- усвајање схаватања да 

вера прожима 

целокупно биће човека 

и целокупну заједницу; 

- усвајање схватања да 

су основни извори вере 

Свето предање које је 

неписано и Свето Писмо   

Увод 
- упознавање са садржајима и програмом 

 

Религија и 

култура старог 

света 

- Упознавање са различитим религијама 

старог света 

- Разумевање да је човек биће у коме је 

спојен материјални и духовни свет и да је 

за складан живот потребно јединство 

једног и другог 
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веру људи 

Својим 

јављањима који 

су током 

историје прво 

преношени 

усменим пуем а 

касније су 

записани; да је 

стварање света 

израз љубави 

Божије према 

целокупној 

творевини, а 

нарочито према 

људима; да је 

историја уствари 

историја спасења 

рода  људског а 

не слепи низ 

догађаја; да је 

Закон Божији пут 

који води у  

Царство Божије; 

да је целокупно 

Свето Писмо 

пророчка књига 

која нам сведочи 

о будућности 

Царства Божијег.     

- усвајање схватања да 

је свет дело Божије 

љубави и промишљања; 

- усвајање схватања да 

је човек створен по лику 

Божијем са задатком да 

што више личи на Бога 

и да је то задатак човека 

- ученици треба да уоче 

да је историја уствари 

дело божије; 

- уочавање да догађаја 

из Христовог живота на 

основу догађаја из 

живота библијских 

личности; 

- усвајање схавтања да 

су Заповести Божије пут 

који води до Царстав 

Божијег; 

- уочавање да се Божија 

обећања  о земљи меда и 

млека односе на царство 

небеско. 

Откривење – 

свет Библије 

- Свето Предање је прво сазнање о Богу, 

које је Бог о себи одкрио прародитељима 

Адаму и Еви и првим светим, а које се 

упочетку преносило усменим путем; 

- Свето Писмо дело многих светих људи 

Старог Завета  

Стварање света 

и човека 

- Стварање Света – Библијски извештај о 

стварању света: Бог као Творац и 

Промислитељ који са пажњом ствара свет 

приводећи га из небића у биће поступно 

почевши од услова за живот до самог 

живота; 

- Стварање човека по лику Божијем, 

човеково назначење постајање сличан 

Богу; 

- Прародитељски грех одвајање од Бога 

извора живота и његове последице: 

слабљење воље, болести, слабости, 

старост и смрт; 

- Свет место изгнања од Бога;  

Старозаветна 

историја 

спасења 

- Старозаветни Свети: праоци Аврам, Исак 

и Јаков – Божије изабрање јеврејског 

народа и најаве страдања и Васкрсења 

кроз Стари Завет; 

- Излазак из египатског ропства Пасха као 

праслика распећа Христовог 

Закон Божији 

- Синајска Гора – Света Гора, гора на којој 

се јавља Бог 

- Заповести Божије лествица која нас води 

у Царство Божије 

Месијанска 

нада 

- Обећана земља – Царство небеско 

- Цар Давид – пример покајања, Псалтир 

богослужбена књига и молитвеник; 

- Соломонов храм – делови храма и делови 

цркве 

- Пророци – од рођења Христовог до 

Васкрсења и Страшног суда 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

5. разред 
 

 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање основних знања 

из немачког језика која ће 

му омогућити да се у 

једноставној усменој и 

писаној комуникацији 

споразумева са људима 

који говоре немачки језик, 

усвајање норме 

Разумевање говора 

На крају петог 

разреда ученик 

треба да: - 

препознаје страни 

језик који учи међу 

другима страним 

језицима; - 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

 

 

 

 

 

слушање и реаговање на 

упутства наставника или 

са аудио записа 

драмска игра, рад у пару 

именовање научених 

појмова и израза уз често 

групно понављање 

читање наглас 
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комуникације у складу са 

специфичностима 

немачког језика. Ученик 

треба да: -разуме изразе 

које наставник 

употребљава -разуме 

кратке дијалоге и 

монолошка излагања -

разуме једноставне песме 

и усмене кратке поруке и 

реагује на њих -савлада 

технике читања у себи и 

гласног читања - упозна 

основна правила графије и 

ортографије - разговетно 

изговара гласове, посебно 

оне које наш језик не 

познаје - у три до пет 

реченица представи себе 

или другог  

препознаје гласове у 

говорном ланцу, 

нарочито оне којих 

у матерњем језику 

нема; - разуме 

изразе које 

наставник 

употребљава током 

часа; - разуме 

кратке дијалоге и 

монолошка 

излагања (до пет 

реченица) који 

садрже језичку 

грађу обрађену 

током петог 

разреда; - разуме 

једноставне дечије 

песме и бројалице. - 

Разумевање писаног 

текста Ученик треба 

да: - савлада 

технике читања у 

себи и гласног 

читања; - упозна 

основна правила 

графије и 

ортографије; - 

разуме упутства за 

израду вежбања у 

уџбенику и радним 

листовима; - разуме 

смисао кратких 

писаних порука и 

илустрованих 

текстова о познатим 

темама (око 50 

речи). Усмено 

изражавање Ученик 

треба да: - 

вежбе са акцентовањем 

провера речи 

рад у пару (дијалог) 

 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

 

препричавање прочитаног 

текста 

примена аудио и видео 

записа 

индивидуална и групна 

анализа текста 

припрема кратких питања 

у вези са прочитаним или 

одслушаним текстом 

дискусија 

ПИСАЊЕ И 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције и 

правописа 

подстицање креативности 

кроз писање кратких 

песама и прича 

игром размена писаних 

порука 

 

 

КОНВЕРЗАЦИЈА дискусија на задату тему ( 

дијалог или у групи) 

драматизација (скечеви) 

замена улога 

дебата 

мини трибине 

 

 

 

Контролне вежбе 

и  

писмени задатак 

индивидуални одговори 

ученика писаним путем. 
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разговетно изговара 

гласове; - ступа у 

дијалог, 

постављањем и 

одговарањем на 

питања; - уз 

наставников 

подстицај, 

представи себе или 

другог, опише неку 

ситуацију, слику, 

лице, предмет; - 

рецитује. 

Интеракција Ученик 

треба да: - реагује 

вербално или 

невербално на 

упутства и 

постављена питања; 

- поставља 

једноставна питања 

и изражава 

допадање и 

недопадање; - 

учествује у 

заједничким 

активностима на 

часу – рад у пару, у 

групу; - тражи 

разјашњења када 

нешто не разуме. 

Писмено 

изражавање ОСН 

Ученик треба да: 

- упозна основна 

правила графије, 

ортографије; 

- допуњава и пише 

речи и кратке 

реченице на основу 

датог модела; 

- пише честитку; 

- пише личне 

податке 

– име, презиме, 

адресу. 

Знања о језику 

- препознаје шта је 

ново научио; 

- схвата значај 

познавања језика. 

ГРАМАТИКА 
 

-Реченица 

ЕSIST… усвајање 

негацијеKEIN и 

NICHT 

- негација KEIN у 

номинативу и 

акузативу 

- именице ( 

заједничке, 

властите) 

- члан 

- заменице 

- придеви 

предлози 

- прилози 

 

-глаголи 

-бројеви 

 

 
 

презентација наставних 

садржаја 

интерактивно учење 

препознавање и примена 

граматичких садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких 

садржаја из угла 

свакодневнице 

утврђивање и 

систематизација путем 

штампаног материјала, 

радне свеске и мини тестова  

квиз 

корелација и позивање на 

стечено знање из граматике 

матерњег језика 

начини реализације уз помоћ 

визуелног и аудио 

материјала 

допунска и додатна настава 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИЗАБРАНИ СПОРТ 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

изабрани спорт 

5. разред РУКОМЕТ КОШАРКА И ОДБОЈКА 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
 

 

Циљ наставе предмета – 

изабрани спорт јесте да 

ученици задовоље своја 

интересовања и потребе за 

стицањем знања, способности 

за бављење спортом као 

интегралним делом физичке 

културе и настојање да стечена 

знања примењују у животу 

(стварање трајне навике за 

бављење спортом и учешћем 

на такмичењима); 

 

Стицање теоријских знања у 

изабраном спорту, пружање 

неопходних знања из 

изабраног спорта (принципи, 

технике, начин вежбања – 

тренирања, стицање основних 

и продубљених тактичких 

знања; социјализација ученика 

кроз изабрани спорт и 

неговање етичких вредности 

према учесницима у 

такмичењу; откривање 

даровитих и талентованих 

ученика за одређени спорт и 

њихово подстицање да се баве 

спортом. 
 

РУКОМЕТ 

 

Задовољити интересовање 

ученика за бављењем 

рукометом као итегралним 

делом физичке културе и да 

стечена знања примењују  

у животу, стварањем трајне 

навике за бављењем овим 

спортом учешћем и 

организацијом такмичења. 

  

КОШАРКА 

 

Задовољити интересовање 

ученика за бављењем 

кошарком као итегралним 

 

 

 Усмерени развој 

основних моторичких 

способности,првенствено 

брзине и координације; 

 Усмерено 

стицање и  усавршавање 

моторичких умења и 

навика и навике 

предвиђених програмом 

физичког васпитања; 

 Примена стечних 

знања,умења и навика у 

сложенијим 

условима(кроз игру , 

такмичење и сл.); 

 Задовољавање 

социјалних потреба за 

потврђивањем,групним 

поистовећивањем и сл.; 

  Естетско 

изражавање кретњом и 

доживљавање естетских 

вредности; 

 Усвајање етичких  

вредности и подстицање 

вољних особина ученика 

 

 

 

РУКОМЕТ 

 Развој и одржавање 

општих моторичких 

способности, као и 

специфичних 

моторичких 

способности ученика 

значајних за успешно 

бављење рукометом, 

учењем и 

усавршавањем 

основних и сложених 

елемената технике и 

тактике и њихова 

примена у пракси кроз 

такмичења, 

 

 

Програмски садржаји 

физичког васпитања- 

изабраног спорта чини 

следећа структура: 

 развијање 

моторичких 

споосбности 

ученика;  

 спортско-

техничко 

образовање ученика 

(обучавње и 

усавршавање 

технике);  

 индивидуална 

и колективна 

тактика изабраног 

спорта; теоријско 

образовање;  

 правила 

изабраног спорта; 

организовање 

унутар одељенских 

и међуодељенских 

такмичења. 
 

Садржаје рада на 

часовима 

програмирају 

наставници 

задужени за 

реализацију 

предмета физичко 

васпитање – 

изабрани спорт у 

складу са знањима о 

спортској грани и 

сагледавањем 

способности и 

знања ученика; 

 

 

 Настава 

физичко 

васпитање - 

изабрани спорт 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 - 

изабрани спорт 

(нпр.одбојка) и 

посебно се 

нумеришу;  

 сваки 

ученик је 

обавезан да се 

определи за 

један спорт које 

му се понуди 

почетком 

школске 

године, а још 

боље на крају 

претходног 

разреда; 

 

 Избор 

спорта врши се 

на нивоу 

одељења ; 

предлог за 
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делом физичке културе и да 

стечена знања примењују у 

животу, стварањем трајне 

навике за бављењем овим 

спортом учешћем и 

организацијом такмич 

 

ОДБОЈКА 

 

Задовољити интересовање 

ученика за бављењем одбојком 

као итегралним делом физичке 

културе и да стечена знања 

примењују у животу, 

стварањем трајне навике за 

бављењем овим спортом 

учешћем и организацијом 

такмичења. 

 

 Стварање 

објективних представа 

ученика о сопственим 

могућностима у 

рукомету, 

 Социјализација 

ученика и задовољење 

потреба за 

потврђивањем и 

групним 

поистовећивањем, 

неговањем етичких 

вредности према 

учесницима 

такмичења, 

 Откривање 

талентованих ученика 

и њихово подстицање 

за даље бављење 

рукометом. 

 

КОШАРКА 

 Развој и 

одржавање општих 

моторичких 

способности, као и 

специфичних 

моторичких 

способности ученика 

значајних за успешно 

бављење кошарком, 

учењем и 

усавршавањем 

основних и сложених 

елемената технике и 

тактике и њихова 

примена у пракси 

кроз такмичења, 

 Стварање 

објективних 

представа ученика о 

сопственим 

могућностима у 

кошарци, 

 Социјализација 

ученика и задовољење 

потреба за 

потврђивањем и 

групним 

поистовећивањем, 

неговањем етичких 

вредности према 

учесницима 

такмичења, 

програмирани 

садржаји планирају 

се као и сви остали 

часови наставе 

физичког васпитања 

 

Основне 

карактеристике 

програму су: 

 изборност; 

  да служе 

потребама ученика;  

 омогућавање 

наставницима не 

само да планирају 

већ и да 

програмирају рад у 

настави у складу са 

сопственим 

знањима, 

искуствима;  

 програм у 

великој мери 

омогућава 

креативност 

наставника;  

 програм је у 

функцији 

целокупне наставе 

физичког 

васпитања ученика.  

 

Предлог спортова 

који се понуде 

ученицима као 

избор. 
1. У првом реду, 

спортови који се у 

одређеном обиму 

обрађују кроз 

наставу физичког 

васпитања: 

атлетика; 

гимнастика; 

ритмичка 

гимнастика; 

рукомет; кошарка; 

одбојка; 

мали фудбал; плес. 

 

2. Спортови 

изабрани спорт 

даје актив 

наставника 

физичког 

васпитања, у 

складу са 

условима рада 

школе. предлог 

мора бити 

реалан ; 

предлажу се 

спортови за које 

постоје 

адекватни 

услови ;  

 ученици 

једног одељења 

могу изабрати 

исти спорт који 

су упражњавали 

у предходним 

разредима или 

могу изабрати 

нови спорт који 

до тада нису 

упражњавали. 
 

У складу са 

моторичким 

формама које 

карактеришу 

изабрани спорт и 

које се примењују 

у основној фази 

часа, неопходно је 

бирати вежбања, 

како за уводно -

припремну тако и 

завршну фазу 

часа ; 

Тежиште рада у 

свим изабраним 

спортовима да је 

на техници и 

њеној примени у 

ситуационим 

условима ; 

 

Код колективних 

спортова 

(спортских игара) 
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 Откривање 

талентованих ученика 

и њихово подстицање 

за даље бављење 

кошарком. 
 

ОДБОЈКА 

 Развој и одржавање 

општих моторичких 

способности, као и 

специфичних 

моторичких 

способности ученика 

значајних за успешно 

бављење одбојком, 

учењем и 

усавршавањем 

основних и сложених 

елемената технике и 

тактике и њихова 

примена у пракси кроз 

такмичења, 

 Стварање 

објективних представа 

ученика о сопственим 

могућностима у 

одбојци, 

 Социјализација 

ученика и задовољење 

потреба за 

потврђивањем и 

групним 

поистовећивањем, 

неговањем етичких 

вредности према 

учесницима 

такмичења, 

 Откривање 

талентованих ученика 

и њихово подстицање 

за даље бављење 

одбојком. 

 
 

који се налазе у 

програмима 

такмичења "Савеза 

за школски спорт и 

олимпијско 

васпитање Србије" 

3.  Спортови за 

које је 

заинтересована 

локална средина, 

односно локална 

самоурава. 

4. Спортови за 

које постоје 

одговарајући 

природни и 

материјални 

ресурси: - скијање; 

- веслање.  

5.  Спортови са 

којима су се 

ученици упознали 

кроз курсне облике 

рада 
 

РУКОМЕТ 

 

Основни ниво: 

Елементи технике: 

вођење лопте „јачом“ 

руком у месту и 

праволинијском 

кретању умереном 

брзином; бацање 

(додавање) лопте тзв. 

„кратким замахом“ 

изнад висине рамена; 

хватање лопте у 

висини груди; бочни 

(„шасе“) шут. 

Неопходна правила: 

три корака, три 

секунде, три метра, 

грешке (искључења), 

прекршаји (ношена 

лопта, преступ), 

извођење аута. 

Тактика: игра на два 

гола. 

 

Средњи ниво: 

Елементи технике: 

вођења „јачом“ и 

форсирати 

уважбавање 

технике и 

тактике највише 

кроз игру и 

ситуационе 

услове 

приближне 

условима игре;  

На сваком часу у 

одређеним 

временским 

интервалима 

спроводити 

такмичење 

између екипа 

(неопходно је 

правити тимове- 

екипе према 

способностима); 

На часовима 

изабраног спорта 

обавезно је 

примењивати 

диференциране 

облике рада у 

складу са 

знањима и 

способностима 

ученика, 

уважавајући 

структуру 

ученика који су 

се определили за 

одређени спорт 

(има оних који 

су се тим 

спортом већ 

бавили или се 

њиме баве и 

ученика 

почетника); 
Реализацијом 

часова физичког 

васпитања – 

изабрани спорт 

пратити и 

запажати 

ученике који су 

посебно 

талентовани за 
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„слабијом“ руком у 

месту, вођење лопте 

„јачом“ руком у 

праволинијском 

трчању максималном 

брзином; бацање 

(додавање) лопте тзв. 

„дугим замахом“ на 

веће растојање; 

хватање непрецизно 

бачених лопти 

(високих, ниских); шут 

из трка („чеони шут“). 

Тактика: 

индивидуална тактика 

одбране, индивидуална 

тактика напада, 

преузимање играча 

при блокади, игра на 

два гола уз примену 

свих правила. 

  

Напредни ниво: 

Елементи техике: 

вођење лопте „јачом“ и 

„слабијом“ руком у 

кретању максималном 

брзином 

(праволинијски са 

променом правца); 

бацање (дсодавање) 

лопте иза леђа, главе, 

увртањем подлакта, 

„слабијом“ руком; 

скок шут са позиције 

бека, крила, пивота. 

Тактика: групна и 

колективна тактика у 

нападу и одбрани, игра 

на два гола уз суђење 

од стране самих 

ученика. 

 

КОШАРКА 

 

Основни ниво: 

Основни елементи 

технике: основни став 

у нападу и одбрани, 

кретање у одбрани, 

скок у одбрани и 

нападу, хватање и 

додавање лопте обема 

рукама, полазак и 

вођење лопте 

спорт и 

упућивати их да 

се њиме баве и 

изван школе у 

клубовима и 

спортским 

школама ако то 

желе или имају 

интересовања.; 

Током рада са 

ученицима 

уочавати оне чије 

се интересовање 

за одређени спорт 

не поклапа са 

њиховим 

могућностима и 

истим на крају 

школске године 

саветовати за који 

спорт да се 

определе у 

наредној 

школској години 
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праволинијски и са 

предњом променом 

правца, пивотирање, 

шут на кош из продора 

дриблингом, шут са 

дистанце. 

Неопходна правила: 

грешке (лична, 

техничка), прекршаји 

(неправилно вођење, 

кораци, 3“, 5“, 

преступ, враћање 

лопте у „задње“ поље, 

убацивање лопте у 

игру и извођење аута). 

 Тактика: игра 1 на 1 са 

и без лопте, сададња 

два играча у нападу. 

 

Средњи ниво: 

Елементи технике: 

додавање лопте једном 

руком, вођење лопте 

једном руком, вођење 

лопте са променом 

кроз ноге, шут из 

продора двокораком 

након пријема лопте, 

шутирање полагањем 

одоздо, одозго и 

бочно. 

Тактика: игра 2 на 2 у 

нападу и одбрани, 

сарадња 3 играча у 

контранападу и 

позиционом нападу, 

одбрана „човек на 

човека“ и напад на ту 

одбрану. 

  

Напредни ниво: 

Елементи техике: 

вођење лопте са 

променом иза леђа и 

„ролингом“, скок-шут. 

Тактика: игра 3 на 3 у 

нападу и одбрани, 

зонска одбрана и напад 

на зонску одбрану. 

 

ОДБОЈКА 

 

Основни ниво: 

Елементи технике: 

одбијање лопте 
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прстима и чекићем, 

школски сервис. 

Неопходна правила:  

постизање поена, 

дозвољен број 

одбијања лопте у 

једној акцији, сервис 

из простора за 

сервирање без 

преступа, ротација. 

 

Средњи ниво: 

Елементи технике: 

прецизно одбијање 

лопте прстима и 

чекићем, „лелујави“ 

сервис.  

Неопходна правила: 

недозвољени контакти 

са лоптом  

Тактика: заштита 

блока, игра у пољу. 

 

Напредни ниво: 

Елементи техике: 

смечирање, 

блокирање. 

Неопходна правила: 

суђење. 

Тактика: групна и 

колективна тактика у 

нападу и одбрани. 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ образовно-

васпитног рада 

изборног 

предмета 

Информатика и 

рачунарство је да 

се ученици 

оспособе за 

самостално 

-упознавање ученика са 

графичким радним 

окружењем 

оперативног система; 

-упознавање ученика са 

организацијом дискова, 

датотека и 

директоријума; 

-упознавање ученика са 

ОПРЕРАТИВНИ 

СИСТЕМ  

 -упознавање ученика са врстама оперативних 

система  

-упознавање ученике са радним окружењем на 

рачунару и како да изводе поједине операције 

 -приказ преноса података на преносиве 

меморије,  

-надгледање и усмеравање практичаниг рада 

ученика  

-проналазак примера употребе програма 
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коришћење 

рачунара, 

обављање 

једноставних 

операција на 

рачунару, 

стицање основне 

рачунарске 

писмености и 

оспособљавање 

ученика за 

коришћење 

рачунара у 

даљем 

школовању и 

будућем раду. 

 

подешавањем околине 

за рад на српском 

језику; 

-упознавање ученика са 

инсталацијом додатних 

уређаја и програма; 

-упознавање ученика са 

радом у програму за 

обраду текста; 

-упознавање ученика са 

основним програмима 

за рад у мултимедији; 

-оспособљавање 

ученика за самостално 

коришћење 

рачунарских програма. 

 

 

РАД СА 

ТЕКСТОМ 

- упознавање са програмима за обраду текста 

 - примена тастера на тастатури и практичан рад 

са њима  

- објашњењење цртања и опције набрајања 

 - надгледање и усмеравање практичног рада 

ученика 

УВОД У 

МУЛТИМЕДИЈУ 

- оспособити ученике да користе: MediaPlayer,   

- дати ученицима основне информације о 

преносу обради и репродукцији слике и звука на 

рачунару  

 -практично реалиизовати употребу едукативних 

CD-aiDVD-a (електронске књиге, 

енциклопедије, атласи...). 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУТУРЕ 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК 

5.разред 
LIMBA ROMÂNĂ 

 

ЦИЉ 
Scopul 

activităţii 

instructive 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
Sarcini operative 

САДРЖАЈИ 

Cuprins 

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВА

ЊА 
MODUL DE 

REALIZARE A 

PROGRAMEI 
Scopul 

activităţii 

instructive 

în clasa a 

V-a este 

însuşirea 

limbii 

române 

literare, 

cunoaşterea 

şi sesizarea 

valorilor 

artistice în 

creaţiile 

literare în 

limba 

română, 

însuşirea 

exprimării 

orale şi 

scrise, 

- să respectereguliledepunctuaţie şiaccentuarea 

încitire - să aplicereguliledeortografie înscris - să 

scrieciteţ şicorectdupă dictare şi încompuneri - să 

exprimecorectmesajulcitit - să 

identificesensulunuicuvântnecunoscutcuajutoruldicţ

ionarului - să identificeinformaţiileesenţiale 

şidetaliiledintr-unmesajoral - să construiască 

propoziţiicorectedinpunctdevederegramatical - să 

cunoască părţiledevorbireflexibile şineflexibile - să-

şi îmbogăţească vocabularulcucuvinte şiexpresiinoi 

- să respectemetodologialucrărilorscrise - să observe 

şisă explicelegăturiledecauză-consecinţă 

şiprinconcluziipersonalesă facă analizatextelor 

îndiferitesituaţii - să 

dezvolteposibilitateadearemarca 

şiexplicauneleemoţii şimotivări înopereleliterare 

LIMBA (gramatică, 

ortografie) 

Substantivul.Genul. 

Numărul. Articolul. 

Cazurile 

substantivuluiPronu

mele  Numeralul 

cardinal şi ordinal. 

Verbul.  Conjugarea. 

Modurile personale 

şi modurile 

nepersonale ale 

verbului. Timpurile 

modului indicativ: 

prezent, imperfect, 

perfect compus, 

viitor. Verbele 

auxiliare: a fi, a avea, 

a vrea (a voi). Părţile 

de vorbire 

neflexibile. 

 În domeniul 

limbii se pune 

accent pe 

evaluarea 

posibilităţilor de 

exprimare prin 

introducerea 

expresiilor şi 

cuvintelor noi în 

vocabularul activ 

al elevilor şi prin 

folosirea 

cuvintelor cu 

valoare 

sinonimică. 

Mesajul pe care 

elevul îl va 

comunica în 

limba română 

trebuie să fie 

bazat pe 
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îmbogăţire

a 

vocabularul

ui cu 

cuvinte şi 

expresii 

noi, 

dezvoltarea 

capabilităţii 

de 

exprimare, 

orală şi 

scrisă a 

ideilor din 

operele 

literare şi 

din 

conversaţia 

cotidiană 

 

 

 

 

CITIRE 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA 

TEXTULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni literare 

 

 

Exprimarea în scris 

structurile 

lingvistice în 

spiritul limbii 

române, 

determinate de 

gândirea în 

această limbă. 

Exersarea citirii 

expresive şi 

emotive, recitarea 

convingătoare şi 

exprimarea 

opiniei personale 

în faţa clasei. 

Memorarea 

câtorva poezii 

lirice şi 

fragmente din 

poezia epică şi 

proză 

Identificarea 

secvenţelor 

descriptive, 

narative şi 

dialogate dintr-un 

text. Analiza şi 

identificarea 

personajelor, 

principale şi 

secundare. 

Descoperirea 

mijloacelor de 

limbă şi stil cu 

ajutorul cărora 

sunt realizate 

imaginile poetice 

şi create 

impresiile 

artistice. 

Transformarea 

planului simplu 

în plan dezvoltat. 

Portretul literar. 

Noţiuni din 

literatura 

populară. 

Dictări libere şi 

de control. 

Compunerea 

(naraţiunea, 

descrierea, 

portretul) 
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Допунска настава 
За допунски рад се опредљују ученици  5. разреда  којима је потребна додатна мотивација и подршка у усвајању 

румунског језика, као и  ученици којима је потребна било каква додатна помоћ у процесу учења 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

 

-подстицање на усвајање знања 

- -мотивисање  за рад 

- -методе рада прилагођава 

карактеристикама и способностима 

ученика  

- интерактивно учење 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

 

- Ученик  зна основе ( градња, употреба) 

садашњег, прошлог и будућег времена 

-правилно казује реченице у зависности од 

времена 

дешавања; 

-зна да користи врсте речи; 

- ученик зна употребу модалних глагола и 

њихову промену у презенту и претериту 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

ученик  зна  одређен  фонд речи, потребних за 

лично представљање 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

читање разноврсних текстова 

- дискусија 
- ученик зна правилно да чита непознат текст, 

ПИСАЊЕ И 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

- диктати 

- преписивање текстова 

- кратки описи 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише кратка неформална писма  

КОНВЕРЗАЦИЈА - индивидуално, у пару 

- Ученик је способан да монолошки, без 

претходне припреме представља у пар 

реченица себе и друге. 

 

 

 

 

 

 

 

Додатна настава 
 

Додатна настава се организује за напредније ученике  5. разреда који желе да прошире своја знања из  

румунског језика. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. такмичење 
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ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

 

- методе рада 

прилагођава ученицима 

који показују 

интересовање за 

усвајање знања  у већем 

обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

-Усвајање знања у већем обиму 

-  Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

- методе рада 

прилагођава ученицима 

који показују 

интересовање за 

усвајање знања  у већем 

обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. 

такмичење 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУТУРЕ 

 
NASTAVNI PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE 

Od 1.razredа do 8.razreda 

Nastavu maternjeg jezika triba povezat prvenstveno sa stečenim iskustvom iz svakodnevnog života, sa 

nastavom poznavanja prirode i društva, poviјеšću, zemljopisom, sa likovnom i glazbenom kulturom, 

običajima, kulturom, vijerom i tradicijom svog naroda. Korelacija  ovih  prijedmeta i oblasti prijeko je 

potrijebna jer omogućava ostvarivanje veoma uspešnih rezultata rada. 

CILJ 

NASTAVE 

OPERATIVNI 

ZADACI NASTAVE 
SADRŽAJI NAČINI OSTVARIVANJA 

CILJ nastave 

hrvatskog jezika 

s elementima 

nacionalne 

kulture je da 

učenici ovladaju 

hrvatskim 

standardnim 

jezikom u 

okviru 

predviđenih 

sadržaja, te da 

upoznaju 

elemente 

hrvatske kulture 

- upoznavanje i 

njegovanje kulturne 

baštine Hrvata; 

 - postupno i 

sistematsko 

upoznavanje hrvatskog 

standardnog jezika u 

usmenoj i pismenoj 

uporabi;  

- primjena jezika u 

različitim 

komunikacijskim 

situacijama;  

- razvijanje pravilnog 

usmenog i pismenog 

izražavanja; 

 - bogaćenje rječnika, 

jezičnog i stilskog 

KOMUNIKACIJSKA 

OSPOSOBLJENOST 

 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

JEZIČNA 

OSPOSOBLJENOST 

 Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

KNJIŽEVNOST 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

*Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУТУРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Наставни програм за 6. Разред 
3.6.1.Обавезни изборни наставни предмети 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

6. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

izraza; 

-upoznavanje sa 

šokačkom I 

bunjevačkom 

tradicijom u 

Vojvodini. 

HRVATSKA 

KULTURNA, 

POVIJESNA I 

PRIRODNA 

BAŠTINA 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja, nalazi korelacije sa poviješću , 

zemljopisom... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 
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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, 

позоришнa, 

филмска и друга 

уметничка 

остварења из 

српске и светске 

баштине. 

- 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 основних знања о 

грађењу и значењима 

глаголских облика (футур 

други; имперфекат; 

плусквамперфекат; 

императив; потенцијал; 

трпни глаголски придев; 

глаголски прилози); 

- проширивање знања о 

сложеној реченици; 

- оспособљавање ученика за 

уочавање разлике између 

дугих акцената; 

- оспособљавање за 

уочавање и тумачење 

узрочно-последичних веза у 

уметничком тексту, за 

исказивање властитих 

судова и закључака 

приликом анализе текста и 

у разним говорним 

ситуацијама; 

- развијање способности за 

уочавање и тумачење 

емоција, мотива и 

песничких слика у лирском 

тексту; 

- постепено упознавање 

структуре основних облика 

усменог и писменог  

изражавања- према 

захтевима програма. 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граматика: 

- обнављање, проверавање и систематизовање 

знања; 

- подела речи по настанку: просте, изведене, 

сложене ( суфикси; творбена основа; корен речи; 

сложенице; префикси); 

- атрибутска и предикатска функција именица и 

придева; 

- самогласници и сугласници; слоготворно р. 

Подела речи на слогове; подела сугласника по 

месту изговора и по звучности. 

- гласовне промене и алтернације- уочавање у 

грађењу и промени речи; 

- придевске заменице: разликовање по значењу и 

функцији; 

- грађење и значења глаголских облика: аорист, 

футур други; имперфекат; плусквамперфекат;  

императив; потенцијал; трпни глаголски придев; 

глаголски прилози. Прости и сложени глаголски 

облици; лични и нелични глаголски облици. 

- реченица: комуникативна и предикатска 

реченица; 

- независне и зависне предикатске реченице; 

- вежбе у исказивању реченичних чланова речју, 

синтагмом и зависном реченицом.  

ЈЕЗИК 

Правопис: 

- проверавање, понављање и увежбавање 

правописних правила обрађених у претходним 

разредима; 

- писање одричних заменица уз предлоге; 

- писање заменица у обраћању: Ви, Ваш;  

- писање имена васионских тела- једночланих и 

вишечланих; 

- писање глаголских облика које ученици често 

погрешно пишу ( радни глаголски придев, аорист, 

потенцијал, перфекат, футур први); 

- интерпункција после узвика; 

- растављање речи на крају реда;  

- навикавање ученика на коришћење правописа 

(школско издање). 

Ортоепија: 

- проверавање и увежбавање садржаја из 

претходних разреда ( правилан изговор гласова, 

разликовање дугих и кратких акцената, интонација 

реченице); 

- вежбе у изговарању дугоузлазног и дугосилазног 

акцента; 
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-интонација везана за изговор узвика. 

 КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира: 

- лирска, епска, драмска дела; 

Допунски избор (бирају се најмање три, а највише 

пет дела за обраду). 

Научнопопуларни и информативни текстови 

(бирају се најмање три дела за обраду) 

 

-Тумачење текста 
- Књижевнотеоријски појмови (везано за лирику, 

епику, драму) 

- Функционални појмови; 

- Читање (усклађивање читања с природом 

неуметничког и уметничког текста; читање с 

провером разумевања прочитаног непознатог 

текста) 

  

   

 
ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања: 

- препричавање са истицањем карактеристика лика 

у књижевном тексту; 

- причање са коришћењем елемената 

композиционе форме; 

Описивање спољашњег и унутрашњег простора; 

описивање динамичких и статичких појава у 

природи; 

-портретисање особа из непосредне околине на 

основу анализе књижевних портрета; 

-извештавање: кратак извештај о школској акцији, 

свечаности и сл. 

 

Усмена и писмена вежбања: 
- ортоепске вежбе; 

- лексичке и семантичке вежбе; 

- синтаксичке и стилске вежбе; 

- стваралачко препричавање; 

- портретисање особе из непосредне околине 

ученика; 

- извештавање: кратак писмени извештај о 

школској акцији; 

- писање службеног и приватног писма; 

- осам домаћих писмених задатака, четири школска 

писмена задатка. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

6. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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Циљ додатне 

наставе српског 

језика јесте 

проширивање 

знања, умења и 

вештина, 

подсцтицање 

активности 

ученика и 

оспособљавање 

за 

самообразовање; 

те подстицање на 

стваралачки рад 

и самостално 

коришћење 

различитих 

видова сазнања. 

-  Обнављање и 

утврђивање градива са 

редовне наставе; 

- проширивање 

усвојених знања из 

језика, књижевности и 

језичке културе; 

- самопоузданије 

тумачење књижевних 

дела; 

- упућивање у рад на 

сложенијим 

граматичким задацима; 

- оспособљавање за 

такмичења различитих 

нивоа. 

 

 

Граматика: 

- врсте и подврсте речи и служба речи; 

- реченице (по значењу и саставу); 

- падежи; 

- глаголски облици; 

- грађење речи;  

- гласови и гласовне промене; 

- реченични акценат. 

ЈЕЗИК 

Правопис: 

- правописна правила на сложенијим примерима 

 

Ортоепија: 

- разликовање дугих и кратких акцената; 

- вежбе у изговарању дугоузлазног и 

дугосилазног акцента. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира: 

- дела, аутори, ликови, књижевни род и врста, 

теме и мотиви обрађених дела, и дела по избору 

ученика; 

Књижевнотеоријски појмови: 

- стилске фигуре; 

- врсте стиха, строфе, риме; 

- самостална анализа лирске песме. 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања 

- богаћење лексичког фонда (ученици истражују 

савремени говор медија); фразеологизми; 

- речници (коришћење) 

Усмена и писмена вежбања 

-самосталан стваралачки  и истраживачки рад на 

задату тему (некњижевне речи и туђице). 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

6. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ допунске 

наставе српског 

језика јесте да 

ученици овладају 

основним 

законитостима 

српског 

књижевног 

језика на којем 

ће се усмено и 

- Стицање основних 

знања о грађењу речи; 

- упознавање са поделом 

гласова и гласовним 

променама у српском 

језику; 

- стицање основних 

знања о глаго лским 

облицима (футур други; 

имперфекат; 

 

Граматика: 

- подела речи по настанку: просте, изведене, 

сложене; 

- самогласници и сугласници, подела речи на 

слогове. Подела сугласника по месту изговора и 

по звучности; 

- гласовне промене (уочавање у примерима). 

- глаголски облици ( основна знања у новим 

глаголским облицима). 
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писмено 

правилно 

изражавати, да 

упознају, доживе 

и оспособе се да 

тумаче основне 

елементе 

одабраних 

књижевних дела  

и других 

уметничких 

остварења из 

српске и светске 

баштине. 

плусквамперфекат; 

императив; потенцијал; 

трпни глаголски придев; 

глаголски прилози ). 

- упознавање основних 

облика усменог и 

писменог изражавања 

према захтевима 

програма. 

 

ЈЕЗИК 

Правопис: 

- писање заменица у обраћању: Ви, Ваш; 

- растављање речи на крају реда; 

- правописна правила усвојена у претходним 

разредима. 

 

Ортоепија: 

- разликовање дугих и кратких акцената; 

- правилан изговор гласова. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира (избор из обрађених књижевних дела); 

Тумачење текста; 

Књижевнотеоријски појмови (појмови везани за 

лирска, епска, драмска дела); 

Функционални појмови (хуманост, 

достојанство, објективно, субјективно, анализа, 

синтеза...) 

Читање (по потреби). 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања 

- боаћење лексичког фонда 

Усмена и писмена вежбања 

- ортоепске вежбе; 

- ортографске вежбе; 

- диктат и аутодиктат; 

- лексичке вежбе; 

- синтаксичке вежбе; 

- увежбавање технике писања приватног и 

службеног писма. 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

 

Циљ наставе 

страног језика у 

основном образовању 

заснива се на потребама 

ученика које се 

остварују овладавањем 

комуникативним 

вештинама и развијањем 

способности и метода 

учења страног језика.  

Циљ наставе страног 

језика у основном 

Разумевање говора  

Ученик треба да:  
- разуме дијалоге (до 10 

реплика / питања и 

одговора), приче, друге 
врсте текстова и песме о 

темама, садржајима и 

комуникативним 
функцијама предвиђеним 

наставним програмом, 

које чује уживо, или са 
аудио-визуелних записа;  

- разуме општи садржај и 

издвоји кључне 

МОЈ ЖИВОТ - BE 
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образовању стога јесте: 

развијање сазнајних и 

интелектуалних 

способности ученика, 

његових хуманистичких, 

моралних и естетских 

ставова, стицање 

позитивног односа 

према другим језицима и 

културама, као и према 

сопственом језику и 

културном наслеђу, уз 

уважавање различитости 

и навикавање на 

отвореност у 

комуникацији, стицање 

свести и сазнања о 

функционисању страног 

и матерњег језика. 

Током основног 

образовања, ученик 

треба да усвоји основна 

знања из страног језика 

која ће му омогућити да 

се у једноставној 

усменој и писаној 

комуникацији 

споразумева са људима 

из других земаља, усвоји 

норме вербалне и 

невербалне 

комуникације у складу 

са специфичностима 

језика који учи, као и да 

настави, на вишем нивоу 

образовања и 

самостално, учење истог 

или другог страног 

језика. 

информације из 
прилагођених текстова 

после 2-3 слушања;  

- разуме и реагује на 
одговарајући начин на 

усмене поруке у вези са 

личним искуством и са 
активностима на часу 

(позив на групну 

активност, заповест, 
упутство, догађај из 

непосредне прошлости, 

планови за блиску 
будућност, свакодневне 

активности, жеље и 

избори, итд.).  

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  

- разуме текстове (до 150 
речи), који садрже 

претежно познате језичке 

елементе, а чији садржај 
је у складу са развојним и 

сазнајним 

карактеристикама, 
искуством и 

интересовањима ученика;  
- разуме и адекватно 

интерпретира садржај 

илустрованих текстова 
(стрипови, ТВ програм, 

распоред часова, 

биоскопски програм, ред 
вожње, специјализовани 

часописи, информације на 

јавним местима итд.) 

користећи језичке 

елементе предвиђене 

наставним програмом; 
- проналази и издваја 

предвидљиве 

информације у текстовима 
из свакодневног 

окружења (писма, краћи 

новински чланци, 
упутства о употреби) и из 

краћих књижевних форми 

(приповетке, поезија, 
драмски текстови) 

примерених узрасту и 

интересовању ученика;  
- може да изведе закључак 

о могућем значењу 

непознатих речи 

ослањајући се на општи 

смисао текста са темом из 

свакодневног живота.  

Усмено изражавање 

Ученик треба да:  

- усклађује интонацију, 
ритам и висину гласа са 

сопственом 

комуникативном намером 
и са степеном 

формалности говорне 

ситуације;  
- поред информација о себи 

- Просто садашње 

време (потврдни 

облик, сва лица) 

- интересовања и 

активности 

- придеви 

- изрази за 

учесталост 

- прилошке 

одредбе за 

учесталост 

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о

 

- Просто садашње 

време (сва лица, 

потврдни, 

упитни и 

одрични облик) 

- изражавање 

мишљења  

- свакодневне 

рутине 

- везници 

н
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р
ед
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У 

ПРОШЛОСТИ 

- Просто прошло 

време (глагол 

бити, потврдни, 

упитни и 

одрични облик) 

- бројеви 

- изрази везани за 

одмор и 

путовања 

- називи послова 

о
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о
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- Просто прошло 

време (правилни 

и неправилни 

глаголи) 

- бројеви и 

датуми 

- прилошке 

одредбе за 

време 

(прошлост) 
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- Просто прошло 

време (правилни 

и неправилни 

глаголи; 

потврдни, 

упитни о 

одрични облик) 

н
ап
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СПОЉАШЊЕ 

ОКРУЖЕЊЕ 

- Трајно садашње 

време 

- називи 

трговина,  

ствари и места у 

граду 

о
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и свом окружењу описује 
или извештава у неколико 

реченица о лицима, 

догађајима и 
активностима у 

садашњости, прошлости и 

будућности, користећи 
познате језичке елементе 

(лексику и 

морфосинтаксичке 
структуре);  

- препричава, упоређује и 

интерпретира у неколико 
реченица садржај 

писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме, 
садржаје и комуникативне 

функције предвиђене 

наставним програмом, 

користећи познате језичке 

елементе (лексику и 

морфосинтаксичке 
структуре);  

- у неколико реченица даје 

своје мишљење и 
изражава ставове у складу 

са предвиђеним 
комуникативним 

функцијама, користећи 

познате језичке елементе 
(лексику и 

морфосинтаксичке 

структуре).  

Интеракција  

Ученик треба да:  

- у стварним и 

симулираним говорним 

ситуацијама са 

саговорницима размењује 
исказе у вези с 

контекстом учионице, као 

и о свим осталим темама, 
ситуацијама и 

комуникативним 

функцијама предвиђеним 
наставним програмом 

(укључујући и размену 

мишљења и ставова према 
стварима, појавама, 

користећи познате 

морфосинтаксичке 
структуре и лексику);  

- учествује у комуникацији 

и поштује социокултурне 

норме комуникације 

(тражи реч, не прекида 

саговорника, пажљиво 
слуша друге, итд).  

- да одговори на директна 

питања која се надовезују 
уз могућност да му се 

- Трајно прошло 

време 

- Could/couldn’t 

- There was/were; 

It was/were 

 

ср
ед

њ
и
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- Трајно и просто 

садашње време- 

поређење 

-  правац кретања 

н
ап

р
ед

н
и
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и

в
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РАЗЛИЧИТО 

ЈЕ 

- присвојне 

заменице 

- називи 

модерних изума 

о
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- будућност са 

GOING TO 

- придеви 

ср
ед
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н
и

в
о

 

- компаратив и 

суперлатив 

придева 

- питања са HOW 

+ придев 

н
ап

р
ед

н

и
 н

и
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ЗДРАВА 

БУДУЋНОСТ 

- HOW MUCH… 

/HOW 

MANY…? 

- важни догађаји 

- храна и пиће 

о
сн

в
н

и
 н

и
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- A LOT OF, 

MUCH, MANY 

- бројиве и 

небројиве 

именице  

- будућност са 

WILL/WON’T 
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понове и пружи помоћ 
при формулисању 

одговора.  

Писмено изражавање  

Ученик треба да:  

- пише реченице и краће 

текстове (до 70 речи) чију 
кохерентност и кохезију 

постиже користећи 

познате језичке елементе 
у вези са познатим 

писаним текстом или 

визуелним подстицајем;  
- издваја кључне 

информације и 

препричава оно што је 
видео, доживео, чуо или 

прочитао;  

- користи писани код за 
изражавање сопствених 

потреба и интересовања 

(шаље личне поруке, 
честитке, користи 

електронску пошту, и сл.).  

Медијација 

У ситуацији када посредује 

између особа (вршњака и одраслих) 
које немогу да се споразумеју, ученик 

треба да:  

- усмено преноси суштину 
поруке са матерњег на 

циљни језик и са циљног 

на матерњи;  
- писмено преноси 

једноставне поруке и 

објашњења.  
 

- Трајно садашње 

време у 

употреби за 

будућност 

- прилошке 

одредбе за 

време 

(будућност) 

- поређење 

будућих 

времена 

н
ап
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НАШ СВЕТ - градивне 
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- модални глаголи 

- глаголи који 

означавају 

радњу 

ср
ед
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- први 

кондиционал 

н
ап
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ШЕСТИ РАЗРЕД, ДОПУНСКА НАСТАВА 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
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Циљ наставе 

страног језика у 

основном образовању 

заснива се на потребама 

ученика које се 

остварују овладавањем 

комуникативним 

вештинама и развијањем 

способности и метода 

учења страног језика.  

Циљ наставе страног 

језика у основном 

образовању стога јесте: 

развијање сазнајних и 

интелектуалних 

способности ученика, 

његових хуманистичких, 

моралних и естетских 

ставова, стицање 

позитивног односа 

према другим језицима и 

културама, као и према 

сопственом језику и 

културном наслеђу, уз 

уважавање различитости 

и навикавање на 

отвореност у 

комуникацији, стицање 

свести и сазнања о 

функционисању страног 

и матерњег језика. 

Током основног 

образовања, ученик 

треба да усвоји основна 

знања из страног језика 

која ће му омогућити да 

се у једноставној 

усменој и писаној 

комуникацији 

споразумева са људима 

из других земаља, усвоји 

норме вербалне и 

невербалне 

комуникације у складу 

са специфичностима 

језика који учи, као и да 

настави, на вишем нивоу 

образовања и 

самостално, учење истог 

или другог страног 

Разумевање говора  

Ученик треба да:  

- разуме дијалоге (до 10 

реплика / питања и 
одговора), приче, друге 

врсте текстова и песме о 

темама, садржајима и 
комуникативним 

функцијама предвиђеним 

наставним програмом, 
које чује уживо, или са 

аудио-визуелних записа;  

- разуме општи садржај и 
издвоји кључне 

информације из 

прилагођених текстова 
после 2-3 слушања;  

- разуме и реагује на 

одговарајући начин на 
усмене поруке у вези са 

личним искуством и са 

активностима на часу 
(позив на групну 

активност, заповест, 

упутство, догађај из 
непосредне прошлости, 

планови за блиску 
будућност, свакодневне 

активности, жеље и 

избори, итд.).  

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  

- разуме текстове (до 150 
речи), који садрже 

претежно познате језичке 

елементе, а чији садржај 
је у складу са развојним и 

сазнајним 

карактеристикама, 
искуством и 

интересовањима ученика;  

- разуме и адекватно 
интерпретира садржај 

илустрованих текстова 

(стрипови, ТВ програм, 
распоред часова, 

биоскопски програм, ред 

вожње, специјализовани 
часописи, информације на 

јавним местима итд.) 

користећи језичке 
елементе предвиђене 

наставним програмом; 

- проналази и издваја 
предвидљиве 

информације у текстовима 

из свакодневног 
окружења (писма, краћи 

новински чланци, 

упутства о употреби) и из 

МОЈ ЖИВОТ - BE 

-  CAN 

- HAVE GOT 

- THERE IS/ARE 

- LIKE + -ING 

У 

ПРОШЛОСТИ 

- Просто прошло 

време (глагол 

бити, потврдни, 

упитни и 

одрични облик) 

- бројеви 

- изрази везани за 

одмор и 

путовања 

- називи послова 
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језика. краћих књижевних форми 
(приповетке, поезија, 

драмски текстови) 

примерених узрасту и 
интересовању ученика;  

- може да изведе закључак 

о могућем значењу 
непознатих речи 

ослањајући се на општи 

смисао текста са темом из 
свакодневног живота.  

Усмено изражавање 

Ученик треба да:  
- усклађује интонацију, 

ритам и висину гласа са 

сопственом 
комуникативном намером 

и са степеном 

формалности говорне 
ситуације;  

- поред информација о себи 

и свом окружењу описује 
или извештава у неколико 

реченица о лицима, 

догађајима и 
активностима у 

садашњости, прошлости и 
будућности, користећи 

познате језичке елементе 

(лексику и 
морфосинтаксичке 

структуре);  

- препричава, упоређује и 
интерпретира у неколико 

реченица садржај 

писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме, 

садржаје и комуникативне 

функције предвиђене 
наставним програмом, 

користећи познате језичке 

елементе (лексику и 
морфосинтаксичке 

структуре);  

- у неколико реченица даје 
своје мишљење и 

изражава ставове у складу 

СПОЉАШЊЕ 

ОКРУЖЕЊЕ 

- Трајно садашње 

време 

- називи 

трговина,  

ствари и места у 

граду 

РАЗЛИЧИТО 

ЈЕ 

- присвојне 

заменице 

- називи 

модерних изума 
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са предвиђеним 
комуникативним 

функцијама, користећи 

познате језичке елементе 
(лексику и 

морфосинтаксичке 

структуре).  

Интеракција  

Ученик треба да:  

- у стварним и 
симулираним говорним 

ситуацијама са 

саговорницима размењује 
исказе у вези с 

контекстом учионице, као 

и о свим осталим темама, 
ситуацијама и 

комуникативним 

функцијама предвиђеним 
наставним програмом 

(укључујући и размену 

мишљења и ставова према 
стварима, појавама, 

користећи познате 

морфосинтаксичке 
структуре и лексику);  

- учествује у комуникацији 
и поштује социокултурне 

норме комуникације 

(тражи реч, не прекида 
саговорника, пажљиво 

слуша друге, итд).  

- да одговори на директна 
питања која се надовезују 

уз могућност да му се 

понове и пружи помоћ 

при формулисању 

одговора.  

Писмено изражавање  

Ученик треба да:  

- пише реченице и краће 

текстове (до 70 речи) чију 
кохерентност и кохезију 

постиже користећи 

познате језичке елементе 
у вези са познатим 

писаним текстом или 

визуелним подстицајем;  
- издваја кључне 

информације и 

препричава оно што је 
видео, доживео, чуо или 

прочитао;  

- користи писани код за 
изражавање сопствених 

потреба и интересовања 

(шаље личне поруке, 
честитке, користи 

електронску пошту, и сл.).  

Медијација 

У ситуацији када посредује 

између особа (вршњака и одраслих) 

које немогу да се споразумеју, ученик 
треба да:  

- усмено преноси суштину 

поруке са матерњег на 
циљни језик и са циљног 

на матерњи;  

- писмено преноси 
једноставне поруке и 

објашњења.  

 

ЗДРАВА 

БУДУЋНОСТ 

- HOW MUCH… 

/HOW 

MANY…? 

- важни догађаји 

- храна и пиће 

НАШ СВЕТ - градивне 

именице 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

6. разред 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ васпитно-образовног 

рада у настави ликовне 

културе јесте да подстиче и 

развија учениково 

стварлачко мишљење и 

деловање у складу са 

демократским 

опредељењем друштва и 

карактером овог наставног 

предмета. 

Ученици треба да: 

- развију ликовно-естетски 

сензибилитет(осетљивост)за 

спонтани ритам бојаних 

мрља, линија, текстуру, 

светлину, боју и чулну 

осетљивост и осећајност за 

визуелно споразумевање и 

свет уобразиље у ликовним 

делима 

-покажу интересе и 

способности за самостално 

откривање визуелних појава 

и законитости света облика: 

светло-тамно, облик-боја, 

простор, композиција 

-посматрају и естетски 

доживљавају дела ликовних 

уметности 

-развијају љубав према 

ликовном наслеђу 

-развијају способност за 

креативно и апстрактно 

мишљење 

-развијају способности 

сарадње и самопоуздање у 

тимском раду 

-развијају индивидуално 

истраживање односа 

ликовних елемената на 

примерима националног и 

светског ликовног 

уметничког наслеђа 

СЛОБОДНО 

РИТМИЧКО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

-упознавање ученика с појмом 

апстрактне уметности 

 -кључни појмови: спонтани 

ритам, ташизам и апстракција 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

-појам визуелног 

споразумевања, типографија, 

калиграфија, стрип, плакат  

-кључни појмови: калиграфија, 

типографија, лого, стрип, 

плакат 

ТЕКСТУРА -појам текстуре и фактуре и 

њихове примене у 

самосталном раду  

-кључни појмови: текстура, 

фактура 

СВЕТЛИНА -упознавање ученика са 

светлином као једним од 

основних појмова ликовног 

језика, као и сенком, светло-

тамним контрастом, 

градацијом светлости, валером 

и волуменом 

-кључни појмови: светлина, 

сенка, светло-тамни контраст, 

градација светлости, валер, 

волумен  

БОЈА -боја као један од основних 

ликовних елемената 

-основно изведена боје 

-ахроматске и хроматске боје 

-топле и хладне боје 

-комплементарне боје 

-хармонија боје 

-локалне и експресивне боје 
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СВЕТ У 

ОБРАЗИЉЕ 
-упознавање ученика са појмом 

маште, имагинације или 

фантазије, као и значењем и 

функцијом маште у процесу 

ликовног стварања 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 

 

 
6.РАЗРЕД 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Општи циљ 

наставе музичке 

културе је 

развијање 

интересовања за 

музичку уметност 

и упознавање 

музичке 

традиције и 

културе свога и 

других народа. 

Остали циљеви и 

задаци наставе 

музичке културе 

су: 

- оспособљавање 

за разумевање 

могућности 

музичког 

изражавања; 

- развијање 

осетљивости за 

музичке 

вредности; 

Ученици треба да: 

- певају по слуху и из 

нотног текста песме 

наших и других 

народа (народне, 

уметничке, дечје, 

староградске); 

- упознају основне 

појмове из музичке 

писмености; 

- упознају музичке 

дела уз основне 

информације о делу и 

композитору; 

- развијају 

стваралачке 

способности. 

Извођење 

музике 

Певање, свирање и основе музичке 

писмености 

Обрадити и певати народне, дечје, 

уметничке песме, каноне и песме наших и 

страних композитора. 

На дечјим ритмичким и мелодијским 

инструментима изводити песме 

одговарајуће 

тежине (обнављање целе ноте, половине, 

четвртине, осмине, шеснаестине у групи и 

одговарајућих пауза; обрада осминске 

триоле и синкопе). 

Кроз обраду песама упознати F-dur, D-dur и 

d-moll лествицу. 

Слушање 

музике 

Слушати вокалне, вокално-инструменталне 

и инструменталне композиције наших и 

страних композитора. 

Посебну пажњу обратити на соло и хорску 

песму уз основне информације о делу и 

композитору. 

Ученике оспособити да препознају и 

упознају звук инструмента у примерима 

које 

слушају, представљати им изглед и 
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- неговање 

способности 

извођења музике 

(певање/свирање); 

- стицање навике 

слушања музике, 

подстицање 

доживљаја и 

оспособљавање за 

разумевање 

музичких порука; 

- подстицање 

стваралачког 

ангажовања у 

свим музичким 

активностима 

(извођење, 

слушање, 

истраживање и 

стварање музике); 

- развијање 

критичког 

мишљења; 

- упознавање 

основа музичке 

писмености и 

изражајних 

средстава 

музичке 

уметности; 

- упознавање 

занимања 

музичке струке. 

могућности инструмента. 

Стварање 

музике 

Подстицање музичке креативности кроз 

импровизацију на доступним 

инструментима. 

Импровизовање дијалога на инструментима 

Орфовог инструментарија. 

Стварање дечјих песама 

 

 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 

6.разред 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе историје је 

културни напредак и 

хуманистички развој 

ученика.Циљ наставе 

историје је и да допринесе 

разумевању и историјског 

простора и 

времена,историјских 

процеса и токова,као и 

развијању 

националног,европског и 

светског идентитетаи духа 

толеранције код 

Ученици треба да: 

-разумеју појам средњи 

век и основне одлике 

тог историјског периода, 

- разумеју основне 

одлике феудалног 

друштва, 

- стичу знање о 

најзначајнијим 

државама 

средњовековне Европе, 

- стичу знање о српским 

средњовековним 

државама 

- стичу знање о 

УВОД -Појам средњи век 

-Основне одлике средњег века 

-Историјски извори за средњи 

век 

ЕВРОПА И 

СРЕДОЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

-Појам рани средњи век 

-Византија 

-Велика сеоба народа 

-Франачка држава 

-Исламски свет у средњем веку 

-Хришћанство у раном средњем 

веку 

СРБИ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

-Стари Словени 

-Јужни Словени на Балканском 

полуострву 

-Покрштавање и рана култура 

Јужних Словена 
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ученика.Циљ наставе 

историје је и упознавање са 

основним одликама 

средњег века. 

 

личностима које су 

обележиле средњи век у 

општој и националној 

историји, 

- разумеју улогу 

религије у друштву 

средњег века, 

- упознају културна и 

техничка достигнућа 

средњовековне Европе, 

- упознају културно 

наслеђа Срба у средњем 

веку, 

- користе историјске 

карате за период 

средњег века, 

-  користе историјске 

изворе 

- развију  критички 

однос према 

историјским изворима 

 
 

ЕВРОПА У 

ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

-Појам монархија 

-Крсташки ратови 

-Средњовековни градови 

-Средњовековна култура у 

позном средњем веку 

СРПСКИ НАРОД И 

ЊЕГОВИ СУСЕДИ 

У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

-Србија у доба Немањића 

-Босна и Дубровник у средњем 

веку 

-Средњовековна култура Срба у 

позном средњем веку 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И 
ЊИХОВО 
ОКРУЖЕЊЕ У 
ДОБА 
ОСМАНЛИЈСКИХ 
ОСВАЈАЊА 

-Продор Османлија на 

Балканско полуострво 
-Моравска Србија 
-Српска деспотовина 
-Пад балканских држава под 
турску власт 
-Сеобе Срба 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

6.разред 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе историје је 

културни напредак и 

хуманистички развој 

ученика.Циљ наставе 

историје је и да допринесе 

разумевању и историјског 

простора и 

времена,историјских 

процеса и токова,као и 

развијању 

националног,европског и 

светског идентитетаи духа 

толеранције код 

ученика.Циљ наставе 

историје је и упознавање са 

основним одликама 

средњег века. 

 

Ученици треба да: 

-разумеју појам средњи 

век и основне одлике 

тог историјског периода, 

- разумеју основне 

одлике феудалног 

друштва, 

- стичу знање о 

најзначајнијим 

државама 

средњовековне Европе, 

- стичу знање о српским 

средњовековним 

државама 

- стичу знање о 

личностима које су 

обележиле средњи век у 

општој и националној 

историји, 

- разумеју улогу 

УВОД -Појам средњи век 

-Појмови ; 

феуд,вазал,кмет,феудалац,витез 

-Препознавање:летописа, 

повеље,записа,натписа и  

житија 

ЕВРОПА И 

СРЕДОЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

-Појам рани средњи век 

-Византија (карта, 

Хришћанска држава, 

Јустинијан ) 

-Велика сеоба народа ( 

карта,Хуни, 

Атила Бич Божији ) 

-Франачка држава ( карта,Карло 

Велики ) 

-Исламски свет у средњем веку( 

Мухамед,настанак ислама ) 

-Појмови патријарх и папа 

-Велики раскол 

СРБИ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

-Стари Словени ( сеоба,правци 

сеобе Словена) 

-Ћирило и Методије 
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религије у друштву 

средњег века, 

- упознају културна и 

техничка достигнућа 

средњовековне Европе, 

- упознају културно 

наслеђа Срба у средњем 

веку, 

- користе историјске 

карате за период 

средњег века, 

 

 
 

ВЕКУ -Глагољица и ћирилица 

ЕВРОПА У 

ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

-Појам монархија 

-Крсташки ратови ( између 

кога,када) 

-Средњовековни градови ( опис 

града на основу слике ) 

СРПСКИ НАРОД И 

ЊЕГОВИ СУСЕДИ 

У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

-Србија у доба Немањића( када 

су владали,ко су 

Немањићи,набројати 

Немањиће) 

-Настанак краљевства 

-Настанак царства 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И 
ЊИХОВО 
ОКРУЖЕЊЕ У 
ДОБА 
ОСМАНЛИЈСКИХ 
ОСВАЈАЊА 

-
Појмови:султан,јањичар,спахија 
-Маричка битка 
-Косовска битка 
-Чија је држава Моравска 
Србија? 
-Чија је држава Српска 
деспотовина? 
 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ ДОДАТНА НАСТАВА  

6.разред 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе историје је 

културни напредак и 

хуманистички развој 

ученика.Циљ наставе 

историје је и да допринесе 

разумевању и историјског 

простора и 

времена,историјских 

процеса и токова,као и 

развијању 

националног,европског и 

светског идентитетаи духа 

толеранције код 

ученика.Циљ наставе 

историје је и упознавање са 

основним одликама 

Ученици треба да: 

-разумеју појам средњи 

век и основне одлике 

тог историјског периода, 

- разумеју основне 

одлике феудалног 

друштва, 

- стичу знање о 

најзначајнијим 

државама 

средњовековне Европе, 

- стичу знање о српским 

средњовековним 

државама 

- стичу знање о 

личностима које су 

обележиле средњи век у 

општој и националној 

историји, 

УВОД -Појам средњи век 

-Основне одлике средњег века 

-Историјски извори за средњи 

век 

-Израда тестова са општинских 

и окружних такмичења 

-Читање и анализа историјских 

извора за средњи век 

ЕВРОПА И 

СРЕДОЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

-Појам рани средњи век 

-Византија 

-Велика сеоба народа 

-Франачка држава 

-Исламски свет у средњем веку 

-Хришћанство у раном средњем 

веку 

-Израда тестова са општинских 

и окружних такмичења 

-Читање и анализа историјских 

извора за средњи век 

СРБИ И ЊИХОВО -Стари Словени 
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средњег века. 

 

- разумеју улогу 

религије у друштву 

средњег века, 

- упознају културна и 

техничка достигнућа 

средњовековне Европе, 

- упознају културно 

наслеђа Срба у средњем 

веку, 

- користе историјске 

карате за период 

средњег века, 

-  користе историјске 

изворе 

- развију  критички 

однос према 

историјским изворима 

-Израда тестова са 

општинских и окружних 

такмичења 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

средњи век 

 

ОКРУЖЕЊЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

-Јужни Словени на Балканском 

полуострву 

-Покрштавање и рана култура 

Јужних Словена 

-Израда тестова са општинских 

и окружних такмичења 

-Читање и анализа историјских 

извора за средњи век 

ЕВРОПА У 

ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

-Појам монархија 

-Крсташки ратови 

-Средњовековни градови 

-Средњовековна култура у 

позном средњем веку 

-Израда тестова са општинских 

и окружних такмичења 

-Читање и анализа историјских 

извора за средњи век 

СРПСКИ НАРОД И 

ЊЕГОВИ СУСЕДИ 

У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

-Србија у доба Немањића 

-Босна и Дубровник у средњем 

веку 

-Средњовековна култура Срба у 

позном средњем веку 

-Израда тестова са општинских 

и окружних такмичења 

-Читање и анализа историјских 

извора за средњи век 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И 
ЊИХОВО 
ОКРУЖЕЊЕ У 
ДОБА 
ОСМАНЛИЈСКИХ 
ОСВАЈАЊА 

-Продор Османлија на 

Балканско полуострво 
-Моравска Србија 
-Српска деспотовина 
-Пад балканских држава под 
турску власт 
-Сеобе Срба 
-Израда тестова са општинских 

и окружних такмичења 

-Читање и анализа историјских 

извора за средњи век 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

                                      

                                          ГЕОГРАФИЈА 6. РАЗРЕД 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање знања  

о природно- гео 

Ученици треба да: упознају 

основне појаве, процесе и 

ХИДРОСФЕРА -светски океан и хоризонтална подела 

-облици кретања морске воде 

-издан и извори 
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графским и друштвено-  

Географским 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. 

феномене у хидросфери, 

географски размештај 

хидрографских објеката и 

њихове одлике 

схвате значај вода на Земљи  

упознају биљни и животињски 

свет, утицај природних фактора и 

човека на њихов развој, 

хоризонтални и вертикални 

распоред, као имеђусобну 

условљеност и значај 

упознају људске активности које 

утичу на квалитет животне 

средине и схвате неопходност 

њеног очувања, унапређивања и 

заштите 

упознају основне појмове из 

географије становништва, 

насеља, схвате значај и улогу 

природних, друштвених и 

привредних чинилаца и њихово 

јединство 

схвате појмове природне и 

географске средине и појам 

географске регије 

стекну основна знања о  

привреди, њеној подели 

ифакторима развоја 

упознају најважније међународне 

организације и интеграцијске 

процесе у Европи и свету, као и 

њихов значај за политички, 

економски и културни развој 

разумеју значај и домете 

међународних организација у 

очувању мира и безбедности и 

развијању пријатељских односа 

међу народима 

упознају најважније природне, 

друштвене и 

економскогеографске одлике 

Европе и специфичности њених 

регија и држава 

самостално користе географску 

карту као извор географских 

информација у процесу стицања 

нових знања и истраживања и у 

свакодневном животу 

се оспособе да самостално 

користе географску литературу и 

различит илустративни материјал 

ради лакшег савлађивања 

наставног градива 

поседују осећање социјалне 

припадности и привржености 

-реке и језер 

-лед на копну 

 

БИОСФЕРА -биљни и животињски свет 

СТАНОВНИШТВО И 

НАСЕЉА 

-екумена 

-природни прираштај 

-миграције 

-структура становништва 

-насеља 

ГЕОГРАФСКА 

СРЕДИНА И  

ЉУДСКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

-природна и географска средина 

- привредне делатности 
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сопственој породици, нацији и 

култури, да познају традицију и 

учествују у њеном очувању 

познају и поштују традицију и 

идентитет других народа, 

заједница и социјалних група 

 

 

  ЕВРОПА -природногеографске одлике        Европе 

-друштвено-географске одлике Европе 

  ЈУЖНА ЕВРОПА -природне и друштвене одлике Јужне  

Европе и појединих држава( Србија,  

Црна Гора, БиХ, Хрватска, Македонија,  

Словенија, Бугарска, Грчка, Албанија,  

Италија, Шпанија, Португалија) 

  СРЕДЊА ЕВРОПА природне и друштвене одлике Средње 

 Европе и појединих држава( Немачка,  

Пољска, Аустрија, Швајцарска, Мађарска, 

 Румунија, Чешка и Словачка) 

  ЗАПАДНА ЕВРОПА природне и друштвене одлике Западне 

 Европе и појединих држава( Француска  

и Велика Британија) 

  СЕВЕРНА ЕВРОПА природне и друштвене одлике Северне  

Европе и појединих држава( Шведска и 

 Норвешка) 

  ИСТОЧНА ЕВРОПА природне и друштвене одлике Источне  

Европе и појединих држава( Русија и  

Украјина) 

 

               ГЕОГРАФИЈА 6. РАЗРЕД ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање знања  

о природно- 

географским  

и друштвено- 

географским 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. 

Ученици треба да: упознају основне 

појаве, процесе и феномене у 

хидросфери, географски размештај 

хидрографских објеката и њихове 

одлике 

схвате значај вода на Земљи  

упознају биљни и животињски свет, 

утицај природних фактора и човека на 

њихов развој, хоризонтални и 

вертикални распоред, као имеђусобну 

условљеност и значај 

упознају људске активности које утичу 

на квалитет животне средине и схвате 

неопходност њеног очувања, 

унапређивања и заштите 

упознају основне појмове из 

географије становништва, насеља, 

схвате значај и улогу природних, 

друштвених и привредних чинилаца и 

њихово јединство 

схвате појмове природне и географске 

средине и појам географске регије 

стекну основна знања о  привреди, 

ХИДРОСФЕРА -светски океан и хоризонтална подела 

-издан и извори 

-реке и језер 

 

 

СТАНОВНИШТВО 

И НАСЕЉА 

-екумена 

-природни прираштај 

-миграције 

-структура становништва 

-насеља 

ЕВРОПА -природногеографске одлике   Европе 

-друштвено-географске одлике Европе 

ЈУЖНА ЕВРОПА -природне и друштвене одлике Јужне 

 Европе и појединих држава 
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њеној подели ифакторима развоја 

упознају најважније међународне 

организације и интеграцијске процесе 

у Европи и свету, као и њихов значај за 

политички, економски и културни 

развој 

разумеју значај и домете међународних 

организација у очувању мира и 

безбедности и развијању пријатељских 

односа међу народима 

упознају најважније природне, 

друштвене и економскогеографске 

одлике Европе и специфичности њених 

регија и држава 

самостално користе географску карту 

као извор географских информација у 

процесу стицања нових знања и 

истраживања и у свакодневном животу 

се оспособе да самостално користе 

географску литературу и различит 

илустративни материјал ради лакшег 

савлађивања наставног градива 

поседују осећање социјалне 

припадности и привржености 

сопственој породици, нацији и 

култури, да познају традицију и 

учествују у њеном очувању 

познају и поштују традицију и 

идентитет других народа, заједница и 

социјалних група 

 

 

  СРЕДЊА ЕВРОПА -природне и друштвене одлике  

Средње Европе и појединих држава 

  ЗАПАДНА 

ЕВРОПА 

-природне и друштвене одлике  

Западне Европе и појединих држава 

  СЕВЕРНА 

ЕВРОПА 

-природне и друштвене одлике  

Северне Европе и појединих држава 

  ИСТОЧНА 

ЕВРОПА 

-природне и друштвене одлике  

Источне  Европе и појединих држава 

 

                    ГЕОГРАФИЈА 6. РАЗРЕД ДОДАТНА НАСТАВА 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање знања о 

природно- географским 

и друштвено- 

географским објектима, 

појавама и процесима 

 и њиховим  

међусобним везама  

и односима  

Ученици треба да: упознају основне 

појаве, процесе и феномене у 

хидросфери, географски размештај 

хидрографских објеката и њихове 

одлике 

схвате значај вода на Земљи  

упознају биљни и животињски свет, 

утицај природних фактора и човека 

ХИДРОСФЕРА -светски океан и хоризонтална  

подела 

 

-реке и језера 

 

 

СТАНОВНИШТВО И 

НАСЕЉА 

-природни прираштај 

-миграције 

-насеља 
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у геопростору.  

Настава  

географије треба  

да допринесе  

стварању реалне  

и исправне слике 

 о свету као целини. 

на њихов развој, хоризонтални и 

вертикални распоред, као 

имеђусобну условљеност и значај 

упознају људске активности које 

утичу на квалитет животне средине 

и схвате неопходност њеног 

очувања, унапређивања и заштите 

упознају основне појмове из 

географије становништва, насеља, 

схвате значај и улогу природних, 

друштвених и привредних чинилаца 

и њихово јединство 

схвате појмове природне и 

географске средине и појам 

географске регије 

стекну основна знања о  привреди, 

њеној подели ифакторима развоја 

упознају најважније међународне 

организације и интеграцијске 

процесе у Европи и свету, као и 

њихов значај за политички, 

економски и културни развој 

разумеју значај и домете 

међународних организација у 

очувању мира и безбедности и 

развијању пријатељских односа 

међу народима 

упознају најважније природне, 

друштвене и економскогеографске 

одлике Европе и специфичности 

њених регија и држава 

самостално користе географску 

карту као извор географских 

информација у процесу стицања 

нових знања и истраживања и у 

свакодневном животу 

се оспособе да самостално користе 

географску литературу и различит 

илустративни материјал ради 

лакшег савлађивања наставног 

градива 

поседују осећање социјалне 

припадности и привржености 

сопственој породици, нацији и 

култури, да познају традицију и 

учествују у њеном очувању 

познају и поштују традицију и 

идентитет других народа, заједница 

и социјалних група 

 

 

ЕВРОПА -природногеографске одлике      

   Европе 

-друштвено-географске одлике 

 Европе 

ЈУЖНА ЕВРОПА -природне и друштвене одлике  

Јужне Европе и појединих држава 

  СРЕДЊА ЕВРОПА -природне и друштвене одлике 

 Средње Европе и појединих држава 

  ЗАПАДНА ЕВРОПА -природне и друштвене одлике  

Западне Европе и појединих држава 
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  СЕВЕРНА ЕВРОПА -природне и друштвене одлике  

Северне Европе и појединих држава 

  ИСТОЧНА ЕВРОПА -природне и друштвене одлике  

Источне  Европе и појединих држава 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИКУ 

 
 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

физике јесте да 

се осигура да сви 

ученици стекну 

базичну jeзичку и 

научну 

писменост и да 

напредују ка 

реализацији 

одговарајућих 

Стандарда 

образовних 

постигнућа, да се 

оспособе да 

решавају 

проблеме и 

задатке у новим 

и непознатим 

ситуацијама, да 

изразе и 

образложе своје 

мишљење и 

дискутују са 

другима, развију 

мотивисаност за 

учење и 

заинтересованост 

за предметне 

садржаје, као и 

да упознају 

 разликује 

физичке 

величине које 

су одређене 

само бројном 

вредношћу од 

оних које су 

дефинисане 

интензитетом,  

правцем и 

смером (време, 

маса, 

температура, 

рад, брзина, 

убрзање, 

сила...) 

 користи, на 

нивоу 

примене, 

основне законе 

механике – 

Њутнове 

законе 

 стекне појам о 

гравитацији и 

разликује силу 

теже од тежине 

тела 

(безтежинско 

стање) 

СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 

- смањити укупну оптерећеност 

ученика; 

 - растеретити важећи програм свих 

садржаја који нису примерени 

психофизичким могућностима 

ученика; 

 - "вратити" експеримент у наставу 

физике;  

- методски унапредити излагање 

програмских садржаја;  

- извршити бољу корелацију 

редоследа излагања садржаја физике 

са математиком и предметима 

осталих природних наука.  

КРЕТАЊЕ 

ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛА ТРЕЊА 

 

 

Стицање  појма  о гравитацији и 

гравитационом пољу и да разликовање  

силе  теже од тежине тела.  Разумевање  

бестежинског  стања  тела;  

Описивање  кретања тела под дејством 

силе Земљине теже (слободан пад и 

вертикалан хитац);  

Упознавање са деловањем  силе трења 

при кретању тела (коефицијет трења, 

сила отпора средине) 

Препознавање  гравитационе  силе и 

силе трења које делују на тела која 

мирују или се крећу равномерно 
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природне појаве 

и основне 

природне законе, 

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 

 упозна силу 

трења 

 разуме да је 

рад силе једнак 

промени 

енергије и на 

нивоу примене 

користи  

 трансформациј

у енергије у 

рад и обрнуто 

 на нивоу 

примене 

користи законе 

одржања (масе, 

енергије) 

 прави разлику 

између 

температуре и 

топлоте 

 уме да рукује 

мерним 

инструментима 

 користи 

јединице 

Међународног 

система (SI) за 

одговарајуће 

физичке 

величине.  
 

РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

МЕХАНИЧКИ 

РАД И 

ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 

 

 

 

 

Слагање  и разлагање  силе;  

Познавање услова  механичке 

равнотеже;  

Познавати принцип рада и примену 

простих машина (полуга);  

Користити равнотежу момента силе;  

Знати особине течности и гасова и 

разумети појмове притиск и потисак;  

Знати Архимедов закон и његову 

примену;  

Одређивати густину чврстог тела 

применом Архимедовог закона;  

Знати да примени стечена знања у 

свакодневним ситуацијама 

__________________________________ 

 

Увођење појмова рад, кинетичка 

енергија, потенцијална енергија, снага;  

Разумевање  везе између енергије и рада;  

Усвајање да је рад силе једнак промени 

енергије;  

Разумевање да се укупна енергија у 

механици састоји од збира кинетичке и 

потенцијалне енергије;  

Коришћење  јединице рада енергије и 

снаге у СИ систему 

препознавање  појава  код којих се 

електрична енергија троши на 

механички рад 

разумевање  да се укупна механичка 

енергија тела при слободном паду 

одржава 
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ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 

Усвајање чињенице да се укупна 

енергија тела састоји од кинетичке, 

потенцијалне и унутрашње енергије;  

Усвајање да топлота и рад представљају 

два начина промене унутрашње 

енергије;  

Уочавање разлике  између температуре и 

топлоте;  

Упознавање са термометром и мерење 

температуре тела;  

Усвајање  да се тела при загравању шире 

а при хлађењу скупљају и наведђење  

неколио примера где ово у пракси 

налази примену;  

Упознавање са условеима топлотне 

равнотеже 

Усвајање  да агрегатно стање тела 

зависи од његове температуре као и  

да унутрашња енергија зависи од 

температуре 

усвајање да запремина тела зависи од 

температуре 

препознавање и описивањепроцеса  који 

описују промене агрегатних стања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ ФИЗИКЕ7. разред 
 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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Општи циљ наставе физике 

јесте да ученици упознају 

природне појаве и основне 

природне законе, да стекну 

основну научну писменост, 

да се оспособе за уочавање и 

распознавање физичких 

појава у свакодневном 

животу и за активно стицање 

знања о физичким појавама 

кроз истраживање, оформе 

основу научног метода и да 

се усмере према примени 

физичких закона у 

свакодневном животу и 

раду. 

*Сила и кретање 

(убрзање тела , II 

Њутнов закон ) – 

вежбање задатака 

*Сила и кретање  

( тренутна и средња 

брзина код РППК – а ) 

– вежбање задатака 

*.Сила и кретање 

 ( зависност брзине од 

времена код РППК-а , 

графичко 

представљање ) – 

вежбање задатака  

*Сила и кретање 

 ( зависност пређеног 

пута од времена код 

РППК-а , графичко 

представљање ) – 

вежбање задатака. 

*Сила и кретање ( III 

Њутнов закон ) - 

вежбање  

*Кретање тела под 

дејством силе теже . 

*Сила трења ( врсте 

кретања тела под 

дејством силе теже ) - 

вежбање  и 

вежбање задатака  

сила трења и силе 

отпора средине ) – 

вежбање задатака  

*Равнотежа тела ( 

слагање и разлагање 

сила ) - вежбање 

задатака 

*. Равнотежа тела  

( полуга , момент силе 

) – вежбање задатака 

*. Равнотежа тела 

 ( сила потиска , 

Архимедов закон ) 

вежбање задатака  

*. Механички рад и 

енергија , снага – 

вежбање задатака 4. 

*Механичка енергија , 

( механичка енергија , 

кинетичка енергија ) – 

вежбање задатака 

*Топлотне појаве 

СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 

Посебна пажња биће 

посвећена организацији и 

планирању допунске наставе 

на седницама одељењских 

већа на основу сагледаних 

потреба како би се на овим 

корективним видовима рада 

у оквиру ефикаснијих 

организационих форми (рад 

у малој групи, 

индивидуални рад и сл.) 

помогло ученицима да 

постигну позитиван успех. 

  

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ 

 

РАВНОТЕЖА  

РАД  

СНАГА 

ЕНЕРГИЈА 

 

ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 
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 ( Понашање тела при 

загревању и хлађењу )  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ФИЗИКЕ7. разред 
 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Општи циљ наставе физике 

јесте да ученици упознају 

природне појаве и основне 

природне законе, да стекну 

основну научну писменост, 

да се оспособе за уочавање и 

распознавање физичких 

појава у свакодневном 

животу и за активно стицање 

знања о физичким појавама 

кроз истраживање, оформе 

*Сила и кретање 

(убрзање тела , II 

Њутнов закон ) – 

вежбање задатака 

задаци за такмичење )  

*Сила и кретање  

( тренутна и средња 

брзина код РППК – а ) 

– вежбање задатака 

задаци за такмичење )  

*.Сила и кретање 

СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 

Рад са обдареним 

ученицима. У циљу 

указивања посебне помоћи 

ученицима који напредују 

изнад просека  

Школа ће организовати 

додатну наставу 

примењујући организационе 

форме:   *рефератску 

наставу, 

* рад у малој групи,  
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основу научног метода и да 

се усмере према примени 

физичких закона у 

свакодневном животу и 

раду. 

 ( зависност брзине од 

времена код РППК-а , 

графичко 

представљање ) – 

вежбање задатака 

задаци за такмичење )  

*Сила и кретање 

 ( зависност пређеног 

пута од времена код 

РППК-а , графичко 

представљање ) – 

вежбање задатака. 

задаци за такмичење )  

*Сила и кретање ( III 

Њутнов закон ) - 

вежбање  

*Кретање тела под 

дејством силе теже . 

задаци за такмичење )  

*Сила трења ( врсте 

кретања тела под 

дејством силе теже ) - 

вежбање  и 

вежбање задатака  

сила трења и силе 

отпора средине ) – 

задаци за такмичење )  

вежбање задатака  

*Равнотежа тела ( 

слагање и разлагање 

сила ) - вежбање 

задатака 

*. Равнотежа тела  

( полуга , момент силе 

) – вежбање задатака 

задаци за такмичење )  

 

*. Равнотежа тела 

 ( сила потиска , 

Архимедов закон ) 

вежбање задатака 

задаци за такмичење )  

 

*. Механички рад и 

енергија , снага – 

вежбање задатака  

задаци за такмичење )  

*Механичка енергија , 

( механичка енергија , 

кинетичка енергија ) – 

*индивиуализација и сл.  

У функцији овог облика 

рада биће сачињен предлог 

плана и програма рада-тема 

за свако стручно веће које 

емпириски указују да су 

значајан предмет 

интересовања обдарених 

ученика и у функцији су 

вишег нивоа даљег 

образовања.  

2. Припреме за такмичења. 

Стручна већа ће припремити 

програм и план рада са 

ученицима која ће 

представљати школу на 

такмичењима свих нивоа.  

Ефикасан програм и 

мотивисаност ученика 

исходишну тачку имају у 

најбољем пласману. 
 

  

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ 

 

РАВНОТЕЖА  

РАД  

СНАГА 

ЕНЕРГИЈА 

 

ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 
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вежбање задатака 

задаци за такмичење )  

*Топлотне појаве 

 ( Понашање тела при 

загревању и хлађењу )  

( количина топлоте , 

топлотна равнотежа ) 

- задаци за такмичење 

  

  

  

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 

 

РЕДОВНА НАСТАВА: 
 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

математике у основној 

школи јесте: да 

ученици 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 

Ученике треба 

оспособити да: - 

схвате потребу 

увоёења 

негативних 

бројева, упознају 

структуре скупова 

целих и 

рационалних 

бројева, појмове 

супротног броја, 

реципрочног броја 

и апсолутне 

вредности броја; - 

упознају и 

савладају основне 

рачунске 

операције у 

скуповима Z и Q и 

потпуно увежбају 

извоёење тих 

операција, уз 

коришћење 

њихових 

својстава; - могу 

да читају и 

Цели бројеви 
 Појам негативног 

броја. Скуп целих 

бројева (Z). Цели 

бројеви на бројевној 

правој. Супротан број. 

Апсолутна вредност 

целог броја. 

Упореёивање целих 

бројева. Основне 

рачунске операције с 

целим бројевима и 

њихова својства. 

*додавање негативних 

целих бројева скупу 

N0, а природни бројеви 

у том ширем скупу 

слове као позитивни 

цели бројеви; 

*при том: # n и -n чине 

пар супротних бројева, 

 # n је апсолутна 

вредност за оба броја: n 

и -n. *Поређење целих 

бројева ослања се 

интуитивно на 

њиховом представљању 

тачкама на бројевној 

правој и прати 

представу о распореду 

тих тачака. Уз ту 

представу иде и она о 

усмереној дужи као 

"ходу" од тачке нула до 

тачке која представља 

тај број. 

* прелази се на 

дефинисање збира: 

1. m + (-n) = m - n, (-n) + 
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свестраном развитку 

личности ученика. 

састављају разне 

једноставније 

изразе са 

рационалним 

бројевима и 

израчунају њихову 

бројевну вредност; 

Завод за 

унапреёивање 

образовања и 

васпитања - 

упознају и умеју 

да решавају 

једноставније 

једначине и 

неједначине у 

скупу 

рационалних 

бројева; - разумеју 

процентни начин 

изражавања и 

умеју да тај рачун 

примењују у 

пракси; - упознају 

класификацију 

троуглова и 

четвороуглова и 

знају њихова 

основна својства; - 

схвате релацију 

подударности и 

њена својства и 

умеју да је 

примењују у 

извоёењу 

основних 

конструкција 

троугла и 

четвороугла; - 

схвате једнакост 

површина 

геометријских 

фигура и науче 

правила о 

израчунавању 

површина 

троуглова, 

паралелограма и 

других 

четвороуглова; - 

примењују 

m = m - n, (-m) + (-n) = -

(m + n) 

2. (-n) + (-m) = -(m + n), 

Одузимање у систему Z 

дефинише се као 

сабирање са супротним 

бројем, па је потребно 

истаћи да је сад, у овом 

систему, та операција 

увек изводљива.  

* Прво се дефинише 

множење са 

позитивним бројем 

(које се схвата као 

поновљено сабирање): 

n·(-m) = -n·m (Знак 

остаје исти, али се 

апсолутна вредност 

повећава n пута). Затим 

се осмишљава множење 

са -1, као 

преусмеравање дужи 

(тј. као симетрија у 

односу на тачку 0). По 

дефиницији је: (-1)·а = -

а. Множење са -n узима 

се као преусмеравање и 

повећање апсолутне 

вредности n пута: 

(-n)·m = -n·m, (-n)·(-m) 

= n·m  

Рационални бројеви 
Скуп рационалних 

бројева (Q). 

Приказивање 

рационалних бројева 

на бројевној правој. 

Уреёеност скупа Q. 

Рачунске операције у 

скупу Q и њихова 

својства. Изрази с 

рационалним 

бројевима. Једначине 

и неједначине 

упознатих облика - 

решавање и примена. 

Проценат и примене. 

* Проширење скупа Q+ 

позитивних 

рационалних бројева 

тече на потпуно 

аналоган начин као и 

проширење скупа N0, 

при чему се треба 

позивати на 

одговарајуће поступке 

примењене у случају 

конструкције система Z 

и тиме скраћивати 

излагање. 

*Дељење у систему 

рационалних бројева Q 

осмишљава се као 

множење реципрочним 

бројем, па треба истаћи 

да је сад та операција 

увек изводљива (сем 
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правила за 

израчунавање 

површине троугла 

и четвороугла у 

разним 

практичним 

задацима; - 

усвајају елементе 

дедуктивног 

закључивања 

(правилно 

формулисање 

тврёења; правилно 

коришћење свих 

везника "и", "или", 

а нарочито "ако ... 

онда ... " и "ако и 

само ако"; осете 

потребу за 

извоёењем доказа 

и умеју да то раде 

у једноставнијим 

случајевима) 

дељења са 0, кад треба 

рећи да такво дељење 

нема смисла). 

Појму процента треба 

посветити посебну 

пажњу као начину 

исказивања 

количинских односа 

који се јављају у 

свакодневној употреби. 

Међутим, не треба од 

тог стварати 

"процентни рачун", 

изводећи и памтећи 

посебна правила и 

обрасце. Једноставно, 

проценте треба 

схватити као разломке 

са имениоцем 100. 

Троугао; 

 однос страница, врсте 

троуглова према 

страницама. Углови 

троугла, збир углова, 

врсте троуглова према 

угловима. Однос 

измеёу страница и 

углова троугла. 

Конструкције неких 

углова (60°, 120°, 30°, 

45°, 75°, 135°). 

Подударност 

троуглова 

(интерпретација). 

Основна правила о 

подударности 

троуглова; 

закључивање о 

једнакости аналогних 

елемената. Основне 

конструкције 

троуглова. Описана 

кружна линија око 

троугла и уписана у 

њега, висина и 

тежишна дуж. Четири 

значајне тачке у 

троуглу и њихова 

конструкција. 

У овом периоду наставе 

математике дају се 

дефиниције 

геометријских фигура: 

троугла, исказане 

истицањем њихових 

карактеристичних 

својстава (и у 

терминима страница и 

углова).. У класи 

троуглова, осмислити 

релацију подударности 

изражавајући је преко 

једнакости елемената - 

страна и углова 

троугла. Извести 

једноставна тврђења о 

збиру углова у троуглу 

и спољашњем углу 

троугла, о висини као 

симетрали 

једнакокраког троугла, 

о односу страна и 

углова троугла.  
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Четвороугао 
Четвороугао; врсте 
четвороуглова 
(квадрат, 
правоугаоник, 
паралелограм, ромб, 
трапез, делтоид); 
углови четвороугла. 
Паралелограм, 
својства; појам 
централне 
симетрије. Врсте 
паралелограма; 
правоугли 
паралелограми. 
Конструкције 
паралелограма. 
Трапез, својства, 
средња линија; 
врсте трапеза, 
једнакокраки трапез. 
Основнеконструкције 
трапеза. 

У овом периоду 
наставе математике 
дају се дефиниције 
геометријских 
фигура, квадрата, 
правоугаоника, 
ромба, 
паралелограма, 
трапеза и 
четвороугла исказане 
истицањем њихових 
карактеристичних 
својстава (и у 
терминима страница 
и углова). Треба 
истицати и логичку 
класификацију класа 
ових фигура (квадрат 
је правоугаоник, 
правоугаоник је 
паралелограм).. 
Запазити да се 
четвороугао разлаже 
на троуглове, па 
однос подударности 
користи и заизвођење 
неких лаких својстава 
појединих врста 
четвороуглова: 
једнакост дијагонала 
правоугаоника, 
нормалност 
дијагонала код 
ромба, узајамно 
половљење 
дијагонала 
паралелограма и сл. 
Пошто ће ово бити 
први примери 
дедуктивног 
закључивања, доказе 
треба изводити по 
јасном плану и са 
јасно истакнутим 
претпоставкама и 
процедурама 
доказивања 

Површина 

четвороугла и 

троугла 

Једначење површина 
геометријских фигура 
осмишљава се на 
класични начин, 
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Појам површине 

фигуре - површина 

правоугаоника. 

Једнакост површина 

фигура. Површина 

паралелограма, 

троугла, трапеза. 

Површина 

четвороугла с 

нормалним 

дијагоналама. 

 

ослањајући се на 
појмове разложиве и 
допунске једнакости. 
Сама површина 
фигуре схвата се као 
магнитуда (величина) 
тј. постоји самим 
постојањем дате 
фигуре и не изражава 
се као однос према 
датој јединичној 
магнитуди, сем кад је 
тако то посебно 
формулисано (дајући 
дужине у 
центиметрима и сл.). 
При том се узима да 
су површине 
подударних 
троуглова једнаке, а 
за правоугаоник чије 
су дужине страница 
изражене са а и b, 
узима се да је његова 
површина а·b. Кад су 
странице а и б 
изражене мерним 
бројевима, релативно 
дата дужинска 
јединица, израз а·b 
схвата се као 
производ бројева 
којим се површина 
изражава преко 
одговарајуће 
јединице за 
површину. Полазећи 
од површине 
правоугаоника, 
допуњавањем и 
разлагањем, изводе 
се формуле за 
површину 
паралелограма, 
троугла и трапеза.  
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ДОПУНСКА НАСТАВА: 
 

Наставни програм за 6.разред..допунска настава 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

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 оспособе 

ученике  за примену 

усвојених 

математичких знања у 

решавању разноврсних 

задатака из животне 

праксе;за успешно 

настављање 

математичког 

образовања и за 

самообразовање; као и 

да допринесе развијању 

менталних 

способносзи,формирању 

научног погледа на свет 

и свестраном развитку 

личности. 

-усвајање 

структуре 

скупа Целих 

бројева,појма 

супротан број и 

апсолутна 

вредност броја, 

Цели бројеви 

-појам негативног 

броја, 

-основне рачунске 

операције са 

негативним 

бројевима 

- повезивање са ситуацијама 

из стварног живота, 

-схватити структуру целих 

бројева, 

-усвојити основне рачунске 

операције са целим 

бројевима, 

-упознавање 

класификације 

троуглова 

(према 

страницама и 

према 

угловима)и 

рачунање углова 

Троугао 

 -рачунање 

унутрашњих и 

спољашњих углова 

 

 

 

 

-основна својства код 

троугла 

-рачунање 

рационалних 

бројева са 

једном 

рачунском 

операцијом, 

Рационални 

бројеви 

-изрази са 

рационалним 

бројевима, 

-решавање 

једначина са 

рационалним 

бројевима 

-усвојити основне рачунске 

операције са рационалним 

бројевима, 

-решавати једноставније 

једначине са рационалним 

бројевима, 

 

- упознавање 

његових 

елемената уз 

класификацију 

четвороуглова 

према 

различитим 

критеријумима 

и њиховим 

својствима, 

Четвороугао 

 

-рачунање углова 

четвороугла, 

 

 

 

 

 

-препознати класификацију 

четвороугла 
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 Површина 

четвороугла и 

троугла 

-површина 

троугла,површина 

трапеза и 

паралелограма 

-правила израчунавања 

површинетроугла,трапеза и 

паралелограма, 

 

 

 

 

 

 

 

Додатна настава: 

 

Наставни програм за 6.разред-додатна настава 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВА

ЊА 

Циљеви математичког 

образовања ученика путем 

додатне наставе 

су:проширивање и 

продубљивање стечених знања 

са редовне наставе 

,развијање наклоности према 

математици као науци и 

доприносу који она има у 

модерном друштву,развијање 

правог разумевања 

математичког 

израза,концепата процеса и 

доказа на примерима који се не 

раде на редовној 

настави,развијање 

способности логичког 

мишљења,резоновања,анализи

рања,доказивања и прецизног 

изражавања,развијање 

геометријског начина 

размишљања,доказивање 

геометријских тврђења и 

вештине цртања. 

-усвајање структуре 

скупа Целих 

бројева,појма супротан 

број и апсолутна 

вредност броја, 

Цели бројеви 

-множење целих 

бројева, 

-рачунске 

операције 

(слагалице) 

-цели бројеви 

(игра 

асоцијације)- 

-сложенији 

проблемски 

задаци 

 

- повезивање са 

ситуацијама из 

стварног 

живота, 

-схватити 

структуру 

целих бројева, 

-усвојити 

основне 

рачунске 

операције са 

целим 

бројевима, 

-сложенији 

проблемски 

задаци 

-упознавање 

класификације 

троуглова (према 

страницама и према 

угловима)и рачунање 

углова и класификација 

четвороуглова према 

различитим 

критеријумима  

Троугао и 

четвороугао 

 -рачунање 

унутрашњих и 

спољашњих 

углова 

 

 

 

 

-поновити 

геометријске 

ликове 

-решавати 

задатке о 

четвороуглу 

помоћу игре 

асоцијације 

-извести 

површину 

троугла 
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-рачунање рационалних 

бројева са једном 

рачунском операцијом, 

Рационални 

бројеви 

-изрази са 

рационалним 

бројевима, 

-решавање 

једначина са 

рационалним 

бројевима 

-усвојити 

основне 

рачунске 

операције са 

рационалним 

бројевима, 

-објаснити како 

децималан број 

претварамо у 

разломак и 

обрнуто, 

-решавати 

линеарне 

једначине са 

заградама  

 

Подстицање 

радозналости  и 

интересовања за 

математику. 

Задаци са 

такмичења 

-школско 

-општинско 

-окружно 

 

 

 

 

-задатке са 

такмичења 

бирати по 

темама које се 

обрађују или их 

груписати по 

подручјима 

(рачунски 

задаци,геометр

ијски) 

Оспособљавање и 

навикавање ученика за 

коришћење разних 

извора информација и 

метода односно 

техника рационалног и 

ефикасног учења. 

Логички и 

логичко 

комбинаторни 

задаци 

-Dirchletov 

принцип 

-магични квадрат 

-комбинаторика  

-,Решавање 

задатака 

логичког типа 

на различите 

начине ради 

подстицања 

ученикове 

креативности и 

потенцијала 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА БИОЛОГИЈУ 

  
  

6. разред 

  

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

наставе 

биологије јесте 

да ученици 

усвајањем 

образовно-

васпитних 

садржаја стекну 

– уоче потребу за 

класификовањем 

живог света због 

његове велике 

разноврсности; – 

уочавају сличности и 

разлике у грађи и 

УВОД 
  

Разноврсност живог света. Основне разлике 

између биљака, гљива и животиња. 

ПРАЖИВОТИЊЕ 

Праживотиње – хетеротрофни протисти, 

једноћелијска организација, разноврсност. 

Амебе – животни простор, начин живота, 

грађа. Разноврсност и значај. Бичари – 

животни простор, начин живота, грађа, 
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основна знања 

о животном 

простору, 

начину живота, 

основној грађи, 

разноврсности 

и значају 

животињског 

света 

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, мекушаца, 

зглавкара и 

бодљокожаца; схвате 

улогу инсеката у 

природи; – упознају 

болести које изазивају 

или преносе 

животиње, начин 

преношења и превен- 

цију; – упознају 

животни простор, 

начин живота, грађу, 

разноврсност и значај 

риба, водозе- маца, 

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 етапе 

Земљине историје; – 

знају да живот на 

Земљи има историју с 

којом се могу 

упознати на основу 

фосилних остатака 

(записа); – разумеју 

еволуцију живог света 

и схвате њен значај у 

формирању 

савременог био- 

колонијалност. Разноврсност и значај. 

Трепљари – животни простор, начин 

живота, грађа. Разноврсност и значај. 

Паразитске праживотиње (дизентерична 

амеба, маларични паразит, изазивач 

болести спавања) – начини преношења, 

мере превенције. Упоредни преглед грађе 

праживотиња – корелација с функцијом и 

животном средином (табе- ларни или 

илустративни приказ). Вежба: Живот у капи 

воде – посматрање слатководних 

праживотиња под микроскопом. 

ЦАРСТВО 

ЖИВОТИЊА 

Свет животиња – настанак и развој 

животиња. Разноврсност животиња – 

преглед главних група. Сунђери – животни 

простор, начин живота, грађа на нивоу 

опште организације. 8 БИОЛОГИЈА VI 

Разноврсност и значај. Дупљари – животни 

простор, начин живота, грађа на нивоу 

опште организације (хидра). Разновр- сност 

(хидре, корали, морске сасе, медузе), значај. 

Пљоснати црви – животни простор, начин 

живота, спољашња грађа и основи 

унутрашње грађе. Разноврсност (планарије, 

метиљи, пантљичаре), значај. Паразитске 

врсте, начини преношења и мере 

превенције. Ваљкасти црви – животни 

простор, начин живота, спољашња грађа и 

основи унутрашње грађе (човечја глиста). 

Разноврсност и значај. Паразитске врсте, 

начини преношења и мере превенције. 

Чланковити црви – животни простор, начин 

живота, спољашња грађа и основи 

унутрашње грађе (кишна глиста). 

Разноврсност (морски чланковити црви, 

кишне глисте, пијавице), значај. Мекушци – 

животни простор, начин живота, спољашња 

грађа и основи унутрашње грађе (шкољка). 

Разноврсност (пужеви, шкољке и 

главоношци), значај. Вежба: Разврставање 

пужева и шкољки на основу изгледа 

љуштуре. Зглавкари – опште одлике и 

разноврсност (ракови, пауци, шкорпије, 

крпељи, стоноге, инсекти). Ракови – 

животни простор, начин живота, спољашња 

грађа и основи унутрашње грађе (речни 

рак). Разноврсност и значај. Пауци – 

животни простор, начин живота и 

спољашња грађа. Разноврсност и значај. 

Занимљивости из живота паука. Шкорпије – 

животни простор, начин живота и 

спољашња грађа. Разноврсност и значај. 

Крпељи – животни простор, начин живота, 
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лошког мишљења. спољашња грађа и разноврсност. Болести 

које крпељи преносе и мере превенције. 

Стоноге – начин живота, спољашња грађа и 

разноврсност. Инсекти – животни простор, 

начин живота, спољашња грађа, и 

разноврсност. Улога инсеката у природи и 

значај за човека. Занимљивости из живота 

инсеката. Вежба: Израда школске збирке 

инсеката. Бодљокошци – животни простор, 

начин живота, спољашња грађа. 

Разноврсност (морске звезде, морски 

јежеви, морске змијуљице, морски 

краставци, морски кринови), значај. 

Упоредни преглед грађе сунђера, црва, 

мекушаца, зглавкара, бодљокожаца – 

табеларни или илустративни приказ. 

Хордати – основне одлике хордата на 

примеру копљаче, поређење с претходним 

групама живо- тиња. Разноврсност хордата, 

значај. Кичмењаци – грађа и разноврсност. 

Рибе – начин живота, грађа и корелација са 

стаништем (шаран). Разноврсност (ајкуле, 

раже, шти- тоноше, кошљорибе), значај. 

Вежба: Дисекција рибе. Прелазак на 

копнени начин живота. Водоземци – начин 

живота, грађа и корелација са стаништем 

(жаба). Размножавање и развиће. 

Разноврсност (жабе, даждевњаци, 

мрмољци), значај. Гмизавци – начин 

живота, грађа и корелација са стаништем 

(гуштер). Размножавање, регенерација. 

Разноврсност (гуштери, змије, корњаче, 

крокодили), значај. Изумрли гмизавци. 

Птице – начин живота, грађа и корелација 

са стаништем. Размножавање, брига о 

потомству. Се- оба птица. Разноврсност 

(патке, гуске, роде, чапље, коке, детлићи, 

грабљивице, сове, голубови, певачице), 

значај. 9 Сисари – начин живота, грађа и 

корелација са стаништем. Размножавање и 

развиће, брига о по- томству. Миграције и 

зимски сан. Разноврсност (торбари, 

бубоједи, слепи мишеви, мајмуни, гло- 

дари, зечеви, перајари, слонови, звери, 

китови, копитари, папкари), значај. 

Упоредни преглед грађе главних група 

кичмењака (табеларни или илустративни 

приказ). 

УГРОЖЕНОСТ И 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТИЊА 

Разноврсност царства животиња и 

биодиверзитет. Фактори угрожавања и 

значај заштите животиња. Суживот људи и 

животиња. Одговоран однос према 

животињама (животиње за друштво – 
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љубимци, домаће животиње, ог- ледне 

животиње, крзнашице). 

УВОД У 

ЕВОЛУЦИЈУ 

ЖИВОГ СВЕТА 

Живот на Земљи. Докази еволуције. 

Геолошка доба, календар живота. Борба за 

опстанак – Чарлс Дарвин 

 

Наставни програм за допунска настава 6. разред 

 

  
  

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

наставе 

биологије јесте 

да ученици 

усвајањем 

образовно-

васпитних 

садржаја стекну 

основна знања 

о животном 

простору, 

начину живота, 

основној грађи, 

разноврсности 

и значају 

животињског 

света 

– 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, мекушаца, 

зглавкара и 

бодљокожаца; схвате 

улогу инсеката у 

природи; – упознају 

болести које изазивају 

или преносе 

животиње, начин 

преношења и превен- 

цију; – упознају 

животни простор, 

начин живота, грађу, 

разноврсност и значај 

риба, водозе- маца, 

гмизаваца, птица и 

сисара; – схвате значај 

УВОД 
  

ПРАЖИВОТИЊЕ 
ЦАРСТВО 

ЖИВОТИЊА 
УГРОЖЕНОСТ И 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТИЊА 
УВОД У 

ЕВОЛУЦИЈУ 

ЖИВОГ СВЕТА 
  

Допунска настава у другом циклусу 

обавезног основног образовања организује 

се једном недељно. Намењена је ученицима 

који због различитих разлога нису могли да 

усвоје наставне садржаје на часовима 

редовне наставе и зато не могу даље да 

прате наставни програм. То могу да буду 

ученици који су дуже одсуствовали с 

наставе због болести, ученици чије су 

могућности испод просечних, ученици који 

су школу похађали у иностранству, па због 

непоклапања настав- них садржаја не могу 

даље да прате наставни програм итд. 

Програм допунске наставе је, у ства- ри, 

скраћен и поједностављен програм 

редовне наставе. Ученици на тим часовима 

под руковод- ством наставника уче оно што 

им је битно за даљи рад. Допунска настава 

реализује се специјалним облицима и 

техникама рада. У допунској на- стави 

доминантан је индивидуализовани рад. 

Знатно мање заступљен је рад у групама 

ученика који имају сличне тешкоће и 

интелектуалне способности, док се 

фронтални рад најмање користи. У 

индивидуализованом раду, тј. раду који је 

прилагођен сваком појединачном ученику, 

користе се наставни листићи и примерени 

задаци, а наставник помаже ђацима да 

темељно савладају оне садржаје, операције 

и технике који су им представљали 

потешкоћу на редовној настави. Веома је 

важно да се за часове допунске наставе 

изаберу одговарајуће методе и њихове 

комбинације. Методе допунске наставе 

условљене су задацима наставе, облицима 

рада који се примењују и материјалима који 

се користе. Најчешће се користе дијалошка 

метода (разговор из- међу наставника и 

ученика), и рад на тексту, тј. наставним 
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бриге о потомству 

птица и сисара; – 

схвате значај 

одговорног односа 

према животињама; – 

сазнају основне 

научне чињенице о 

току и развоју живота 

на Земљи и етапе 

Земљине историје; – 

знају да живот на 

Земљи има историју с 

којом се могу 

упознати на основу 

фосилних остатака 

(записа); – разумеју 

еволуцију живог света 

и схвате њен значај у 

формирању 

савременог био- 

лошког мишљења. 

листићама, а ретко усмено излагање 

наставника, илустрације и демонстрације. 

Контрола рада и резултата ученика на 

допунској настави услов је да се успешно 

научи про- пуштено градиво и омогући 

напредовање у редовној настави. На 

часовима допунске наставе вреднује се 

сваки задатак, наставни час или краћи 

период. Благовремено процењивање 

резулта- та ученика омогућује 

систематичан, поступан, сигуран и успешан 

рад, што је изузетно значајно за васпитно-

образовни напредак ученика и развој 

њиховог оптимизма у раду. Ако провера 

покаже задовољавајуће резултате, прекида 

се допунска настава за ученика. 

Наставни програм за додатна настава 6. разред 

  

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

наставе 

биологије јесте 

да ученици 

усвајањем 

образовно-

васпитних 

садржаја стекну 

основна знања 

о животном 

простору, 

начину живота, 

основној грађи, 

разноврсности 

и значају 

животињског 

света 

– 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, мекушаца, 

зглавкара и 

УВОД 

  

ПРАЖИВОТИЊЕ 

ЦАРСТВО 

ЖИВОТИЊА 

УГРОЖЕНОСТ И 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТИЊА 

УВОД У 

ЕВОЛУЦИЈУ 

ЖИВОГ СВЕТА 

  

реализује се једном недељно, тј. на 36 

часова током школске године, и не оцењује 

се. Изводи се с даровитим ученицима, тј. с 

онима који на часовима редовне наставе 

показују изразито интетресовање за 

биологију и чије способности превазилазе 

оквир редовне наставе (Ждерић и 

Миљановић, 2001). Такве ученике треба 

идентификовати, укључити их у рад на 

додатној настави и пратити их до осмог 

разреда. Ученици треба да се подстичу на 

самосталност у раду, самостално трагање за 

новим изворима сазнања, да развијају 

машту и да сами бирају средства за рад. 

Треба водити ра- чуна о методама и 

облицима рада јер они треба да стимулишу 

ученике. Садржаји додатне наставе темеље 

се на садржајима редовне наставе и 

ученици тако про- ширују знања стечена на 

часовима редовне наставе. Приликом 

израде плана рада додатне наста- ве за 

ученике шестог разреда пажљиво треба 

одабрати садржаје рада и предложити их 

ученици- ма да би се утврдило 

интересовање и могућности ученика 
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бодљокожаца; схвате 

улогу инсеката у 

природи; – упознају 

болести које изазивају 

или преносе 

животиње, начин 

преношења и превен- 

цију; – упознају 

животни простор, 

начин живота, грађу, 

разноврсност и значај 

риба, водозе- маца, 

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 етапе 

Земљине историје; – 

знају да живот на 

Земљи има историју с 

којом се могу 

упознати на основу 

фосилних остатака 

(записа); – разумеју 

еволуцију живог света 

и схвате њен значај у 

формирању 

савременог био- 

лошког мишљења. 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО  ОБРАЗОВАЊЕ 

6.разред 
 

 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 стекну основно 

техничко и 

информатичко 

образовање, 

- стекну основна 

техничко-технолошка 

знања, умења, вештине 

и оспособљавају се за 

њихову примену у 

 

  Увод у  

архитектуру и 

грађевинарство 

-упознају развој архитектуре и 

грађевинарства кроз векове и 

карактеристичне стилове 

градње; 

- упознају врсте грађевинских 

објеката и њихове намене; 

- упознају конструктивне 

елементе грађевинског 

објекта; 
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Циљ наставе техничког 

и информатичког образовања у 

основној школи јесте да се 

ученици упознају са техничко-

технолошким развијеним 

окружењем, кроз стицање 

основне техничке и 

информатичке писмености, 

развојем техничког мишљења, 

техничке културе, разних 

вештина и културе рада. 

  

 

учењу, раду и 

свакодневном животу, 

- схвате законитости 

природних и техничких 

наука, 

- упознају врсте 

грађевинских објеката и 

њихову намену 

-упознају конструктивне 

елементе грађевиског 

објекта, 

-упознају технике 

грађења, 

-упознају 

карактеристике 

грађевинског техничког 

цртања и основне 

грађевинске симболе, 

- науче да 

читају и користе 

једноставније 

грађевинске цртеже – 

документацију за 

изградњу, адаптацију и 

уређење стана, 

одговарајуће проспекте, 

-науче 

да комуницирају на 

језику технике 

(техничка 

терминологија, 

технички цртеж), 

- науче да користе 

готове једноставне 

софтверске алате за 

техничко цртање, 

- науче како се користи 

флеш меморија, 

штампач и Интернет, 

- упознају основне 

врсте, карактеристике и 

примену грађевинских 

материјала, 

- препознају природне 

ресурсе и њихову 

ограниченост у 

коришћењу, 

- стичу навике за 

рационално коришћење 

материјала и енергије, 

- стичу и развијају 

културу становања у 

савременим условима, 

-упознају 

функционисање кућне 

инсталације (водоводне, 

канализационе и 

топлотне), 

- стекну представу о 

функционисању и 

организацији саобраћаја 

- упознају технике грађењаи 

прибор 

 

  Техничко  

цртање у 

грађевинарству 

-упознају карактеристике и 

специфичности грађевинског 

техничког цртања и основне 

грађевинске симболе; 

-уче да читају и користе 

једноставне грађевинске 

цртеже – документацију за 

изградњу,  адаптацију и науче 

да читају и користе 

једноставније грађевинске 

цртеже; 

 

 

  Информатичке 

технологије 

-уче да користе готове 

једноставне софтверске алате 

за цртање, 

-уче како се користи CD-ром, 

флеш меморија и штампач; 

 

 

 

   Грађевински 

материјали 

-упознају основне врсте, 

карактеристике и примену 

грађевинских материјала; 

 

 

   Енергетика 

 

-стичу навике за рационално 

коришћење материјала и 

енергије; 

 

 

  Техничка 

средства у 

грађевинарству 

 

-стичу знања о промени и 

битним карактеристикама 

грађевинских машина; 

 

 

   Саобраћајни 

 системи  

 

- стичу представу о 

функционисању и организацији 

саобраћаја у саобраћајним 

објектима 

 

  Култура  

становања 

- стичу и развијају културу 

становања у савременим 

условима; 

 

 

  Техничка  

средства у 

пољопривреди  

-упознају основне процесе у 

пољопривредној производњи; 
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усаобраћајним 

објектима, 

- стекну знања о 

примени и битним 

карактеристикама 

грађевинских машина, 

- упознају основне 

процесе у 

пољопривредној 

производњи, 

- науче да примењују 

једноставније техничке 

цртеже у пројектовању 

модела или макета 

према сопственом 

избору: грађевинских 

или саобраћајних 

објеката, грађевинских 

или пољопривредних 

машина и уређаја, 

детаља из уређења стана 

и др. 

- развију стваралачко и 

критичко мишљење, 

- развију способност 

практичног стварања, 

односно да реализују 

сопствене идеје према 

сопственом плану рада 

и афирмишу 

креативност и 

оригиналност, 

-развијају психомоторне 

способности, 

- развијају прецизност у 

раду, упорност и 

истрајност приликом 

решавања задатака, 

- стичу радне навике и 

оспособљавају се за 

сарадњу и тимски рад, 

- стекну знања за 

коришћење мерних 

инструмената, 

- на основу физичких, 

хемијских, механичких 

и технолошких 

својстава одаберу 

одговарајући материјал 

за модел или макету, 

- разумеју технолошке 

процесе и производе 

различитих технологија, 

-  примењују мере и 

средства за личну 

заштиту при раду, 

- на основу знања о 

врстама делатности и 

сагледавања својих 

интересовања правилно 

одаберу своју будућу 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конструкторско 

моделовање – 

 модили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-уче да примењују 

једноставније техничке 

цртеже у пројектовању макета 

и модела према сопственом 

избору: грађевинских или 

саобраћајних објеката, 

грађевинских или 

пољопривредних машина и 

уређаја, детаља из уређења 

стана и др.  
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професију. 

 

 

 
  6.разред – допунска настава 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ  наставе  страног  

језика на млађем  

школском узрасту је да 

оспособи  ученика да 

комуницира на  

основном  нивоу  

страним језиком,,у 

усменом и писаном 

облику о темема из 

његовог непосредног 

окружења. 

Настава  страног језика  

треба  да : 

-подстакне  потребу за 

учењем страних  језика, 

-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 употребу 

страног језика у личне 

сврхе и из задовољства. 

 

- познаjе основне врсте, 

карактеристике и 

примену грађевинских 

материјала. 

- познаје појам 

изолације и сунчевог 

колектора. 

- познаје називе и улогу 

делова стамбене 

јединице. 

- распознаје врсте 

саобраћаја и 

транспортних машина. 

 

- основна знања о 

намени и битним 

карактеристикама 

грађевинских машина. 

- познаjе основне 

процесе и машине у 

пољопривредноj 

производњи. 

 

-науче да примењуjу 

једноставне техничке 

цртеже у проjектовању 

модела или макета 

Увод у 

архитектуру и 

грађевинарство  

-Архитектура и грађевинарство 

- Врсте грађевинских објеката 

- Делови грађевине за 

становање 

- Технике грађења 

и прибор 

Пољопривредне 

машине 
 

- Пољопривреда 

- Погонске пољопривредне 

машине 

- Прикључне пољопривредне 

машине 

- Специјалне пољопривредне 

машине 

 

Технички 

цртежи у 

грађевинарству 
 

-Својства грађевинских 

материјала 

-Камен 

-Бетон  

- Керамички материјали 

- Везивни материјали 

- Материјали за облагање и 

изолацију 

 

Енергетика - Изолација подова и зидова 

-Изолација прозора и крова 

 

 

Информатика 
 

-Примена информатичких 

технологија при пројектовању 

грађевинских објеката 

-Envisioneer Express 

- GoogleSketchUp 

Култура 

становања 

- Израда плана стана и предлог 

за његово уређење 

- Уређење екстеријера 

 

Елементи 

кућних 

инсталација 

-делови славине 
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Саобраћајни 

системи 
 

- Путеви 

- Железничке пруге 

- Луке 

-Аеродроми 

 

Грађевинске 

машине 

- Машине за земљане радове 

- Машине за дизање и пренос 

терета 

 

 

6.разред – додатна настава 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
- развијање интересовања, и 

креативности; 

- оспособљавање за 

разумевање могућности 

изражавања; 

- развијање осетљивости за 

архитектуру,рачунарско 

пројектовање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици треба да: 

- знају да ураде технички 

цртеж 

-читају грађевински план 

-пројектују 

-самостално направе 

грађевинске макете 

-познају саобраћајне 

системе 

-познају пољопривредне 

машине 

зна тачну разлику између 

две врсте грађења 

- разуме технике и 

начине грађења објеката 

самостално чи та и црта 

техничке цртеже 

- самостално пројектује и 

котира грађевински 

објекат једноставније 

конструкције 

-самостално израђује 

модел функционалне 

грађевинске машине. 

- самостално израђује 

модел функционалне 

пољопривредне машине 

1. Увод у архитектуру 

и грађевинарство 

1.1. Архитектура и 

грађевинарство 

1.2. Врсте 

грађевинских објеката 

1.3. Делови грађевине 

за становање 

1.4. Технике грађења 

10. Пољопривредне 

машине 

10.1. Пољопривреда 

10.2. Погонске 

пољопривредне 

машине 

10.3. Прикључне 

пољопривредне 

машине 

10.4. Специјалне 

пољопривредне 

машине 

2. Технички цртежи у 

грађевинарству 

2.1. Врсте техничких 

цртежа у 

грађевинарству 

2.2. Специфичности 

техничких цртежа у 

грађевинарству 

3.Технологија 

грађевинских 

материјала 

3.1. Својства 

грађевинских 

материјала 

3.2. Камен 

3.3. Бетон 

3.4. Керамички 

материјали 

3.5. Везивни 

материјали 

3.6. Материјали за 

облагање и изолацију 

4.Енергетика 

Додатни рад ће се 

организовати у групама од 

највише 5 ученика у оквиру 

разреда, с тим да у оквиру 

наставног предмета може 

постојати више група. У 

раду ће бити заступљени 

индивидуални и групни 

облици рада 
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4.1. Изолација подова 

и зидова 

4.2. Изолација 

прозора и крова 

5. Информатика 

5.1. Примена 

информатичких 

технологија при 

пројектовању 

грађевинских објеката 

5.2. Envisioneer 

Express 

5.3. GoogleSketchUp 

6. Култура становања 

6.1. Израда плана 

стана и предлог за 

његово уређење 

6.2. Уређење 

екстеријера 

7. Елементи кућних 

инсталација 

8. Саобраћајни 

системи 

8.1. Путеви 

8.2. Железничке пруге 

8.3. Луке 

8.4. Аеродроми 

9. Грађевинске 

машине 

9.1. Машине за 

земљане радове 

9.2. Машине за 

дизање и пренос 

терета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

6. разред 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИН 
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ОСТВАРИВАЊА 
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. 

 

 

Општи: 

- 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 реализовани - 

подстицање раста, развоја ученика 

и утицање на правилно држање 

тела;  

- развој и усавршавање моторичких 

способности; - стицање моторичких 

умења која 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 циљем 

овог васпитно-образовног подручја;  

- 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. 

Посебни: 

-Усмерени  развој основних 

моторичких способности, 

првенствено брзине и 

координације; 

-Усмерено стицање и  усавршавање 

моторичких умења и навика и 

навике предвиђених програмом 

физичког васпитања; 

-Примена стечних знања,умења и 

навика у сложенијим условима(кроз 

игру , такмичење и сл.); 

-Задовољавање социјалних потреба 

за потврђивањем,групним 

поистовећивањем и сл.; 

-Естетско изражавање кретњом и 

доживљавање естетских вредности; 

-Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика. 

 

 

 

РАЗВИЈАЊЕ 

ФИЗИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ 

- развијање физичких 

способности брзине, снаге, 

издржљивости и гипкости 

-учвршћивање правилног 

држања тела 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-АТЛЕТИКА 

-усавршавање технике 

спринтерског трчања 

-штафетно трчање 

-трчање на средњим 

дистанцама и крос 

-скок у даљ 

-скок у вис 

-бацање лоптице од 200г и 

кугле 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 

-тло 

-прескок 

-двовисински разбој(вежбе 

у вису и упору) 

-паралелни разбој-ученици 

-греда- ученице (ниска 

греда, висока греда 

-вратило-ученици (дочелно 

вратило, доскочно вратило) 

-кругови (дохватни 

кругови, доскочни 

кругови-ученици) 

-полигон справа 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-КОШАРКА 

-основни ставови у нападу 

и одбрани 

-техника пивотирања 

-хватање и додавање лопте 

-дриблинг 

-кретање у одбрани 

-шутирање 

-повезивање нападачких 

елемената у акционе 

целине 

-кретање без лопте у 

нападу 

-игра 1 на 1 са и без лопте 

контранапад 

-позициони напад и 

одбрана 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

-вијача 

-лопта 

-обруч 

-плесови 

-народне игре 

ТЕОРИЈСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

стицање одређених знања 

путем којих ће ученици 

упознати суштину 

вежбаоног процеса и 

законитости развоја младог 

организма као и стицање 

хигијенских навика како би 

схватили крајњи циљ који 

физичким васпитањем 

треба да се оствари. 
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ОСТАЛО -корективно-педагошки 

рад 

-активности у природи 

(крос) 

-слободне активности 

(спортска секција) 

-школска и друга 

такмичења 

 

 

3.6.2.Изборни наставни предмети  

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 
6.РАЗРЕД 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

. Општи циљ  

предмета је да 

ученици стекну 

знања, 

формирају 

ставове, 

развијају 

вештине и 

усвоје 

вредности које 

су претпоставка 

за успешан, 

одговоран и 

ангажован 

живот у 

демократском 

друштву. 

 

-  Стварање 

разноврсних 

могућности да кроз 

различите садржаје и 

облике рада током 

наставе грађанског 

васпитања сврха, 

циљеви и задаци 

образовања, као и 

циљеви наставе 

грађанског васпитања 

буду у пуној мери 

реализовани 

 - Разумевање 

концепта 

универзалности права 

детета 

 - Стицање знања о 

узроцима различитог 

степена остварености 

права детета у 

савременом свету 

 -  Подстицање 

развоја критичног 

односа према 

појавама злоупотребе 

права детета 

 - Упознавање са 

неопходним условима 

за оствариваање 

најбољег интереса 

детета 

 - Упознавање са 

местом, улогом и 

значајем 

међународних 

организација које се у 

свом раду баве 

Упознавање 

основних 

елемената 

програма   

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Први корак - 

уочавање 

проблема у 

заједници 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Други корак – 

избор 

проблема 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Трећи корак – 

сакупљање 

података о 

изабраном 

проблему 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Четврти корак-

израда студије 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Пети корак – 

јавна 

презентација 

студије 

Презентација ученичких радова, 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Шести корак – 

осврт на 

научено 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 
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унапређивањем 

положаја деце 

 - Упознавање са 

местом, улогом и 

значајем институција 

и организација које се 

у свом раду баве 

унапређивањем 

положаја деце у 

Србији 

- Упознавање са 

националним 

законодавним 

оквиром чији је циљ 

заштита интереса 

деце 

- Разумевање места, 

улоге и одговорности 

државе, друштва, 

породице и детета у 

унапређивању 

положаја деце у 

једном друштву 

- Идентификовање 

особина, знања и 

вештина код деце које 

су значајне за њихову 

активну улогу у 

унапређивању 

положаја деце у 

друштву 

- Разумевење улоге и 

значаја медија у 

савременом друштву 

- Унапређивање 

вештина критичног 

разматрања 

информација 

добијених преко 

различитих медија 

- Упознавање са 

улогом медија у 

креирању слике 

детета у друштву   

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА КАТОЛИЧКУ ВЕРОНАУКУ 

 

 
ВЈЕРОНАУЧНИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД  

О ситуацији дјеце шестога вјеронаучнога годишта  

У шестом разреду ( између 11./12. и 12./13. године) очитују се још веће индивидуалне разлике међу 

ученицима него у претходна два разреда. Посебно се све веће развојне разлике очитују између 
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дјечака и дјевојчица. Међутим, у другој половици, а особито при крају шестога разреда, нема више 

готово ни једнога ученика који није прешао из дјетињства у раздобље предадолесценције, јер је у то 

вријеме већина ученика шестога разреда већ навршила 12 година. Изласком из дјетињства те уласком 

у предадолесценцију остварује се одређени пријелаз из вањскога (―објективнога‖) свијета према 

унутарњем, субјективноме свијету. Ријеч је о фази одређенога унутарњега немира, али и о фази све 

дубљега разумскога промишљања и интереса за ангажман у вањскоме свијету. Ученици те доби 

постају способни за све сложеније конкретно мишљење, али исто тако и за апстрактно мишљење. То 

је главни узрок њихове све наглашеније склоности ―филозофирању‖ те њихове све веће способности 

за повијесно размишљање. То је такођер вријеме у којему је све наглашенија склоност и способност 

критичкога мишљења у односу на друге, особито према родитељима и другим носитељима 

ауторитета. Исто је тако посве разумљиво њихово све снажније дистанцирање од обитељи те 

ослањање на групу (заједницу) вршњака и истомишљеника, која поприма све већу улогу у њихову 

животу.  

Сврха вјеронаучне наставе шестога годишта 

 Сврха католичкога вјеронаука шестога вјеронаучнога годишта јест да ученици на крају својега 

дјетињства упознају кршћанску вјеру, да се вјери отворе и по њој живе. Живот по вјери и 

кршћанским вриједностима посебно је повезан с искуством слободе. Истинска слобода, повезана с 

истином, с правдом, с миром и с љубављу, обједињује цјелокупни програм шестога вјеронаучнога 

годишта. У њему се Исус Крист као врховни учитељ вјере очитује и као Ослободитељ човјека. Исус 

Крист позива све људе на излазак из ропства зла, гријеха и смрти, и улазак у ослобођени и откупљени 

нови Божји народ.  

Опћи циљеви вјеронаучне наставе шестога годишта 

 - Доживјети тајну утјеловљења и Божји наум да човјеку проговори кроз Исуса Криста  

- Спознати синовство Исуса Криста и његов однос према Богу Оцу 

 - Упознати се са Исусовим науком и његовим симболичним говором, присподобама  

- Доживјети Исуса који одговара на људске потребе, тешкоће и грешност 

 - Уочити, упознати и искусити снагу кршћанске вјере која води до потпуне и праве слободе  

- Изградити озбиљан и одговоран став према животним чињеницама, као што су ропство гријеха, зло 

у свијету, неправда и патња, осама и безнађе, које су запрека постигнућу слободе и догађају се у 

различитим подручјима особнога и друштвенога живота.  

- Открити, упознати и искусити да права и потпуна слобода извире из љубави према Богу и 

ближњему  

- Упознати, сусрести и прихватити Криста као коначнога човјекова Ослободитеља и Спаситеља, као 

јединога који је, и то једном заувијек, побиједио ропство, зло, гријех и смрт.  

- Ослушкивати и прихватити Исусов позив свим својим ученицима, да буду нови Божји народ, 

потпуно слободни и одговорни чланови његове заједнице, Цркве, и да ту 
 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

6. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

православног 

катихизиса јесте 

да ученици науче 

да су у Христу 

испуњена сва 

старозаветна 

пророштва, да су 

историјски 

догађаји пред 

- усвајање схаватања да 

историјски догађаји 

представљају историју 

деловања Бога у свету; 

- усвајање схватања да 

су Стари и Нови Завет 

испуњени у Христу  

- усвајање схватања да 

су празници потврда 

вере у Христа као Бога и 

Увод 
- упознавање са садржајима и програмом 

- подсећање на Стари завет 

Припрема 

света за 

долазак Сина 

Божијег 

- Упознавање са историјским околностима 

пред рођење Христово: вавилонско, 

персијско, македонско и римско царство 

као припрема света за долазак Сина 

Божијег 

- Јеврејско ишчекивање Месије – 

Спаситеља од Адама до Јована 

Крститеља 
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рођење Хрисрово  

припрема за  

долазак Христа; 

да је основна 

истина да је 

Христос 

истинити Бог и 

истинити Човек 

практично 

објашњена кроз 

празнике; да је 

од Педесетнице 

почела историја 

Цркве. 

Човека; 

- усвајање схватања да 

је до празника 

Педесетнице почела 

историја Цркве коју 

руководи Дух Свети. 

 

Увод у Нови 

Завет 

- Повезивање Старог и Новог Завета – 

Стари Завет испуњен у Новом у  

личности Христовој 

- Упознавање са писцима новозаветних 

књига и књигама 

- Јеванђеље – живот и дело Христово   

Богочовек – 

Исус Христос 

- Празници као потврда вере у сједињење 

две природе у Христу 

Црква Духа 

Светога 

- Силазак Светог Духа на апостоле – 

рођендан Цркве 

- Деловање апостола и историја ране цркве 

- Цар Константин и почетак златног 

периода цркве 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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Усвајање основних знања 

из немачког језика која ће 

му омогућити да се у 

једноставној усменој и 

писаној комуникацији 

споразумева са људима 

који говоре немачки језик, 

усвајање норме 

комуникације у складу са 

специфичностима 

немачког језика. Ученик 

треба да: -разуме изразе 

које наставник 

употребљава -разуме 

краће дијалоге и 

монолошка излагања -

разуме једноставне песме 

и усмене кратке поруке и 

реагује на њих -савлада 

даље технике читања у 

себи и гласног читања - 

упозна даље правила 

графије и ортографије - 

разговетно изговара 

гласове, посебно оне које 

наш језик не познаје - у 

десетак реченица 

представи себе или друго- 

реагује вербално или 

невербално на упутства и 

постављена питања - 

поставља једноставна 

питања и одговара на њих 

- изражава допадање или 

недопадање -учествује у 

комуникацији на часу 
Учећи немачки језик ученик 

богати себе упознајући 

другог, стиче свест о значају 

сопственог језика и културе, 

развија радозналост, 

истраживачки дух и 

отвореност према 

комуникацији, поспешује 

стицање вишејезичке и 

вишекултурне компетенције 

и развија свест о језичком 

богатству 

Разумевање говора 
Ученик разуме 

једноставну усмену 

поруку исказану 

савременим језиком, 

не дужу од две до три 

минуте; и то на нивоу 

глобалног разумевања 

(основно обавештење 

из поруке), на нивоу 

селективног 

разумевања 

(проналажење тражене 

информације). 

Разумевање треба да се 

односи на различите 

врсте усмених порука 

– монолог, краћи 

разговор, кратка 

информација. 

Разумевање писаног 

текста Ученик чита са 

разумевањем краће 

писане и илустроване 

текстове у вези са 

познатим темама, 

садржајима и 

комуникативним 

функцијама.  

Усмено изражавање 

Ученик је у стању да 

искаже једноставну 

усмену поруку, 

исприча лични 

доживљај, садржај 

разговора, самостално 

или уз помоћ 

наставника. Писмено 

изражавање У оквиру 

програмом језичке 

грађе, ученик пише 

поруке и кратке 

текстове. Интеракција 

Ученик остварује 

комуникацију и 

размењује са 

саговорницима кратке 

информације у вези са 

познатим темама, 

садржајима и 

комуникативним 

функцијама. Задаци: 

Разумевање говора 
На крају шестог 

разреда ученик треба 

Слободно време-

активности 

-Спорт,хоби 

-боје 

-одевни предмети 

 

Болест и здравље 

-делови тела 

-болести 

-омиљена и 

здрава храна 

-писмо 

 

Окружење 

 - важне установе  

 

Мој дом 

 - просторије и 

обавезе у кући 

 

 

 Празници - 

Божић, Нова 

година, Ускрс и 

други важни 

празници 

 

 

Остало: - 

годишња доба, 

месеци, дани у 

недељи, 

исказивање 

времена (метеоро- 

лошко и 

хронолошко 

 

 
ПИСАЊЕ И 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 
КОНВЕРЗАЦИЈА 
 

 

 

 

 
слушање и реаговање на 

упутства наставника или са 

аудио записа 

драмска игра, рад у пару 

именовање научених појмова 

и израза уз често групно 

понављање 

читање наглас 

вежбе са акцентовањем 

провера речи 

рад у пару (дијалог 
 

препричавање 

прочитаног текста 

примена аудио и видео 

записа 

индивидуална и групна 

анализа текста 

припрема кратких 

питања у вези са 

прочитаним или 

одслушаним текстом 

дискусија 

препричавање 

прочитаног текста 

примена аудио и видео 

записа 

индивидуална и групна 

анализа текста 

припрема кратких 

питања у вези са 

прочитаним или 

одслушаним текстом 

дискусија 

 

 

 

 

 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције 

и правописа 

подстицање 

креативности кроз 

писање кратких песама 

и прича 

игром размена писаних 

порука 

дискусија на задату 

тему ( дијалог или у 

групи) 
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да: • разуме изразе које 

наставник 

употребљава током 

часа да би дао 

упутства за рад; • 

разуме кратке дијалоге 

и монолошка излагања 

(до осам реченица) 

које наставник 

исказује природним 

темпом а који садрже 

искључиво језичку 

грађу обрађену током 

петог и шестог 

разреда; • разуме 

једноставне песме у 

вези са обрађеном 

тематиком; 

Разумевање писаног 

текста Ученик треба 

да: • савлада технике 

читања у себи и 

гласног читања; • дање 

упознаје правила 

графије и ортографије; 

• разуме упутства за 

израду вежбања у 

уџбенику и радним 

листовима; • разуме 

смисао краћих писаних 

порука и илустрованих 

текстова о познатим 

темама (око 70 речи); • 

издваја основне 

информације из краћег 

прилагођеног текста у 

вези са неком особом 

или догађајем (ко, где, 

шта, када, …). Усмено 

изражавање Ученик 

треба да: • разговетно 

изговара гласове, 

акцентује речи, 

поштује ритам и 

интонацију при 

спонтаном говору и 

читању; • ступа у 

дијалог, постављањем 

и одговарањем на 

питања; • уз 

наставников 

подстицај, представи 

себе или другог, 

опише неку ситуацију, 

слику, лице, предмет; • 

 

 

 

 

 

 

 

Контролне вежбе и  

писмени задаци 

 

 

 

 

 

ГРАМАТИКА 

-Предлози са дативом 

- модалних глагола 

wollen, sollen, müssen 

и dürfen 

(рецептивно), као и 

können и möchten 

- Заменице у 

акузативу 

- Множина именица 

- Претерит од sein,  

haben 

- Партицип перфекта 

 

- негација KEIN  

- члан 

- заменице 

- придеви 

-предлози 

- прилози 

-глаголи 

 

 

драматизација (скечеви) 

замена улога 

дебата 

 

индивидуални одговори 

ученика писаним путем. 

 

 

 
 

презентација наставних 

садржаја 

интерактивно учење 

препознавање и примена 

граматичких садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких 

садржаја из угла 

свакодневнице 

 
утврђивање и 

систематизација путем 

штампаног материјала, радне 

свеске и мини тестова  

квиз 

корелација и позивање на 

стечено знање из граматике 

матерњег језика 

начини реализације уз помоћ 

визуелног и аудио 

материјала 

допунска и додатна настава 
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рецитује. Интеракција 

Ученик треба да: • 

реагује вербално или 

невербално на 

упутства и постављена 

питања; • поставља 

једноставна питања, 

одговара на њих и 

изражава допадање и 

недопадање; • 

учествује у 

заједничким 

активностима и 

комуникацији на часу 

– рад у пару, у групу; • 

тражи разјашњења 

када нешто не разуме. 

Писмено изражавање 
Ученик треба да: • 

даље упознаје правила 

графије, ортографије и 

интерпункције; • 

допуњава и пише речи 

и кратке реченице на 

основу датог модела; • 

пише пригодне 

честитке, поруке и 

електронска писма 

користећи модел; • 

пише своје личне 

податке и податке 

других особа – име, 

презиме, адресу; • 

прави спискове с 

различитим наменама 

(куповина, прославе 

рођендана, обавезе у 

току дана, …) Знања о 

језику • препознаје 

шта је ново научио; • 

схвата значај 

познавања језика. 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ изабрани спорт 

6. разред РУКОМЕТ КОШАРКА И ОДБОЈКА 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
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Циљ наставе предмета – 

изабрани спорт јесте да 

ученици задовоље своја 

интересовања и потребе за 

стицањем знања, способности 

за бављење спортом као 

интегралним делом физичке 

културе и настојање да стечена 

знања примењују у животу 

(стварање трајне навике за 

бављење спортом и учешћем 

на такмичењима); 

 

Стицање теоријских знања у 

изабраном спорту, пружање 

неопходних знања из 

изабраног спорта (принципи, 

технике, начин вежбања – 

тренирања, стицање основних 

и продубљених тактичких 

знања; социјализација ученика 

кроз изабрани спорт и 

неговање етичких вредности 

према учесницима у 

такмичењу; откривање 

даровитих и талентованих 

ученика за одређени спорт и 

њихово подстицање да се баве 

спортом. 
 

РУКОМЕТ 

 

Задовољити интересовање 

ученика за бављењем 

рукометом као итегралним 

делом физичке културе и да 

стечена знања примењују  

у животу, стварањем трајне 

навике за бављењем овим 

спортом учешћем и 

организацијом такмичења. 

  

КОШАРКА 

 

Задовољити интересовање 

ученика за бављењем 

кошарком као итегралним 

делом физичке културе и да 

стечена знања примењују у 

животу, стварањем трајне 

навике за бављењем овим 

спортом учешћем и 

организацијом такмич 
 

ОДБОЈКА 

 

Задовољити интересовање 

 

 

 Усмерени развој 

основних моторичких 

способности,првенствено 

брзине и координације; 

 Усмерено 

стицање и  усавршавање 

моторичких умења и 

навика и навике 

предвиђених програмом 

физичког васпитања; 

 Примена стечних 

знања,умења и навика у 

сложенијим 

условима(кроз игру , 

такмичење и сл.); 

 Задовољавање 

социјалних потреба за 

потврђивањем,групним 

поистовећивањем и сл.; 

  Естетско 

изражавање кретњом и 

доживљавање естетских 

вредности; 

 Усвајање етичких  

вредности и подстицање 

вољних особина ученика 

 

 

 

РУКОМЕТ 

 Развој и одржавање 

општих моторичких 

способности, као и 

специфичних 

моторичких 

способности ученика 

значајних за успешно 

бављење рукометом, 

учењем и 

усавршавањем 

основних и сложених 

елемената технике и 

тактике и њихова 

примена у пракси кроз 

такмичења, 

 Стварање 

објективних представа 

ученика о сопственим 

могућностима у 

рукомету, 

 Социјализација 

ученика и задовољење 

потреба за 

потврђивањем и 

 

 

Програмски садржаји 

физичког васпитања- 

изабраног спорта чини 

следећа структура: 

 развијање 

моторичких 

споосбности 

ученика;  

 спортско-

техничко 

образовање ученика 

(обучавње и 

усавршавање 

технике);  

 индивидуална 

и колективна 

тактика изабраног 

спорта; теоријско 

образовање;  

 правила 

изабраног спорта; 

организовање 

унутар одељенских 

и међуодељенских 

такмичења. 
 

Садржаје рада на 

часовима 

програмирају 

наставници 

задужени за 

реализацију 

предмета физичко 

васпитање – 

изабрани спорт у 

складу са знањима о 

спортској грани и 

сагледавањем 

способности и 

знања ученика; 

програмирани 

садржаји планирају 

се као и сви остали 

часови наставе 

физичког васпитања 

 

Основне 

карактеристике 

програму су: 

 изборност; 

 

 

 Настава 

физичко 

васпитање - 

изабрани спорт 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 - 

изабрани спорт 

(нпр.одбојка) и 

посебно се 

нумеришу;  

 сваки 

ученик је 

обавезан да се 

определи за 

један спорт које 

му се понуди 

почетком 

школске 

године, а још 

боље на крају 

претходног 

разреда; 

 

 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 
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ученика за бављењем одбојком 

као итегралним делом физичке 

културе и да стечена знања 

примењују у животу, 

стварањем трајне навике за 

бављењем овим спортом 

учешћем и организацијом 

такмичења. 

 

групним 

поистовећивањем, 

неговањем етичких 

вредности према 

учесницима 

такмичења, 

 Откривање 

талентованих ученика 

и њихово подстицање 

за даље бављење 

рукометом. 

 

КОШАРКА 

 Развој и 

одржавање општих 

моторичких 

способности, као и 

специфичних 

моторичких 

способности ученика 

значајних за успешно 

бављење кошарком, 

учењем и 

усавршавањем 

основних и сложених 

елемената технике и 

тактике и њихова 

примена у пракси 

кроз такмичења, 

 Стварање 

објективних 

представа ученика о 

сопственим 

могућностима у 

кошарци, 

 Социјализација 

ученика и задовољење 

потреба за 

потврђивањем и 

групним 

поистовећивањем, 

неговањем етичких 

вредности према 

учесницима 

такмичења, 

 Откривање 

талентованих ученика 

и њихово подстицање 

за даље бављење 

кошарком. 

 

ОДБОЈКА 

 Развој и одржавање 

  да служе 

потребама ученика;  

 омогућавање 

наставницима не 

само да планирају 

већ и да 

програмирају рад у 

настави у складу са 

сопственим 

знањима, 

искуствима;  

 програм у 

великој мери 

омогућава 

креативност 

наставника;  

 програм је у 

функцији 

целокупне наставе 

физичког 

васпитања ученика.  

 

Предлог спортова 

који се понуде 

ученицима као 

избор. 
7. У првом реду, 

спортови који се у 

одређеном обиму 

обрађују кроз 

наставу физичког 

васпитања: 

атлетика; 

гимнастика; 

ритмичка 

гимнастика; 

рукомет; кошарка; 

одбојка; 

мали фудбал; плес. 

 

8. Спортови 

који се налазе у 

програмима 

такмичења "Савеза 

за школски спорт и 

олимпијско 

васпитање Србије" 

9.  Спортови за 

које је 

заинтересована 

локална средина, 

реалан ; 

предлажу се 

спортови за које 

постоје 

адекватни 

услови ;  

 ученици 

једног одељења 

могу изабрати 

исти спорт који 

су упражњавали 

у предходним 

разредима или 

могу изабрати 

нови спорт који 

до тада нису 

упражњавали. 
 

У складу са 

моторичким 

формама које 

карактеришу 

изабрани спорт и 

које се примењују 

у основној фази 

часа, неопходно је 

бирати вежбања, 

како за уводно -

припремну тако и 

завршну фазу 

часа ; 

Тежиште рада у 

свим изабраним 

спортовима да је 

на техници и 

њеној примени у 

ситуационим 

условима ; 

 

Код колективних 

спортова 

(спортских игара) 

форсирати 

уважбавање 

технике и 

тактике највише 

кроз игру и 

ситуационе 

услове 

приближне 

условима игре;  



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

општих моторичких 

способности, као и 

специфичних 

моторичких 

способности ученика 

значајних за успешно 

бављење одбојком, 

учењем и 

усавршавањем 

основних и сложених 

елемената технике и 

тактике и њихова 

примена у пракси кроз 

такмичења, 

 Стварање 

објективних представа 

ученика о сопственим 

могућностима у 

одбојци, 

 Социјализација 

ученика и задовољење 

потреба за 

потврђивањем и 

групним 

поистовећивањем, 

неговањем етичких 

вредности према 

учесницима 

такмичења, 

 Откривање 

талентованих ученика 

и њихово подстицање 

за даље бављење 

одбојком. 

 

 

односно локална 

самоурава. 

10. Спортови за 

које постоје 

одговарајући 

природни и 

материјални 

ресурси: - скијање; 

- веслање.  

11.  Спортови са 

којима су се 

ученици упознали 

кроз курсне облике 

рада 
 

РУКОМЕТ 

 

Основни ниво: 

Елементи технике: 

вођење лопте „јачом“ 

руком у месту и 

праволинијском 

кретању умереном 

брзином; бацање 

(додавање) лопте тзв. 

„кратким замахом“ 

изнад висине рамена; 

хватање лопте у 

висини груди; бочни 

(„шасе“) шут. 

Неопходна правила: 

три корака, три 

секунде, три метра, 

грешке (искључења), 

прекршаји (ношена 

лопта, преступ), 

извођење аута. 

Тактика: игра на два 

гола. 

 

Средњи ниво: 

Елементи технике: 

вођења „јачом“ и 

„слабијом“ руком у 

месту, вођење лопте 

„јачом“ руком у 

праволинијском 

трчању максималном 

брзином; бацање 

(додавање) лопте тзв. 

„дугим замахом“ на 

веће растојање; 

хватање непрецизно 

бачених лопти 

На сваком часу у 

одређеним 

временским 

интервалима 

спроводити 

такмичење 

између екипа 

(неопходно је 

правити тимове- 

екипе према 

способностима); 

На часовима 

изабраног спорта 

обавезно је 

примењивати 

диференциране 

облике рада у 

складу са 

знањима и 

способностима 

ученика, 

уважавајући 

структуру 

ученика који су 

се определили за 

одређени спорт 

(има оних који 

су се тим 

спортом већ 

бавили или се 

њиме баве и 

ученика 

почетника); 
Реализацијом 

часова физичког 

васпитања – 

изабрани спорт 

пратити и 

запажати 

ученике који су 

посебно 

талентовани за 

спорт и 

упућивати их да 

се њиме баве и 

изван школе у 

клубовима и 

спортским 

школама ако то 

желе или имају 

интересовања.; 
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(високих, ниских); шут 

из трка („чеони шут“). 

Тактика: 

индивидуална тактика 

одбране, индивидуална 

тактика напада, 

преузимање играча 

при блокади, игра на 

два гола уз примену 

свих правила. 

  

Напредни ниво: 

Елементи техике: 

вођење лопте „јачом“ и 

„слабијом“ руком у 

кретању максималном 

брзином 

(праволинијски са 

променом правца); 

бацање (дсодавање) 

лопте иза леђа, главе, 

увртањем подлакта, 

„слабијом“ руком; 

скок шут са позиције 

бека, крила, пивота. 

Тактика: групна и 

колективна тактика у 

нападу и одбрани, игра 

на два гола уз суђење 

од стране самих 

ученика. 

 

КОШАРКА 

 

Основни ниво: 

Основни елементи 

технике: основни став 

у нападу и одбрани, 

кретање у одбрани, 

скок у одбрани и 

нападу, хватање и 

додавање лопте обема 

рукама, полазак и 

вођење лопте 

праволинијски и са 

предњом променом 

правца, пивотирање, 

шут на кош из продора 

дриблингом, шут са 

дистанце. 

Неопходна правила: 

грешке (лична, 

техничка), прекршаји 

(неправилно вођење, 

кораци, 3“, 5“, 

Током рада са 

ученицима 

уочавати оне чије 

се интересовање 

за одређени спорт 

не поклапа са 

њиховим 

могућностима и 

истим на крају 

школске године 

саветовати за који 

спорт да се 

определе у 

наредној 

школској години 
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преступ, враћање 

лопте у „задње“ поље, 

убацивање лопте у 

игру и извођење аута). 

 Тактика: игра 1 на 1 са 

и без лопте, сададња 

два играча у нападу. 

 

Средњи ниво: 

Елементи технике: 

додавање лопте једном 

руком, вођење лопте 

једном руком, вођење 

лопте са променом 

кроз ноге, шут из 

продора двокораком 

након пријема лопте, 

шутирање полагањем 

одоздо, одозго и 

бочно. 

Тактика: игра 2 на 2 у 

нападу и одбрани, 

сарадња 3 играча у 

контранападу и 

позиционом нападу, 

одбрана „човек на 

човека“ и напад на ту 

одбрану. 

  

Напредни ниво: 

Елементи техике: 

вођење лопте са 

променом иза леђа и 

„ролингом“, скок-шут. 

Тактика: игра 3 на 3 у 

нападу и одбрани, 

зонска одбрана и напад 

на зонску одбрану. 

 

ОДБОЈКА 

 

Основни ниво: 

Елементи технике: 

одбијање лопте 

прстима и чекићем, 

школски сервис. 

Неопходна правила:  

постизање поена, 

дозвољен број 

одбијања лопте у 

једној акцији, сервис 

из простора за 

сервирање без 

преступа, ротација. 
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Средњи ниво: 

Елементи технике: 

прецизно одбијање 

лопте прстима и 

чекићем, „лелујави“ 

сервис.  

Неопходна правила: 

недозвољени контакти 

са лоптом  

Тактика: заштита 

блока, игра у пољу. 

 

Напредни ниво: 

Елементи техике: 

смечирање, 

блокирање. 

Неопходна правила: 

суђење. 

Тактика: групна и 

колективна тактика у 

нападу и одбрани. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИНФОРМАТИКА 

 

6.разред 
 

 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе информатике и 

рачунарства, јесте да се 

осигура да сви ученици стекну 

базичнуjeзичку и 

информатичку писменост и да 

напредују ка реализацији 

одговарајућих стандарда 

образовнихпостигнућа, да се 

-упознавање ученика са 

графичким радним 

окружењем оперативног 

система; 

-упознавање ученика са 

организацијом дискова, 

датотека и 

директоријума; 

РАД СА 

ТЕКСТОМ 

-подсетити на правила 

понашања у кабинету  

-подстицање ученике на 

дијалог кроз примере 

објаснити форматирање табеле 

са разним врстама података 

 -објаснити ученицима 

заглавље и подножије у 
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оспособе да решавају проблеме 

и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе 

иобразложе своје мишљење и 

дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне 

садржаје, као и да се ученици 

оспособе за коришћење 

рачунара и стекну вештине у 

примени рачунара у 

свакодневном животу. 

-упознавање ученика са 

подешавањем околине 

за рад на српском 

језику; 

-упознавање ученика са 

инсталацијом додатних 

уређаја и програма; 

-упознавање ученика са 

радом у програму за 

обраду текста; 

-упознавање ученика са 

основним програмима 

за рад у мултимедији; 

-оспособљавање 

ученика за самостално 

коришћење 

рачунарских програма. 

 

 

документу 

-објаснити рад са штампачем 

ИНТЕРНЕТ 

-показује како се врши 

тражење података на 

Интернету 

 - заштита на Интернету 

 - објашњава рад са ел. поштом 

ГРАФИКА 

- представља различите изворе 

дигиталних слика  

- демонстрира поступак 

скенирања и фотографисања  

- поновити кроз вежбу 

преузимање слика са 

Интернета и објављивање на 

Интернет странама 

АНИМАЦИЈА 

- практично објаснити како се 

израђује једноставна 

анимација на задату тему уз 

употребу одговарајућих 

програма за анимацију 

ИЗБОРНИ 

МОДУЛИ – 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

-- упознаје ученике са 

програмским језиком - 

објашњава типове података и 

декларисање промењивих - 

врши заједно са ученицима 

тестирање програмских 

задатака 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУТУРЕ 

 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК 

6.разред 
LIMBA ROMÂNĂ 

 

ЦИЉ 
Scopul 

activităţii 

instructive 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
Sarcini operative 

САДРЖАЈИ 

Cuprins 

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊ

А 
MODUL DE 

REALIZARE A 

PROGRAMEI 
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Însuşirea 

limbii 

române 

literare, 

dezvoltarea 

nivelului de 

cunoştinţe şi 

capacităţi, 

crearea şi 

menţinerea 

interesului 

pentru 

lectură cu 

identificarea 

informaţiilor 

esenţiale 

dintr-un 

mesaj oral şi 

scris, 

însuşirea 

exprimării 

orale şi 

scrise, 

îmbogăţirea 

vocabularulu

i cu cuvinte 

şi expresii 

noi şi 

sesizarea 

sensului 

unităţilor 

lexicale noi 

în funcţie de 

context, 

dezvoltarea 

interesului 

faţă de 

creaţiile 

literare în 

limba 

română, 

dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare, 

orală şi 

scrisă, 

receptarea, 

iniţierea şi 

participarea 

la un act de 

comunicare 

oral şi în 

scris în 

limba 

română 

- să-şi îmbogăţească vocabularulcuexpresii 

şicuvintenoi - să 

identificesensulunuicuvântnecunoscut - să 

aplicereguliledeortografie înscris - să 

sesizezeabateriledelanormelegramaticale 

într-unmesajoral şiscris - să cunoască 

părţiledevorbireflexibile şineflexibile - să 

identificeinformaţiileesenţiale 

şidetaliiledintr-unmesajoral - să 

manifesteinterespentrucreaţiileliterare 

înlimbaromână - să 

sesizezevalorilestilisticealeunorcuvintedint

r-untextliterar - să alcătuiască 

rezumatulunuitextliterar- să alcătuiască 

lucrăriscurtepeotemă dată - să 

respectemetodologialucrărilorscrise - să 

utilizezecorect şieficientlimbaromână 

îndiferitesituaţiidecomunicare - să 

înţeleagă semnificaţialimbiiromâne 

înconturareaidentităţiinaţionale - 

formareadeprinderilordemuncă 

independentă 

şidezvoltareacreativităţiielevilor 

LIMBA (gramatică, 

ortografie) 

Noţiunidefonetică.Accentu

l. 

Vocabularullimbiiromâne. 

Familia lexicală - 

actualizare.  Arhaismele şi 

regionalismele. Procedeele 

interne de îmbogăţire a 

vocabularului. 

Substantivul. Genul. 

Numărul. Cazurile 

substantivului şi funcţia 

sintactică. 

Articolul 

Adjectivul 

Pronumele 

Numeralul 

Verbul 

Părţile de vorbire 

neflexibile 

Exprimarea orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exprimarea în scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA TEXTULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

În domeniul limbii 

se pune accent pe 

evaluarea 

posibilităţilor de 

exprimare prin 

expresii şi cuvinte 

noi în vocabularul 

activ al elevilor şi 

sesizarea sensului 

unităţilor lexicale 

noi în funcţie de 

context. Trebuie să 

identifice sensul 

unui cuvânt 

necunoscut, să 

aplice regulile de 

ortografie în scris, 

să sesizeze abaterile 

de la normele 

gramaticale într-un 

mesaj oral şi scris, 

să cunoască părţile 

de vorbire flexibile 

şi neflexibile. 

Mesajul pe care 

elevul îl va 

comunica în limba 

română trebuie să 

fie bazat pe 

structurile 

lingvistice în 

spiritul limbii 

române, 

determinate de 

gândirea în această 

limbă. 

 

Dictări libere şi de 

control. 

Compunerea 

(naraţiunea, 

descrierea, 

portretul, 

rezumatul) 

Interpretarea liberă 

ale unor aspecte 

structurale ale unei 

opere literare. 

 

 

 

 

În domeniul 

literaturii se propun 

următoarele 
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literară. activităţi: însuşirea 

limbii române 

literare, dezvoltarea 

nivelului de 

cunoştinţe şi 

capacităţi, crearea 

şi menţinerea 

interesului pentru 

lectură cu 

identificarea 

informaţiilor 

esenţiale dintr-un 

mesaj oral şi scris, 

însuşirea exprimării 

orale şi scrise, 

dezvoltarea 

interesului faţă de 

creaţiile literare în 

limba română, 

dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare, orală şi 

scrisă, receptarea, 

iniţierea şi 

participarea la un 

act de comunicare 

oral şi în scris în 

limba română 

literară 

 

 

Допунска настава 
За допунски рад се опредљују ученици  5. разреда  којима је потребна додатна мотивација и подршка у усвајању 

румунског језика, као и  ученици којима је потребна било каква додатна помоћ у процесу учења 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

 

-подстицање на усвајање знања 

- -мотивисање  за рад 

- -методе рада прилагођава 

карактеристикама и способностима 

ученика  

- интерактивно учење 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

 

- Ученик  зна основе ( градња, употреба) 

садашњег, прошлог и будућег времена 

-правилно казује реченице у зависности од 

времена 

дешавања; 

-зна да користи врсте речи; 

- ученик зна употребу модалних глагола и 

њихову промену у презенту и претериту 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

ученик  зна  одређен  фонд речи, потребних за 

лично представљање 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

читање разноврсних текстова 

- дискусија 
- ученик зна правилно да чита непознат текст, 

ПИСАЊЕ И 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

- диктати 

- преписивање текстова 

- кратки описи 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише кратка неформална писма  
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КОНВЕРЗАЦИЈА - индивидуално, у пару 

- Ученик је способан да монолошки, без 

претходне припреме представља у пар 

реченица себе и друге. 

 

 

 

 

 

 

 

Додатна настава 
 

Додатна настава се организује за напредније ученике  5. разреда који желе да прошире своја знања из  

румунског језика. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

 

- методе рада 

прилагођава ученицима 

који показују 

интересовање за 

усвајање знања  у већем 

обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

-Усвајање знања у већем обиму 

-  Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

- методе рада 

прилагођава ученицима 

који показују 

интересовање за 

усвајање знања  у већем 

обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. 

такмичење 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУТУРЕ 

 
NASTAVNI PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE 

Od 1.razredа do 8.razreda 

Nastavu maternjeg jezika triba povezat prvenstveno sa stečenim iskustvom iz svakodnevnog života, sa 

nastavom poznavanja prirode i društva, poviјеšću, zemljopisom, sa likovnom i glazbenom kulturom, 

običajima, kulturom, vijerom i tradicijom svog naroda. Korelacija  ovih  prijedmeta i oblasti prijeko je 

potrijebna jer omogućava ostvarivanje veoma uspešnih rezultata rada. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУТУРЕ 

 

3.7. Наставни програм за 7. Разред 

 
3.7.1.Обавезни изборни наставни предмети 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

7. разред 

  
  
  

ЦИЉ 
  

ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
  

САДРЖАЈИ 
  

НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

  
Циљ наставе 

српског језика 

јесте да се осигура 

да сви ученици 

стекну базичну 

језичку писменост 

и да напредују ка 

реализацији 

  
− систематизација и 

проширивање знања о 

врстама речи, 

граматичким 

категоријама 

променљивих речи, о 

значењу и употреби 

падежа; о врстама 

JEЗИК 

  

  

Граматика: 
Врсте речи: променљиве и непроменљиве. 

Граматичке категорије променљивих речи. 

Гласовне промене у промени облика речи. 

Значења и употребе падежа. Падежи за 

означавање места завршетка кретања и места 

налажења. Падежна синонимија. Врсте глагола. 

CILJ 

NASTAVE 

OPERATIVNI 

ZADACI NASTAVE 
SADRŽAJI NAČINI OSTVARIVANJA 

CILJ nastave 

hrvatskog jezika 

s elementima 

nacionalne 

kulture je da 

učenici ovladaju 

hrvatskim 

standardnim 

jezikom u 

okviru 

predviđenih 

sadržaja, te da 

upoznaju 

elemente 

hrvatske kulture 

- upoznavanje i 

njegovanje kulturne 

baštine Hrvata; 

 - postupno i 

sistematsko 

upoznavanje hrvatskog 

standardnog jezika u 

usmenoj i pismenoj 

uporabi;  

- primjena jezika u 

različitim 

komunikacijskim 

situacijama;  

- razvijanje pravilnog 

usmenog i pismenog 

izražavanja; 

 - bogaćenje rječnika, 

jezičnog i stilskog 

izraza; 

-upoznavanje sa 

šokačkom I 

bunjevačkom 

tradicijom u 

Vojvodini. 

KOMUNIKACIJSKA 

OSPOSOBLJENOST 

 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

JEZIČNA 

OSPOSOBLJENOST 

 Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

KNJIŽEVNOST 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

*Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

HRVATSKA 

KULTURNA, 

POVIJESNA I 

PRIRODNA 

BAŠTINA 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja, nalazi korelacije sa poviješću , 

zemljopisom... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 
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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, 

позоришна, 

филмска и друга 

уметничка 

остварења из 

српске и светске 

баштине. 

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; 

− напоредни односи ; 

 − конгруенција; 

 − разликовање кратких 

акцената и реченични 

акценат; 

− основни појмови о 

старословенском језику; 

− осамостаљивање за 

анализу лирских, 

епских и драмских дела; 

− усвајање књижевних 

и функционалних 

појмова према 

захтевима програма; 

− излагање, опис и 

приповедање; 

− технички и 

сугестивни опис; 

 − рад на некњижевном 

тексту; 

 − информативно 

читање и упућивање 

ученика у читање „с 

оловком у руци“ 

(подвлачење, 

обележавање, 

записивање). 

Безличне реченице. Састав реченице у вези са 

врстама глагола. Реченични чланови исказани 

речју и синтагмом. Напоредни односи међу 

реченичним члановима. Појам синтагме. Састав 

именичке синтагме. Апозиција. Апозитив. Појам 

актива и пасива. Независне предикатске 

реченице – појам комуникативне функције. 

Комуникативна реченица као синтаксичка 

јединица састављена од најмање једне независне 

предикатске реченице. Конгруенција – основни 

појмови. Слагање придева и глагола са 

именицом у реченици. Конгруентне категорије 

придева.Реченични акценат. Језик Словена у 

прапостојбини. Стварање старословенског 

језика: мисија Ћирила и Методија. Примање 

писмености код Срба. Старословенска писма: 

глагољица и ћирилица. Старословенски 

споменици са српског тла. Пример 

старословенског текста и уочавање 

карактеристичних особина. 

Правопис: 
Проверавање, понављање и увежбавање 

садржаја из претходних разреда различитим 

облицима диктата и других писмених вежби. 

Интерпункција у сложеној реченици (запета, 

тачка и запета). Црта. Заграда. Запета у 

набрајању скраћеница. Навикавање ученика на 

коришћење правописа (школско издање). 

Ортоепија: 
Проверавање и увежбавање садржаја из 

претходних разреда (разликовање дугих и 

кратких акцената, дугоузлазних и дугосилазних 

акцената). Вежбање у изговарању 

краткоузлазног и краткосилазног акцента. 

  

  

    

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира: лирика,епика, драма, 

научнопопуларни и информативни текстови. 

Тумачење текста.Књижевнотеоријски појмови. 

Читање. Функционални појмови. 

    

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог 

изражавања 

Подела текстова према основној сврси: 

излагање, опис и приповедање као три од пет 

главних врста текстова. Технички и сугестивни 

опис. Техничка и сугестивна нарација. 

Експозиција: писање обавештења; најава 

догађаја; интервј. Писање честитке, позивнице, 

захвалнице, и-мејл порука. Препричавање текста 

(ретроспектива).Усмена и писмена вежбања. 

Вежбе на некњижевном тексту: проналажење и 

издвајање основних информација у тексту. 

Проналажење, издвајање и упоређивање 

информација из текста. Сажимање текста. 

Писање резимеа (сажетка).  Развијање 
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флексибилне брзине читања у себи у зависности 

од текста. Синтаксичке вежбе.Конгруенција. 

Лексичке вежбе. Коришћење речника српског 

језика. Читање и разумевање нелинеарних 

елемената текста: легенде, табеле. Осам домаћих 

писмених задатака и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена задатка. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

7. разред 

  
  

ЦИЉ 
  

ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
  

САДРЖАЈИ 
  

НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

  
Циљ додатне 

наставе српског 

језика јесте да 

ученици стекну 

базичну језичку 

писменост и да 

напредују ка 

реализацији 

одговарајућих 

стандарда 

образовних 

постигнућа, да се 

оспособе да 

образложе своје 

мишљење и 

дискутују,да 

развију 

мотивисаност за 

учење и  за 

предметне 

садржаје, као и 

да овладају 

основним 

законитостима 

српског 

књижевног 

језика, да 

упознају, доживе 

и оспособе се да 

тумаче одабрана 

књижевна дела, 

позоришна, 

филмска и друга 

уметничка 

остварења из 

српске и светске 

баштине. 

  
− систематизација и 

проширивање знања о 

врстама речи, 

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; 

− напоредни односи ; 

− конгруенција; 

−  реченични акценат; 

−  старословенски 

језик; 

-читање „с оловком у 

руци“; 

-рад на некњижевном 

тексту; 

-анализа 

лирских,драмских и 

епских дела; 

-излагање,опис и 

приповедање; 

-технички и 

субјективни опис. 

  

  

    

ЈЕЗИК И 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Вежбе у правилном акцентовању. 

Коришћење речника да би се проверио 

акценат. Анализа реченица и синтагми. 

Претварање активних реченица у пасивне и 

обрнуто. Анализа случајева у којима то није 

могуће (нпр. у правом презенту могућан је 

само повратни пасив, и то не од свих 

глагола; пасивну реченицу није могуће 

претворити у активну ако не знамо вршиоца 

радње, итд.). Вежбе на тежим 

експозиторним текстовима: уочавање 

основних информација, извођење закључака, 

упоређивање информација из више дужих 

текстова, резимирање. Прављење легенди и 

табела. 

  

  

  

КЊИЖЕВНОСТ 

Анализа лирске и епске песме – језичко-

стилска средства као интеграциони чиниоци 

интерпретације. Анализа драмског 

књижевног дела – уочавање битних одлика. 

Разлика између драмског књижевног дела и 

позоришне представе. Анализа савременог 

књижевног дела по слободном избору 

ученика. Коришћење основне литературе о 

делима и писцима. Формирање властитог 

мишљења о књижевном делу. Анализа 

домаћег филма са посебним акцентом на 

визуелне и акустичке ефекте 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

7. разред 

 

 

ЦИЉ 

  

ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

  

САДРЖАЈИ 

  
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

  
Циљ допунске 

наставе српског 

језика јесте 

стицање базичне 

језичке 

писмености и 

напредовање ка 

реализацији 

одговарајућих 

стандарда 

образовних 

постигнућа, да се 

оспособе да 

образложе своје 

мишљење и 

дискутују, да 

развију 

мотивисаност за 

учење  предметних 

садржаја, да 

овладају основним 

законитостима 

српског 

књижевног језика, 

да упознају, 

доживе и оспособе 

се да тумаче 

одабрана 

књижевна дела, 

позоришна, 

филмска и друга 

уметничка 

остварења из 

српске и светске 

баштине. 

  
Систематизација и 

проширивање знања о 

врстама речи, 

граматичким 

категоријама 

променљивих речи, о 

значењу и употреби 

падежа; о врстама 

глагола; 

− систематизација и 

проширивање знања о 

реченичним члановима; 

− напоредни односи 

међу реченичним 

члановима; 

 −  синтагма; 

 − појам актива и 

пасива; 

 − систем независних 

предикатских реченица; 

− напоредни односи ; 

− конгруенција; 

−  реченични акценат; 

−  старословенски језик; 

- читање „с оловком у 

руци“; 

-рад на некњижевном 

тексту; 

-анализа 

лирских,драмских и 

епских дела; 

-излагање,опис и 

приповедање; 

-технички и 

субјективни опис. 

  

  

  

    

ЈЕЗИК И 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

  

  

  

  

  

  

-Прост/сложен именски/ глаголски предикат; 

прави/неправи објекат; логички/граматички 

субјекат; 

-Значења падежа; 

-Мењање облика речи , уочавање промена у 

деклинацији; 

-Конгруенција; 

-Правопис Употреба црте, цртице, тачка 

запета...... 

  

  

  

КЊИЖЕВНОСТ 

 

-Књижевни родови и врсте; 

-Књижевнотеоријски појмови. 

  

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
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Циљ наставе страног 

језика у основном 

образовању заснива се на 

потребама ученика које се 

остварују овладавањем 

комуникативним 

вештинама и развијањем 

способности и метода 

учења страног језика.  

Циљ наставе страног 

језика у основном 

образовању стога јесте: 

развијање сазнајних и 

интелектуалних 

способности ученика, 

његових хуманистичких, 

моралних и естетских 

ставова, стицање 

позитивног односа према 

другим језицима и 

културама, као и према 

сопственом језику и 

културном наслеђу, уз 

уважавање различитости 

и навикавање на 

отвореност у 

комуникацији, стицање 

свести и сазнања о 

функционисању страног и 

матерњег језика. Током 

основног образовања, 

ученик треба да усвоји 

основна знања из страног 

језика која ће му 

омогућити да се у 

једноставној усменој и 

писаној комуникацији 

споразумева са људима из 

других земаља, усвоји 

норме вербалне и 

невербалне комуникације 

у складу са 

специфичностима језика 

који учи, као и да настави, 

на вишем нивоу 

образовања и самостално, 

учење истог или другог 

страног језика. 

Разумевање говора 
 

Ученик треба да: 

 
- разуме краће дијалоге (до15 

реплика / питања и одговора), 

приче, друге врсте текстова и 
песме о темама предвиђеним 

наставним програмом, које чује 

уживо, или са аудио-визуелних 
записа 

 

- разуме општи садржај и издвоји 
кључне информације из краћих 

аутентичних текстова из 

свакодневног живота после 1-2 
слушања (обавештења са разгласа 

на станици, аеродрому, у 

супермаркету или у школи) 

 

- разуме и реагује на одговарајући 

начин на усмене поруке у вези са 
личним искуством и са 

активностима на часу (позив на 

групну 
 

активност, заповест, упутство, 
догађај из непосредне прошлости, 

планови за блиску будућност, 

свакодневне активности, жеље и 
избори, итд.) 

- разуме краће рекламе, радио и 

ТВ емисије о темама предвиђеним 
наставним програмом. 

 

Разумевање писаног текста 
 

Ученик треба да: 

 
- разуме краће текстове (до 200 

речи), који садрже већи проценат 

познатих језичких елемената, 
интернационализама, 

структуралних и лексичких, а чији 

садржај је у складу са развојним и 
сазнајним карактеристикама, 

искуством и интересовањима 

ученика 
 

- разуме и адекватно интерпретира 

садржај илустрованих текстова 
(стрипове, ТВ програм, 

биоскопски програм, ред вожње, 

информације на јавним местима 
итд.) користећи језичке елементе 

предвиђене наставним програмом 

 
- проналази и издваја предвидљиве 

информације у текстовима из 

свакодневног окружења (писма, 
краћи новински чланци, упутства о 

употреби, огласи, плакати, 

каталози) 
 

- може да изведе закључак о 

могућем значењу непознатих речи 
ослањајући се на општи смисао 

текста са темом из свакодневног 

живота 
 

- разуме краће текстове у вези са 

градивом других предмета, 
ослањајући се на општи смисао 

текста и претходно стечена знања. 

САДАШЊОСТ 

И ПРОШЛОСТ 

- државе и 

националост 

о
сн

о
в
н

и
 

н
и

в
о

 

- трајно и 

просто 

садашње 

време 

- глаголи који 

означавају 

радњу 

- питања и 

одговори 

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о

 

- трајно и 

просто 

прошло време 

н
ап

р
ед

н
и

 

н
и

в
о

 

ОПИСИ - придеви за 

описивање 

личности 

- називи места 

о
сн

о
в
н

и
 

н
и

в
о

 

- придеви 

- поређење 

прилога 

ср
ед

н
њ

и
 

н
и

в
о

 

- the girl 

with/in… 

- the one 

with/in… 

н
ап

р
ед

н
и

 

н
и

в
о

 

БУДУЋНОСТ - називи 

спортске 

одеће 

- називи 

предмета 

везаних за 

оброке, 

судове и  

- есцајг 

о
сн

в
н

и
 н

и
в
о

 

- трајно 

садашње 

време у 

употреби за 

будућност 

- WILL у 

понудама 

- WILL/WON’T 

+ 

PROBABLY 

- MIGHT 

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о
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Усмено изражавање 

 

Ученик треба да: 
 

- усклађује интонацију, ритам и 

висину гласа са сопственом 
комуникативном намером и са 

степеном формалности говорне 

ситуације 
 

2 Под знањем о језику 

подразумева се функционално 
знање, односно способност 

ученика да језичке структуре 

правилно употреби у датој 
комуникативној ситуацији. 

 

- поред информација о себи и свом 

окружењу описује или извештава у 

неколико реченица о догађајима и 

активностима (познату радњу или 
ситуацију) у садашњости, 

прошлости и будућности, 

користећи познате језичке 
елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре) 
 

- препричава и интерпретира у 

неколико реченица садржај 
писаних, илустрованих и усмених 

текстова на теме предвиђене 

наставним програмом као и на 
теме из других наставних 

предмета користећи познате 

језичке елементе (лексику и 
морфосинтаксичке структуре) 

 

- у неколико реченица изражава 
своја осећања, мишљење и ставове 

аргументујући их (допадање, 

недопадање, противљење, итд.), 
користећи познате језичке 

елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре) 
 

- једноставним речима описује 

лица, догађаје, ситуације и 
предмете из окружења и упоређује 

их са другима из области свог 

интересовања као и из одређених 
садржаја других наставним 

предмета. 

 
Интеракција 

 

Ученик треба да: 
 

- у стварним и симулираним 

говорним ситуацијама са 
саговорницима размењује исказе у 

вези с контекстом учионице, као и 

о свим осталим темама 
предвиђеним наставним 

програмом (укључујући и размену 

мишљења и ставова према 
стварима, појавама из домена 

њиховог интересовања, 

свакодневног живота и живота 
младих, користећи познате 

морфосинтаксичке структуре и 

лексику) 

- будућа 

времена 

(поређење) 

- први 

кондиционал 

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о

 

ТВОЈ СВЕТ - називи 

спољашњих 

активности 

о
сн

о
в
н

и
 

н
и

в
о

 

- руковање 

кућанским 

апаратима 

- свршено 

садашње 

време са 

прилошким 

одредбама 

(потврдни 

облик) 

- глаголи и 

изрази са 

герундом 

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о

 

- Колико 

дуго...? 

- свршено 

садашње 

време са 

прилошким 

одредбама 

(потврдни, 

одрични и 

упитни 

облик) 

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о

 

ТАКО СЕ ТО 

РАДИ 

- болести и 

повреде 

- градивне 

именице 

о
сн

в
н

и
 

н
и

в
о

 

- упитно-

односне 

заменице 

- модални 

глаголи 

ср
ед

њ
и

 

н
и

в
о

 

- пасив (просто 

садашње и 

просто 

прошло 

време) 

- модални 

глаголи 

(поређење) 

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о
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- учествује у комуникацији и 

поштује социокултурне норме 

комуникације (тражи реч, не 
прекида саговорника, пажљиво 

слуша друге, итд.) 

 
- да одговори на ограничен број 

непосредних питања која се 

надовезују уз могућност да му се 
понове и пружи помоћ при 

формулисању одговора. 

 
Писмено изражавање 

 

Ученик треба да: 
 

- пише реченице и краће текстове 

(до 100 речи) чију кохерентност и 

кохезију постиже користећи 

познате језичке елементе у вези са 

познатим писаним текстом или 
визуелним подстицајем 

 

- записује кључне информације и 
препричава оно што је видео, 

доживео, чуо или прочитао 
 

- користи писани код за 

изражавање сопствених потреба и 
интересовања (шаље личне 

поруке, честитке, користи 

електронску пошту, пише лична 
писма и сл.) 

 

- у кратким формалним писмима 
(обавештење професорима, 

суседима, тренеру) примењује 

облике обраћања, молбе, поздрава 
и захваљивања 

 

- записује планове, задатке и друге 
захтеве који му се усмено 

саопштавају. 

 
Медијација 

 

У ситуацији када посредује између 
особа (вршњака и одраслих) које 

не могу да се споразумеју, ученик 

треба да: 

КАКО 

ЖИВИМО 

- везе 

- разлике 

између 

америчког и 

британског 

енглеског 

о
сн

о
в
н

и
 н

и
в
о
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- усмено преноси суштину поруке 

са матерњег на циљни језик и са 

циљног на матерњи 
 

- писмено преноси једноставне 

поруке и објашњења 
 

- препричава садржај краћег 

текста, аудио или визуелног записа 
и краће интеракције 

 

- започиње краћи разговор о 
познатим темама., одржава 

континуитет и завршава га. 

-  
ср

ед
њ

и
 н

и
в
о

 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

- question tags 

- used to 

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о

 

- други 

кондиционал 

- want/ask/tell 

someone to do 

something 

- 
н

ап
р

ед
н

и
 н

и
в
о

 

СЕДМИ РАЗРЕД, ДОПУНСКА НАСТАВА 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљеви 

Циљ 

наставе страног 

језика у основном 

образовању 

заснива се на 

потребама 

ученика које се 

остварују 

Разумевање говора 

 

Ученик треба да: 
 

- разуме краће дијалоге (до15 реплика / питања 

и одговора), приче, друге врсте текстова и 
песме о темама предвиђеним наставним 

програмом, које чује уживо, или са аудио-

визуелних записа 
 

- разуме општи садржај и издвоји кључне 

информације из краћих аутентичних текстова 

САДАШЊОСТ  И 

ПРОШЛОСТ 

- државе и 

националост 

ОПИСИ - придеви за 

описивање 

личности 

- називи места 

БУДУЋНОСТ - називи спортске 

одеће 

- називи предмета 

везаних за оброке, 
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овладавањем 

комуникативних 

вештина и разви-

јањем 

способности и 

метода учења 

страног језика. 

Циљнаставе 

страног језика у 

основном 

образовању стога 

јесте: 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 ува-

жавање 

различитости и 

навикавање на 

отвореност у 

комуникацији, 

стицање свести и 

сазнања о 

функционисању 

страног и 

матерњег језика. 

Током основног 

образовања, 

ученик треба да 

усвоји основна 

знања из страног 

језика која ће му 

омогућити да се у 

једноставној 

усменој и писаној 

комуникацији 

споразумева са 

људима из других 

земаља, усвоји 

норме вербалне и 

невербалне 

комуникације у 

складу са 

специфичностима 

језика који учи, 

као и да настави, 

на вишем нивоу 

образовања и 

самостално, 

из свакодневног живота после 1-2 слушања 
(обавештења са разгласа на станици, 

аеродрому, у супермаркету или у школи) 

 
- разуме и реагује на одговарајући начин на 

усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на групну 
 

активност, заповест, упутство, догађај из 

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

избори, итд.) 

- разуме краће рекламе, радио и ТВ емисије о 
темама предвиђеним наставним програмом. 

 

Разумевање писаног текста 
 

Ученик треба да: 

 

- разуме краће текстове (до 200 речи), који 

садрже већи проценат познатих језичких 

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

развојним и сазнајним карактеристикама, 

искуством и интересовањима ученика 
 

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

биоскопски програм, ред вожње, информације 

на јавним местима итд.) користећи језичке 
елементе предвиђене наставним програмом 

 

- проналази и издваја предвидљиве 
информације у текстовима из свакодневног 

окружења (писма, краћи новински чланци, 

упутства о употреби, огласи, плакати, каталози) 
 

- може да изведе закључак о могућем значењу 

непознатих речи ослањајући се на општи 
смисао текста са темом из свакодневног живота 

 

- разуме краће текстове у вези са градивом 
других предмета, ослањајући се на општи 

смисао текста и претходно стечена знања. 

 
Усмено изражавање 

 

Ученик треба да: 
 

- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са 

сопственом комуникативном намером и са 
степеном формалности говорне ситуације 

 

2 Под знањем о језику подразумева се 
функционално знање, односно способност 

ученика да језичке структуре правилно 

употреби у датој комуникативној ситуацији. 
 

- поред информација о себи и свом окружењу 

описује или извештава у неколико реченица о 
догађајима и активностима (познату радњу или 

ситуацију) у садашњости, прошлости и 

будућности, користећи познате језичке 
елементе (лексику и морфосинтаксичке 

структуре) 

 
- препричава и интерпретира у неколико 

реченица садржај писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме предвиђене 
наставним програмом као и на теме из других 

наставних предмета користећи познате језичке 

елементе (лексику и морфосинтаксичке 
структуре) 

 

- у неколико реченица изражава своја осећања, 
мишљење и ставове аргументујући их 

судове и  

- есцајг 

ТВОЈ СВЕТ - називи 

спољашњих 

активности 

ТАКО СЕ ТО 

РАДИ 

- болести и повреде 

- градивне именице 

КАКО ЖИВИМО - везе 

- разлике између 

америчког и 

британског 

енглеског 
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учење истог или 

другог страног 

језика. 

(допадање, недопадање, противљење, итд.), 
користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре) 

 
- једноставним речима описује лица, догађаје, 

ситуације и предмете из окружења и упоређује 

их са другима из области свог интересовања 
као и из одређених садржаја других наставним 

предмета. 

 
Интеракција 

 

Ученик треба да: 
 

- у стварним и симулираним говорним 

ситуацијама са саговорницима размењује 
исказе у вези с контекстом учионице, као и о 

свим осталим темама предвиђеним наставним 

програмом (укључујући и размену мишљења и 

ставова према стварима, појавама из домена 

њиховог интересовања, свакодневног живота и 

живота младих, користећи познате 
морфосинтаксичке структуре и лексику) 

 

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

не прекида саговорника, пажљиво слуша друге, 
итд.) 

 

- да одговори на ограничен број непосредних 
питања која се надовезују уз могућност да му 

се понове и пружи помоћ при формулисању 

одговора. 
 

Писмено изражавање 

 
Ученик треба да: 

 

- пише реченице и краће текстове (до 100 речи) 
чију кохерентност и кохезију постиже 

користећи познате језичке елементе у вези са 

познатим писаним текстом или визуелним 
подстицајем 

 

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

 

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

честитке, користи електронску пошту, пише 

лична писма и сл.) 
 

- у кратким формалним писмима (обавештење 

професорима, суседима, тренеру) примењује 
облике обраћања, молбе, поздрава и 

захваљивања 

 
- записује планове, задатке и друге захтеве који 

му се усмено саопштавају. 

 
Медијација 

 

У ситуацији када посредује између особа 
(вршњака и одраслих) које не могу да се 

споразумеју, ученик треба да: 

 
- усмено преноси суштину поруке са матерњег 

на циљни језик и са циљног на матерњи 

 
- писмено преноси једноставне поруке и 

објашњења 

 
- препричава садржај краћег текста, аудио или 

визуелног записа и краће интеракције 

 
- започиње краћи разговор о познатим темама., 
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одржава континуитет и завршава га. 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

7. разред 

 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе ликовне културе 

јесте да се осигура да сви 

ученици стекну базично 

језичку и уметничку 

писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих 

стандарда образовних 

постигнућа, да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке 

у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и 

да дискутују са другима, 

разивју мотивисаност за 

учење и заинтересованост за 

предменте садржаје, као и да 

подстиче и развија учениково 

стваралачко мишљење и 

деловање у складу са 

демократским опредељењем 

друштва и карактером овог 

наставног предмета 

 

- развијање перцепције на 

основу ритмичких 

структура природних 

појава, облика и 

уметничких дела, као и 

естетско процењивање 

- развијање способности за 

комбиновање и 

конструисање 

- развијање способности 

правилног уочавања и 

препознавања величина и 

односа и њихово 

представљања ликовним 

језиком 

- развијање осећаја за 

простор, сензибилитет за 

равнотежу у композицији 

- развијање осећаја за 

равнотежу у композицији 

и естетског процењивања;  

- развијање сенибилитета 

за временску и просторну 

илузију и стварност, 

уочавање динамике 

приликом повезивања 

покрета и звука, развијање 

моторике  

-развијање интересовања 

за оплемењивање и 

заштиту природе и смисао 

за унапређување културе 

живљења 

-развијање способности за 

креативно и апстрактно 

мишљење 

-развијање способности 

сарадње и самопоуздања у 

тимском раду 

-развијање индивидуалног 

истраживања односа 

ликовних елемената на 

примерима националног и 

светског ликовног 

АРАБЕСКА -упознавање ученика с 

појмовима арабеска, 

декорација, стилизација и 

репетиција и њихова 

креативна примена у 

самосталном раду 

-оспособљавање ученика за 

самосталну примену 

усвојених знања, вештина и 

доживљаја у самосталном 

раду и изражћавање 

сопствених ставова према 

њима 

- кључни појмови: арабеска, 

декорација, стилизација, 

репетиција, теселација 

ПРОПОРЦИЈЕ -разумевање појмова 

пропорција, размера и златни 

пресек 

-самостална анализа и 

примена усвојених знања, 

вештина и доживљаја у раду, 

као и за изражавање 

сопствених критичких 

ставова и изграђивање 

естетских критеријума 

-кључни појмови: 

пропорција, размера, златни 

пресек 

КОМПОЗИЦИЈА И 

ПРОСТОР 

-упознавање са појмовима 

простор(дводимензионални и 

тродимензионални), 

перспектива, композиција, 

принципи компоновања, 

равнотежа, ритам, контраст, 

хармонија, илузија дубине 

простора и њихова примена у 

стваралачком раду 

-кључни појмови: простор, 

перспектива, композиција, 

принципи компоновања, 

равнотежа, ритам, контраст, 

хармонија 
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уметничког наслеђа 

 

ОБЈЕДИЊАВАЊЕ 

ПОКРЕТА ИГРЕ И 

ЗВУКА 

-упознавање са основим 

појмовима сценске 

уметности, сценског костима, 

костимографије, 

сценографије, синопсиса 

-кључни појмови: синопсис, 

костимографија, 

сценографија 

ФОТОГРАФИЈА -упућивати ученике да 

користе додатне 

информације како би лакше 

реализовали ликовне задатке 

у редвној настави 

-дати им техничку подршку 

за коришћење материјала и 

техника, као и визуелне 

примере из уметничког 

наслеђа у којима је 

фотографија посебно 

заступљена 

-развијати способност 

истраживања и 

експериментисања 

материјалима на креативан 

начин 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 

 

 
7.РАЗРЕД 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Општи циљ 

наставе музичке 

културе је 

развијање 

интересовања за 

музичку уметност 

и упознавање 

музичке традиције 

и културе свога и 

других народа. 

Остали циљеви и 

задаци наставе 

музичке културе 

су: 

- оспособљавање 

за разумевање 

могућности 

музичког 

- певање и свирање, 

по слуху и из нотног 

текста; песме и теме 

из познатих 

композиција 

- упознавање музикe 

праисторије, античке 

епохе, средњег века, 

ренесансе, барока и 

класицизма кроз 

сагледавање 

друштвене функције 

музике, видова 

музицирања, 

карактеристичних 

жанрова, облика и 

инструмената епохе, 

као и најистакнутијих 

Упознавање 

музике 

различитих 

епоха и 

извођење 

музике 

Праисторија 

Античка епоха 

Средњи век 

Ренесанса 

Барок 

Класицизам 

Музика на тлу Србије 

-упознавање основних карактеристика 

музике наведених раздобља 

-упознавање музичких појмова одређеног 

раздобља 

-упознавање музичких инструмената и 

начина извођења музике у одређеном 

раздобљу 

-слушање и доживљај музичких 

композиција одређеног раздобља 

-Корелација са историјом и књижевношћу 
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изражавања; 

- развијање 

осетљивости за 

музичке 

вредности; 

- неговање 

способности 

извођења музике 

(певање/свирање); 

- стицање навике 

слушања музике, 

подстицање 

доживљаја и 

оспособљавање за 

разумевање 

музичких порука; 

- подстицање 

стваралачког 

ангажовања у свим 

музичким 

активностима 

(извођење, 

слушање, 

истраживање и 

стварање музике); 

- развијање 

критичког 

мишљења; 

- упознавање 

основа музичке 

писмености и 

изражајних 

средстава музичке 

уметности; 

- упознавање 

занимања музичке 

струке. 

стваралачких 

личности 

- утврђивање појмова 

из основа музичке 

писмености 

- обрада мелодијског 

мола, обрада акорада 

на главним 

ступњевима, појам 

каденце 

- обрада мешовитих 

тактова (7/8, 5/8 - на 

примерима народних 

песама) 

- утврђивање и 

обрада појмова 

мелодија, ритам, 

метар, темпо, 

динамика, хармонија, 

полифонија, 

хомофонија, фактура. 

Основе 

музичке 

писмености 

Обнављање и обрада нових појмова из 

музичке писмености: мелодијски мол, 

акорди на главним ступњевима (на 

примеру Це-дура), каденца, мешовити 

тактови. 

Стварање 

музике 

Подстицање музичке креативности кроз 

импровизацију на доступним 

инструментима. 

- Стварање дечјих композиција. 

 

 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 

 

7.разред 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе историје јесте да 

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 

Ученици треба да: 

-усвоје појам нови век и 

стекну знања о основним 

одликама тог историјског 

периода 

-стекну знања о историји 

најзначајнијих европских 

држава у новом веку 

-стекну знања о положају 

српског народа под 

УСПОН ЕВРОПЕ -Појам нови век 

-Велика географска открића 

-Градови у новом веку 

-Хуманизам и ренесанса 

-Реформација и 

противреформација 

-Апсолутистичке монархије 

СРПСКИ НАРОД 

ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД 16 

-Османско царство 

-Подела и положај српског 

становништва у Османском 
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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.Циљ наставе историје 

је стварае разноврсних 

могућности да кроз различите 

садржаје и онлике рада током 

наставе историје 

сврха,циљеви и задаци 

образовања,као и циљеви 

наставе историје буду у пуној 

мери реализовани.Да ученици 

разумеју историјске 

догађаје,појаве и 

процесе,улогу истакнутих 

личности у развоју људског 

друштва да познају 

националну и општу историју 

( политичку,друштвену 

,културну...). 

 

турском,хабзбуршком и 

млетачком влашћу 

-стекну знања о настанку и 

развоју модерних српских 

држава до међународног 

признања независности 

1878.године 

-упознају културна и 

научно-технолошка 

достигнућа Европе и света 

у новом веку 

-упознају културна и 

научно-технолошка 

достигнућа Срба у новом 

веку 

-стекну знања о 

знаменитим личностима 

новог века 

-развијају истраживачку 

радозналост и критички 

однос према историјским 

изворима 

-стекну знања о развоју 

грађанских слобода и 

права током новог века 

 

ДО 18 ВЕКА царству 

-Пећка патријаршија 

-Ратови и сеобе Срба 

-Живот Срба у Хабзбуршкој 

монархији ( 

привилегије,Војна крајина ) 

 

ЕВРОПА И СВЕТ 

ОД КРАЈА 18 ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ  

ГОДИНА 19 ВЕКА 

-Индустријска револуција 

-Енглеска револуција 

-Америчка револуција 

-Француска револуција и 

доба просвећености 

-Наопелон Бонапарта 

-Револуције 1848/49.г 

-Уједињење Италије и 

Немачке 

-Грађански рат у САД 

-Велике силе 

-Источно питање 

СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА: МОДЕРНЕ 

СРПСКЕ ДРЖАВЕ 

-Први српски устанак 

-Други српски устанак 

-Владавина Милоша и 

Михаила Обреновића 

-Владавина кнеза Александра 

Карађорђевића 

-Стицање независности 

Србије 

  СРПСКИ НАРОД 

ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД 

КРАЈА 18 ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГОДИНА 19 ВЕКА 

-Црна Гора у 19 веку до 

стицања независности 

-Срби у Османском и 

Хабзбуршком царству 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

7.разред 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе историје јесте да 

осигура да сви ученици 

стекну базичну језичку 

и научну писменост 

и да напредују ка реализацији 

одговарајућих стандарда 

образовних постигнућа, 

Ученици треба да: 

-усвоје појам нови век и 

стекну знања о основним 

одликама тог историјског 

периода 

-стекну знања о историји 

најзначајнијих европских 

УСПОН ЕВРОПЕ -Појам нови век 

-Велика географска открића 

( континенти,океани,карта, 

Колумбо,Магелан) 

-Реформација  

-Појмови:монархија, 

Република, 
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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.Циљ наставе историје 

је стварае разноврсних 

могућности да кроз различите 

садржаје и онлике рада током 

наставе историје 

сврха,циљеви и задаци 

образовања,као и циљеви 

наставе историје буду у пуној 

мери реализовани.Да ученици 

разумеју историјске 

догађаје,појаве и 

процесе,улогу истакнутих 

личности у развоју људског 

друштва да познају 

националну и општу историју 

( политичку,друштвену 

,културну...). 

 

држава у новом веку 

-стекну знања о положају 

српског народа под 

турском,хабзбуршком и 

млетачком влашћу 

-стекну знања о настанку и 

развоју модерних српских 

држава до међународног 

признања независности 

1878.године 

-упознају културна и 

научно-технолошка 

достигнућа Европе и света 

у новом веку 

-упознају културна и 

научно-технолошка 

достигнућа Срба у новом 

веку 

-стекну знања о 

знаменитим личностима 

новог века 

-стекну знања о развоју 

грађанских слобода и 

права током новог века 

 

Апсолутистичка монархија 

СРПСКИ НАРОД 

ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД 16 

ДО 18 ВЕКА 

-Османско царство(султан, 

Везир,јањичар,спахија) 

-Појмови:хајдуци,ускоци, 

раја,власи 

-Српске привилегије и сеобе 

Срба 

-Доситеј Обрадовић 

 

ЕВРОПА И СВЕТ 

ОД КРАЈА 18 ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ  

ГОДИНА 19 ВЕКА 

-Појмови:револуција  

Енглеска-парламентарна 

монархија;настанак 

САД,укидање феудализма у 

европским државама 

-Наполеон Бонапарта 

-Бечки конгрес 

-Како су настале Немачка и 

Италија? 

-Одлуке Берлинског конгреса 

СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА: МОДЕРНЕ 

СРПСКЕ ДРЖАВЕ 

-Први српски устанак( када и 

вођа) 

-Други српски устанак ( када 

и вођа ) 

-Владавина Милоша ( 

стицање аутономије и 

Устава) и Михаила 

Обреновића ( добијање 6 

градова ) 

-Владавина кнеза Александра 

Карађорђевића 

(уставобранитељи ) 

-Стицање независности 

Србије ( Берлински конгрес ) 

  СРПСКИ НАРОД 

ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД 

КРАЈА 18 ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГОДИНА 19 ВЕКА 

-Владари Црне Горе у 19 

веку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 

ДОДАТНА НАСТАВА 
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7.разред 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе историје јесте да 

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.Циљ наставе историје 

је стварае разноврсних 

могућности да кроз различите 

садржаје и онлике рада током 

наставе историје 

сврха,циљеви и задаци 

образовања,као и циљеви 

наставе историје буду у пуној 

мери реализовани.Да ученици 

разумеју историјске 

догађаје,појаве и 

процесе,улогу истакнутих 

личности у развоју људског 

друштва да познају 

националну и општу историју 

( политичку,друштвену 

,културну...). 

 

Ученици треба да: 

-усвоје појам нови век и 

стекну знања о основним 

одликама тог историјског 

периода 

-стекну знања о историји 

најзначајнијих европских 

држава у новом веку 

-стекну знања о положају 

српског народа под 

турском,хабзбуршком и 

млетачком влашћу 

-стекну знања о настанку и 

развоју модерних српских 

држава до међународног 

признања независности 

1878.године 

-упознају културна и 

научно-технолошка 

достигнућа Европе и света 

у новом веку 

-упознају културна и 

научно-технолошка 

достигнућа Срба у новом 

веку 

-стекну знања о 

знаменитим личностима 

новог века 

-развијају истраживачку 

радозналост и критички 

однос према историјским 

изворима 

-стекну знања о развоју 

грађанских слобода и 

права током новог века 

-израда тестова са 

општинских,окружних и 

републичких такмичења из 

историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

период новог века 

 

УСПОН ЕВРОПЕ -Појам нови век 

-Велика географска открића 

-Градови у новом веку 

-Хуманизам и ренесанса 

-Реформација и 

противреформација 

-Апсолутистичке монархије 

-израда тестова са 

општинских,окружних и 

републичких такмичења из 

историје 

Читање и анализа 

историјских извора за период 

новог века 

 

СРПСКИ НАРОД 

ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД 16 

ДО 18 ВЕКА 

-Османско царство 

-Подела и положај српског 

становништва у Османском 

царству 

-Пећка патријаршија 

-Ратови и сеобе Срба 

-Живот Срба у Хабзбуршкој 

монархији ( 

привилегије,Војна крајина ) 

-израда тестова са 

општинских,окружних и 

републичких такмичења из 

историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за период 

новог века 

 

 

ЕВРОПА И СВЕТ 

ОД КРАЈА 18 ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ  

ГОДИНА 19 ВЕКА 

-Индустријска револуција 

-Енглеска револуција 

-Америчка револуција 

-Француска револуција и 

доба просвећености 

-Наопелон Бонапарта 

-Револуције 1848/49.г 

-Уједињење Италије и 

Немачке 

-Грађански рат у САД 

-Велике силе 

-Источно питање 

-израда тестова са 

општинских,окружних и 

републичких такмичења из 

историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за период 

новог века 

 

СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА: МОДЕРНЕ 

-Први српски устанак 

-Други српски устанак 
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СРПСКЕ ДРЖАВЕ -Владавина Милоша и 

Михаила Обреновића 

-Владавина кнеза Александра 

Карађорђевића 

-Стицање независности 

Србије 

-израда тестова са 

општинских,окружних и 

републичких такмичења из 

историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за период 

новог века 

 

  СРПСКИ НАРОД 

ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД 

КРАЈА 18 ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГОДИНА 19 ВЕКА 

-Црна Гора у 19 веку до 

стицања независности 

-Срби у Османском и 

Хабзбуршком царству 

-израда тестова са 

општинских,окружних и 

републичких такмичења из 

историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за период 

новог века 

 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

                                          ГЕОГРАФИЈА 7. РАЗРЕД 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање знања о  

природно- географским  

и друштвено географским 

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. 

Ученици треба да: упознају основне појаве, 

процесе и Ученици треба да: 

Стекну знања о природним одликама  

ваневропских континената, њихових  

регија  и појединих држава 

стекну знања о друштвеногеографским 

одликама ваневропских континената, 

 њихових регија  и појединих држава 

се оспособе за праћење  и 

 разумевање економских  

друштвених активности и промена у 

 савременом свету и њиховом  

доприносу општем развоју и  

напретку човевчанства 

упознају регионалне разликеи  

комплеметарност савременог света,  

разумеју проблеме у њему 

 ( пренасељеност, неједнак  

привредни развој, недостатак  

хране,воде, енергије,минералних  

сировина, еколошки проблеми, 

болести, ратови...) 

развијају национални идентитет и 

АЗИЈА -природногеографске одлике Азије 

-друштвеногеографске одлике Азије 

-државе: Турска, Индија, Индонезија 

 Кина и Јапан 

АФРИКА -природногеографске одлике Африке 

-друштвеногеографске одлике Африке 

-државе:Египат и ЈАР 

 

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 

-природногеографске одлике С.А. 

-друштвеногеографске одлике С.А. 

-државе:САД и Канада 

 

СРЕДЊА 

АМЕРИКА 

-природногеографске одлике Ср.А. 

-друштвеногеографске одлике СР.А. 

-држава:Мексико 
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 упознају значај толеранције у  

мултиетничким, мултијезичким и 

мултикултуралним срединамау свету 

 упознају различите културе континената, 

њихових регија и држава и да кроз то  

развијају општу културу 

развијајужељу и стичу потребу  

за даљим образовањем и  

самообразовањем, с циљем да се  што 

успешније укључе у даље 

 стручно оспособљавање 

кроз рад у настави географије проширују знања 

из картографије и оспособе се за  

самостално коришћење  

геогрфске карте устицањунових  

знања и у свакодневном животу 

се оспособе за самостално 

 коришћење географске литературе и 

 различитог графичког и илустративног 

материјала, у циљу лакшег  

савладавања наставног  

градива и оспособљавања за  

самостални рад. 

 

 

 

 

 

 

  ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

-природногеографске одлике Ј.А. 

-друштвеногеографске одлике Ј.А. 

-државе:Бразил и Аргентина 

 

  АУСТРАЛИЈА 

И ОКЕАНИЈА 

-природногеографске одлике А. О. 

-друштвеногеографске одлике А.О. 

-државе:Аустралија и Нови Зеланд 

 

  ПОЛАРНЕ 

ОБЛАСТИ 

-географске одлике Арктика  

И Антарктика 

  СВЕТ КАО 

ЦЕЛИНА 

-савремена дешавања у свету 

 

             ГЕОГРАФИЈА 7. РАЗРЕД : ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање знања о 

природно- географским 

 и друштвено-  

географским објектима 

појавама и процесима  

и њиховим међусобним 

везама и односима 

 у геопростору.  

Ученици треба да: упознају основне 

појаве, процесе и објекте 

стекну знања о битним 

природногеографским  

одликама ваневропских 

 континената, њихових 

 регија  и појединих држава 

стекну знања о 

АЗИЈА -природногеографске одлике Азије 

-друштвеногеографске одлике Азије 

 

АФРИКА -природногеографске одлике Африке 

-друштвеногеографске одлике Африке 

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 

-природногеографске одлике Северне Америке 

-друштвеногеографске одлике Северне Америке 
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Настава географије  

треба да допринесе 

стварању реалне  

и исправне слике о  

свету као целини. 

друштвеногеографским  

одликама ваневропских  

континената, њихових  

регија  и појединих држава 

се оспособе за  

праћење  и разумевање 

 економских  

друштвенихактивности и  

промена у савременом 

 свету и њиховом 

 доприносу општем развоју и 

 напретку човевчанства 

упознају регионалне  

разлике и  

комплеметарност  

савременог света, разумеју  

проблеме у њему  

( пренасељеност,  

неједнакпривредни развој, 

 недостатак  

хране,воде, енергије, 

минералних 

сировина, еколошки 

проблеми, 

болести, ратови...) 

развијају национални 

 идентитет и упознају значај 

толеранцијеу  

мултиетничким,  

мултијезичким и 

 мултикултуралним 

 срединамау свету 

 упознају различите културе 

континената, њихових регија 

 и држава и да кроз то 

 развијају општу културу 

развијајужељу и стичу  

потребу за даљим  

образовањем и  

самообразовањем, с  

циљем да се  што успешније 

 укључе у даље 

 стручно оспособљавање 

кроз рад у настави 

 географије проширују  

знања из картографије и  

оспособе се за  

самостално коришћење 

 геогрфске карте  

у стицању нових 

 знањаи у свакодневном  

животу 

се оспособе за  

самостално коришћење  

географске литературе и  

СРЕДЊА 

АМЕРИКА 

-природногеографске одлике Средње Америке 

-друштвеногеографске одлике Средње Америка 
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различитог графичког и 

илустративног материјала, у циљу 

лакшег савладавања наставног 

 градива и  

оспособљавања за 

 самостални рад. 

 

 

 

 

 

 

  ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

-природногеографске одлике Јужне Америке 

-друштвеногеографске одлике Јужне Америке 

  АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 

-природногеографске одлике Аустралије и Океаније 

-друштвеногеографске одлике Аустралије и Океаније 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 7. РАЗРЕД : ДОДАТНА  НАСТАВА 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање знања о 

природно-гео-

графским и 

друштвено- 

географским 

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. 

Ученици треба да: упознају основне појаве, процесе 

и Ученици треба да: 

стекну знања о битним природногеографским 

одликама ваневропских континената, 

 њихових регија  и појединих држава 

стекну знања о друштвеногеографским одликама 

ваневропских континената, њихових 

 регија  и појединих држава 

се оспособе за праћење  и разумевање 

 економских друштвених активности и  

промена у савременом свету и њиховом 

 доприносу општем развоју и  

напретку човевчанства 

упознају регионалне разлике и  

комплеметарност савременог света, 

 разумеју проблеме у њему  

( пренасељеност, неједнак  

привредни развој, недостатак  

хране,воде, енергије,минералних  

сировина, еколошки проблеми,болести, 

 ратови...) 

развијају национални идентитет и 

 упознају значај толеранцијеу 

 мултиетничким, мултијезичким и 

мултикултуралним срединамау свету 

 упознају различите културе континената,  

њихових регија и држава и да кроз то 

 развијају општу културу 

развијајужељу и стичу потребу  

за даљим образовањем и 

 самообразовањем, с циљем да се  што  

успешније укључе у даље стручно 

 оспособљавање 

кроз рад у настави географије проширују  

АЗИЈА -природногеографске одлике Азије 

-друштвеногеографске одлике Азије 

-поједине државе 

АФРИКА -природногеографске одлике Африке 

-друштвеногеографске одлике Африке 

-поједине државе 

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 

-природногеографске одлике Северне  

Америке 

-друштвеногеографске одлике Северне 

 Америке 

-САД и Канада 

СРЕДЊА 

АМЕРИКА 

-природногеографске одлике Средње  

Америке 

-друштвеногеографске одлике Средње 

 Америка 

-Мексико 
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знања из картографије и оспособе се за 

 самостално коришћење  

геогрфске карте устицањунових 

 знањаи у свакодневном животу 

се оспособе за самостално коришћење  

географске литературе и различитог  

графичког и илустративногматеријала, у циљу 

лакшег савладавања наставног  

градива и оспособљавања за с`амостални рад. 

 

 

 

 

 

 

  ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

-природногеографске одлике Јужне  

Америке 

-друштвеногеографске одлике Јужне  

Америке 

-поједине државе 

  АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 

-природногеографске одлике  

Аустралије и Океаније 

-друштвеногеографске одлике  

Аустралије и Океаније 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИКУ 
 

НАСТАВНИК.: ОРНЕЛА ЈОВАНОВИЋ 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

физике јесте да 

се осигура да сви 

ученици стекну 

базичну jeзичку и 

научну 

писменост и да 

напредују ка 

реализацији 

одговарајућих 

Стандарда 

образовних 

постигнућа, да се 

оспособе да 

 разликује 

физичке 

величине које 

су одређене 

само бројном 

вредношћу од 

оних које су 

дефинисане 

интензитетом,  

правцем и 

смером (време, 

маса, 

температура, 

СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 

- смањити укупну оптерећеност 

ученика; 

 - растеретити важећи програм свих 

садржаја који нису примерени 

психофизичким могућностима 

ученика; 

 - "вратити" експеримент у наставу 

физике;  

- методски унапредити излагање 

програмских садржаја;  

- извршити бољу корелацију 

редоследа излагања садржаја физике 

са математиком и предметима 

осталих природних наука.  
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решавају 

проблеме и 

задатке у новим 

и непознатим 

ситуацијама, да 

изразе и 

образложе своје 

мишљење и 

дискутују са 

другима, развију 

мотивисаност за 

учење и 

заинтересованост 

за предметне 

садржаје, као и 

да упознају 

природне појаве 

и основне 

природне законе, 

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 

рад, брзина, 

убрзање, 

сила...) 

 користи, на 

нивоу 

примене, 

основне законе 

механике – 

Њутнове 

законе 

 стекне појам о 

гравитацији и 

разликује силу 

теже од тежине 

тела 

(безтежинско 

стање) 

 упозна силу 

трења 

 разуме да је 

рад силе једнак 

промени 

енергије и на 

нивоу примене 

користи  

 трансформациј

у енергије у 

рад и обрнуто 

 на нивоу 

примене 

користи законе 

одржања (масе, 

енергије) 

 прави разлику 

између 

температуре и 

топлоте 

 уме да рукује 

мерним 

инструментима 

 користи 

јединице 

Међународног 

система (SI) за 

одговарајуће 

физичке 

величине.  
 

КРЕТАЊЕ 

ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛА ТРЕЊА 

 

 

Стицање  појма  о гравитацији и 

гравитационом пољу и да разликовање  

силе  теже од тежине тела.  Разумевање  

бестежинског  стања  тела;  

Описивање  кретања тела под дејством 

силе Земљине теже (слободан пад и 

вертикалан хитац);  

Упознавање са деловањем  силе трења 

при кретању тела (коефицијет трења, 

сила отпора средине) 

Препознавање  гравитационе  силе и 

силе трења које делују на тела која 

мирују или се крећу равномерно 

 

 

РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

МЕХАНИЧКИ 

РАД И 

ЕНЕРГИЈА. 

СНАГА 

 

 

 

 

Слагање  и разлагање  силе;  

Познавање услова  механичке 

равнотеже;  

Познавати принцип рада и примену 

простих машина (полуга);  

Користити равнотежу момента силе;  

Знати особине течности и гасова и 

разумети појмове притиск и потисак;  

Знати Архимедов закон и његову 

примену;  

Одређивати густину чврстог тела 

применом Архимедовог закона;  

Знати да примени стечена знања у 

свакодневним ситуацијама 

__________________________________ 

 

Увођење појмова рад, кинетичка 

енергија, потенцијална енергија, снага;  

Разумевање  везе између енергије и рада;  

Усвајање да је рад силе једнак промени 

енергије;  

Разумевање да се укупна енергија у 

механици састоји од збира кинетичке и 

потенцијалне енергије;  

Коришћење  јединице рада енергије и 

снаге у СИ систему 

препознавање  појава  код којих се 

електрична енергија троши на 

механички рад 

разумевање  да се укупна механичка 

енергија тела при слободном паду 

одржава 
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ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 

Усвајање чињенице да се укупна 

енергија тела састоји од кинетичке, 

потенцијалне и унутрашње енергије;  

Усвајање да топлота и рад представљају 

два начина промене унутрашње 

енергије;  

Уочавање разлике  између температуре и 

топлоте;  

Упознавање са термометром и мерење 

температуре тела;  

Усвајање  да се тела при загравању шире 

а при хлађењу скупљају и наведђење  

неколио примера где ово у пракси 

налази примену;  

Упознавање са условеима топлотне 

равнотеже 

Усвајање  да агрегатно стање тела 

зависи од његове температуре као и  

да унутрашња енергија зависи од 

температуре 

усвајање да запремина тела зависи од 

температуре 

препознавање и описивањепроцеса  који 

описују промене агрегатних стања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ ФИЗИКЕ7. разред 
 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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Општи циљ наставе физике 

јесте да ученици упознају 

природне појаве и основне 

природне законе, да стекну 

основну научну писменост, 

да се оспособе за уочавање и 

распознавање физичких 

појава у свакодневном 

животу и за активно стицање 

знања о физичким појавама 

кроз истраживање, оформе 

основу научног метода и да 

се усмере према примени 

физичких закона у 

свакодневном животу и 

раду. 

*Сила и кретање 

(убрзање тела , II 

Њутнов закон ) – 

вежбање задатака 

*Сила и кретање  

( тренутна и средња 

брзина код РППК – а ) 

– вежбање задатака 

*.Сила и кретање 

 ( зависност брзине од 

времена код РППК-а , 

графичко 

представљање ) – 

вежбање задатака  

*Сила и кретање 

 ( зависност пређеног 

пута од времена код 

РППК-а , графичко 

представљање ) – 

вежбање задатака. 

*Сила и кретање ( III 

Њутнов закон ) - 

вежбање  

*Кретање тела под 

дејством силе теже . 

*Сила трења ( врсте 

кретања тела под 

дејством силе теже ) - 

вежбање  и 

вежбање задатака  

сила трења и силе 

отпора средине ) – 

вежбање задатака  

*Равнотежа тела ( 

слагање и разлагање 

сила ) - вежбање 

задатака 

*. Равнотежа тела  

( полуга , момент силе 

) – вежбање задатака 

*. Равнотежа тела 

 ( сила потиска , 

Архимедов закон ) 

вежбање задатака  

*. Механички рад и 

енергија , снага – 

вежбање задатака 4. 

*Механичка енергија , 

( механичка енергија , 

кинетичка енергија ) – 

вежбање задатака 

*Топлотне појаве 

СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 

Посебна пажња биће 

посвећена организацији и 

планирању допунске наставе 

на седницама одељењских 

већа на основу сагледаних 

потреба како би се на овим 

корективним видовима рада 

у оквиру ефикаснијих 

организационих форми (рад 

у малој групи, 

индивидуални рад и сл.) 

помогло ученицима да 

постигну позитиван успех. 

  

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ 

 

РАВНОТЕЖА  

РАД  

СНАГА 

ЕНЕРГИЈА 

 

ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 
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 ( Понашање тела при 

загревању и хлађењу )  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ФИЗИКЕ7. разред 
 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Општи циљ наставе физике 

јесте да ученици упознају 

природне појаве и основне 

природне законе, да стекну 

основну научну писменост, 

да се оспособе за уочавање и 

распознавање физичких 

појава у свакодневном 

животу и за активно стицање 

знања о физичким појавама 

кроз истраживање, оформе 

*Сила и кретање 

(убрзање тела , II 

Њутнов закон ) – 

вежбање задатака 

задаци за такмичење )  

*Сила и кретање  

( тренутна и средња 

брзина код РППК – а ) 

– вежбање задатака 

задаци за такмичење )  

*.Сила и кретање 

СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 

Рад са обдареним 

ученицима. У циљу 

указивања посебне помоћи 

ученицима који напредују 

изнад просека  

Школа ће организовати 

додатну наставу 

примењујући организационе 

форме:   *рефератску 

наставу, 

* рад у малој групи,  
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основу научног метода и да 

се усмере према примени 

физичких закона у 

свакодневном животу и 

раду. 

 ( зависност брзине од 

времена код РППК-а , 

графичко 

представљање ) – 

вежбање задатака 

задаци за такмичење )  

*Сила и кретање 

 ( зависност пређеног 

пута од времена код 

РППК-а , графичко 

представљање ) – 

вежбање задатака. 

задаци за такмичење )  

*Сила и кретање ( III 

Њутнов закон ) - 

вежбање  

*Кретање тела под 

дејством силе теже . 

задаци за такмичење )  

*Сила трења ( врсте 

кретања тела под 

дејством силе теже ) - 

вежбање  и 

вежбање задатака  

сила трења и силе 

отпора средине ) – 

задаци за такмичење )  

вежбање задатака  

*Равнотежа тела ( 

слагање и разлагање 

сила ) - вежбање 

задатака 

*. Равнотежа тела  

( полуга , момент силе 

) – вежбање задатака 

задаци за такмичење )  

 

*. Равнотежа тела 

 ( сила потиска , 

Архимедов закон ) 

вежбање задатака 

задаци за такмичење )  

 

*. Механички рад и 

енергија , снага – 

вежбање задатака  

задаци за такмичење )  

*Механичка енергија , 

( механичка енергија , 

кинетичка енергија ) – 

*индивиуализација и сл.  

У функцији овог облика 

рада биће сачињен предлог 

плана и програма рада-тема 

за свако стручно веће које 

емпириски указују да су 

значајан предмет 

интересовања обдарених 

ученика и у функцији су 

вишег нивоа даљег 

образовања.  

2. Припреме за такмичења. 

Стручна већа ће припремити 

програм и план рада са 

ученицима која ће 

представљати школу на 

такмичењима свих нивоа.  

Ефикасан програм и 

мотивисаност ученика 

исходишну тачку имају у 

најбољем пласману. 
 

  

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ 

 

РАВНОТЕЖА  

РАД  

СНАГА 

ЕНЕРГИЈА 

 

ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 
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вежбање задатака 

задаци за такмичење )  

*Топлотне појаве 

 ( Понашање тела при 

загревању и хлађењу )  

( количина топлоте , 

топлотна равнотежа ) 

- задаци за такмичење 

  

  

  

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 

 

 

 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

математике у 

основној школи 

јесте: да ученици 

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 

Ученике треба 

оспособити да: 

- схвате појам 

квадрата 

рационалног броја и 

квадратног корена 

- умеју да одреде 

приближну вредност 

броја √a (a ε Q, a > 

0)  

на бројевној правој 

одређене дужима 

које представљају 

такву меру 

- упознају појам 

степенаи операције 

са степенима 

(изложилац степена 

природан број) 

- умеју да изводе 

основне рачунске 

операције с 

полиномима, као и 

друге идентичне 

трансформације ових 

израза (назначене у 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ * Увести појам 

квадрата рационалног 

броја p/q и 

илустровати га 

површином квадрата. 

* Пример дужи чији 

мерни број није 

рационалан; нпр. 

отвара се питање 

колики је мерни број 

странице квадрата 

чија је површина 2 и 

доказује 

(Аристотелов доказ) 

да тај број није 

рационалан. За такве 

бројеве кажемо да су 

ирационални, а онда 

за рационалне и 

ирационалне 

користимо заједнички 

назив реални бројеви 

*Саопштити 

ученицима да 

рационални бројеви 

имају коначан или 
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погледа на свет и 

свестраном развитку 

личности ученика. 

програму) 

- упознају правоугли 

координатни систем 

и његову примену 

- добро упознају 

директну и обрнуту 

пропорционалност и 

практичне примене 

- знају Питагорину 

теорему и умеју да је 

примене код свих 

изучаваних 

геометријских 

фигура у којима се 

може уочити 

правоугли троугао 

- познају најважнија 

својства многоугла и 

круга; умеју да 

конструишу 

поједине правилне 

многоуглове (са 3, 4, 

6, 8 и 12 страница) и 

да цртају друге 

правилне 

многоуглове 

рачунајући 

централни угао и 

преносећи га 

угломером 

- знају најважније 

обрасце у вези с 

многоуглом и 

кругом и да умеју да 

их примене у 

одговарајућим 

задацима 

- схвате појам 

размере дужи и 

својства пропорције 

- умеју да преведу на 

математички језик и 

реше једноставније 

текстуалне задатке 

- користе елементе 

дедуктивног 

закључивања (и 

изводе једноставније 

доказе у оквиру 

изучаваних 

периодичан 

децималан запис, и на 

основу тога видети да 

ирационални бројеви 

морају имати 

бесконачан и 

непериодичан 

дециНапоменути да 

рачунање са реалним 

бројевима иде по 

истим правилима које 

ученици знају да важе 

у пољу рационалних 

бројева. 

мални запис. 
 

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 
Ова теорема 

изражава једну 

значајну везу 

страница правоуглог 

троугла и има широке 

примене у рачунским 

и конструктивним 

задацима, па јој треба 

посветити 

одговарајућу пажњу 

(познавање 

формулације, 

једноставнијег доказа 

и разумевање 

суштине Питагорине 

теореме). Треба 

постићи увежбаност у 

њеној примени код 

разних фигура у 

којима се појављује 

правоугли троугао. 

Такође треба ученике 

увежбати да неке 

троуглове с 

целобројним 

страницама (на 

пример 3,4,5 и 

5,12,13) препознају 

као правоугле. 

Корисно је навести и 

неке примере 

практичне примене 

(рецимо да провере да 

ли су два суседна зида 

просторије 
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садржаја). 
 

ортогонална или да 

помоћу конопца са 

чворовима на 3. 7. и 

12. метру исцртају на 

тлу прав угао). 

Ученици такође треба 

да науче да 

конструишу тачке 

бројевне праве које 

одговарају бројевима 

√2, √3, √5... 

 

СТЕПЕНОВАЊЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МНОГОУГАО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИНОМИ 
 

 

 

Реализација ове теме 

започиње се даљом 

изградњом појма 

степена: упознавање 

степена чији је 

изложилац 

конкретан природан 

број и операција са 

таквим степенима, с 

примерима примене 

у физици и другим 

областима. После 

тога се може прећи 

на упознавање појма 

алгебарског израза, 

уз израчунавање 

вредности 

једноставнијих 

израза. 

многоугао треба 

дефинисати као део 

равни ограничен 

многоугаоном 

линијом. Треба 

обрадити зависност 

збира углова и броја 

дијагонала ма ког 

многоугла од броја 

његових страница, па 

зависност међу 

елементима 

правилног 

многоугла, као и 

његову симетрију. 

Рачунске 

операције с 

полиномима (у 

сређеном облику), 
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ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ 

И ЊИХОВО 

ГРАФИЧКО 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

односно идентичне 

трансформације 

збира и производа 

полинома врше се на 

основу познатих 

закона рачунских 

операција с 

бројевима (а то је 

случај и с било којим 

изразима). Од 

осталих идентичних 

трансформација 

полинома обрадити 

само растављање на 

чиниоце полинома 

типа аx + bx, а
2
 - b

2
, 

а
2
 + 2аb + b

2
; при 

томе је битно да се 

на конкретним 

примерима види 

сврха тих 

трансформација. 

Растављање на 

чиниоце може се 

искористити и за 

решавање једначина 

облика аx
2
 + bx = 0 и 

x
2
 - c

2
 = 0 . 

 
 

Координатни 

систем, координате 

тачке и растојање 

две тачке изражено 

преко њихових 

координата. 

Примери зависних 

величина (време и 

температура, време 

пуњења базена 

водом и дубина воде, 

итд.) и њихово 

графичко 

представљање. 

Читање својстава с 

графика. За две 

променљиве 

величине х и у 

дефинисати 

директну (и обрнуту) 

пропорционалност 
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КРУГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

везом у = kх (х·у = k, 

х ≠ 0 и у ≠ 0). 

Пропорција - 

својство и решавање 

по једном 

непознатом члану. 

Представљање 

директне 

пропорционалности 

и график зависности 

величина х и у 

везаних условом у = 

kх. Не уводи се 

општи појам 

функције, али може 

се говорити о 

линеарној функцији 

(у поменутом 

посебном случају). 

Директну 

пропорционалност 

везивати за размере 

на географским 

картама и рачунање 

стварног растојања. 
 

Осим увођења 

појмова централног 

и периферијског угла 

круга и уочавања и 

доказивања њиховог 

односа, централна 

тема треба да буде 

одређивање обима и 

површине круга. То 

треба започети кроз 

практичне аспекте 

проблема (пут који 

пређе точак, ...). 

Добро је да се 

експерименталним 

путем осети, односно 

констатује, сталност 

односа обима и 

пречника круга, уз 

увођење броја π и 

информативно 

упознавање ученика 

с његовом 

(ирационалном) 

природом. По обради 
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СЛИЧНОСТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

обима и површине 

круга извести 

обрасце за дужину 

кружног лука, 

површину кружног 

исечка и површину 

кружног прстена. 
 

Троуглови са 

једнаким угловима 

се дефинишу као 

слични. Код сличних 

троуглова аналогне 

странице су 

пропорционалне (без 

доказа). Примене: 

сторија о Талесу и 

фараону, одређивање 

висине дрвета 

мерењем углова и 

дужине његове 

сенке, мерење 

растојања до 

неприступачних 

места, итд. 
 

 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: 

 

 

Наставни програм за7.разред --допунска настава 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВА

ЊА 
Циљ наставе 

математике у 

основној школи 

јесте:дасе 

осигура да сви 

ученици стекну 

базичну језичку 

-схватање појма 

квадрат и 

квадратни корен, 

Реални бројеви 

-квадрат и квадратни 

корен броја 

-увежбати 

појмове квадрата 

и квадратног 

корена броја 
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и математичку 

писменосз 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,развијај

у 

мотивисаност 

за учење и 

заинтересовано

ст за 

предметне 

садржаје као и 

да усвоје   

елементарна 

математичка 

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 

-усвајање правилне 

формулације 

Питагорине теореме 

као и рачунање 

непознате странице 

у правоуглом 

троуглу. 

, 

 

Питагорина теорема 

-Питагорина теорема, 

-важније примене 

Питагорине теореме, 

 

 

 

-постигнути ниво 

увежбаности у 

примени 

Питагорине 

теореме на разне 

фигуре у којима 

се појављује 

правоугли 

троугао, 

-науче операције са 

степенима чији је 

изложилац природан 

број, 

Степеновање 

-степен чији је изложилац 

природан број, 

-операције са 

степенима(степен 

производа,количника,степ

ена)-квадрат бинома, 

-разлика квадрата, 

-упознати појам 

степена и 

операције са 

степенима, 

-упознати степен 

чији је изложилац 

природан број и 

операције са тим 

степенима, 

-изводити 

основне рачунске 

операције са 

мономима и 

полиномима, 

-рачунање 

обима,површине и 

дијагонала 

многоугла, 

 

Многоугао 

-збир углова и број 

дијагонала, 

-обим и површина 

многоугла 

 

-најважнија 

својства 

многоугла, 

-схватање појма 

правуогли 

координатни 

систем и уношење 

тачака  

 

Зависне величине и 

њихово графичко 

представљање 

-примена директне и 

обрнуте 

пропорционалности, 

 

 

-уочавање односа 

централног и 

периферијског над 

истим кружним 

луком,рачунање 

обима и површине- 

Круг 

-обим и површина круга, 

-површина кружног 

исечка и прстена, 

-препознати 

најважнија 

својства круга 
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успешно 

настављање 

математичког 

образовања и за 

самообразовање

; као и да 

допринесе 

развијању 

менталних 

способносзи,фор

мирању научног 

погледа на свет 

и свестраном 

развитку 

личности. 

применаТалесове 

теореме(подела 

дужи на једнаке 

делове, 

Сличност 

-размера дужи, 

-пропорционалне дужи, 

Талесова теорема 

Усвајање појма 

самерљиве и 

несамерљиве 

дужи, 
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ДОДАТНА НАСТАВА: 

 

Наставни програм за7.разред –додатна  настава 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВ

АЊА 
Циљеви 

математичког 

образовања 

ученика путем 

додатне 

наставе су: 

Проширивање и 

продубљивање 

стечених знања 

са редовне 

наставе,развија

ње наклоности 

према 

математици као 

науци и 

доприносу који 

она има у 

модерном 

друштву,развија

ње правог 

разумевања 

математичког 

израза,концепат

а процеса и 

доказа на 

примерима који 

се не раде на 

редовној 

настави,развија

ње способности 

логичког 

мишљења,резоно

вања,анализира

ња 

Доказивања и 

прецизног 

изражавања,раз

вијање 

-схватање појма 

квадрат и квадратни 

корен, 

Реални бројеви 

-квадрат и квадратни 

корен броја 

-увежбати 

појмове квадрата 

и квадратног 

корена броја 

-усвајање правилне 

формулације 

Питагорине теореме 

као и рачунање 

непознате странице у 

правоуглом троуглу. 

, 

 

Питагорина теорема 

-Питагорина теорема, 

-важније примене 

Питагорине теореме, 

 

 

 

-постигнути 

ниво 

увежбаности у 

примени 

Питагорине 

теореме на разне 

фигуре у којима 

се појављује 

правоугли 

троугао, 

-Подстицање 

радозналости и 

интересовања за 

математику ,посебно 

код ученика који 

имају склоности за то. 

Логички задаци 

-магични квадрат, 

-комбинаторика, 

--Дирхелов принцип, 

-игре са заменама 

-решавање 

задатака 

логичког типа на 

различите 

начине ради 

подстицања 

ученикове 

креативности и 

потенцијала 

 

-рачунање 

обима,површине и 

дијагонала многоугла, 

 

Многоугао 

-збир углова и број 

дијагонала, 

-обим и површина 

многоугла 

 

-најважнија 

својства 

многоугла, 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

геометријског 

начина 

размишљања,док

азивања 

геометријских 

тврђења и 

вештина 

цртања. 

-формирање појма 

ирационалног броја и 

упознавање скупа 

реалних бројева као 

унију рационалних и 

ирационалних бројева  

 

Ирационални бројеви, 

 

 

-уочавање односа 

централног и 

периферијског над 

истим кружним 

луком,рачунање 

обима и површине- 

Круг 

-обим и површина круга, 

-површина кружног 

исечка и прстена, 

-препознати 

најважнија 

својства круга 

 Проверавање извежбаних 

задатака 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА БИОЛОГИЈУ 

 

  Наставни програм за 7. разред 

   

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

– стварање 

разноврсних 

могућности да 

различитим 

садржајима и 

облицима рада 

то- ком наставе 

биологије, 

сврха, циљеви и 

задаци 

образовања, 

као и циљеви 

наставе 

биологије, буду 

у пуној мери 

реализовани; – 

разумевање 

улоге и значаја 

биологије за 

– науче основне 

податке о развоју 

људске врсте, етапе у 

развоју савременог 

човека и еволутивни 

положај човека данас; 

– стекну знања о грађи 

ћелија и ткива и 

повезаности органа и 

органских система у 

организам као целину; 

– упознају основну 

грађу и улогу коже; – 

упознају облик и грађу 

костију и мишића; – 

упознају грађу и 

функцију нервног 

система и чула; – 

упознају грађу и 

Порекло и 

развој људске 

врсте 

Наука о човеку – антропологија Порекло и 

историјски развој човека Преци данашњег 

човека Људи данас 

Грађа човечјег 

тела 

Нивои организације биолошких система; 

човек – органски системи Ћелија: величина, 

облик, основна грађа (ћелијска мембрана, 

цитоплазма, органеле, једро, DNK, 

хромозоми); деоба ћелија Вежба: посматрање 

грађе ћелије на трајном микроскопском 

препарату Кратак преглед еволутивне 

разноврсности кожног система животиња 

Кожни систем човека Грађа коже човека; 

кожни органи; слузокожа; функција коже 

Обољења, повреде коже и прва помоћ; УВ 

зрачење и заштита коже Вежба: посматрање 

грађе коже на трајном микроскопском 

препарату Кратак преглед еволутивне 

разноврсности скелетног система животиња 

Скелетни систем човека Коштана ћелија, 
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развој и 

напредак 

човечанства; – 

развијање 

свести о 

властитом 

пореклу и 

положају у 

природи; – 

разумевање 

еволутивног 

положаја 

човека; – 

упознавање 

грађе и 

функционисања 

организма, 

усвајање 

одређених 

хигијенских на- 

вика, стицање 

одговорности 

за лично 

здравље и 

здравље других 

људи; – 

схватање да је 

полност 

саставни део 

живота и да 

човекова 

полност 

подразумева 

по- штовање 

норми 

понашања које 

обезбеђују 

хумане односе 

међу људима; – 

стицање радних 

навика и 

способности за 

самостално 

посматрање и 

истраживање. 

функцију жлезда с 

унутрашњим лучењем 

и њихову повезаност с 

нервним системом; – 

упознају грађу и 

функцију система 

органа за варење; – 

упознају грађу и 

функцију система 

органа за дисање; – 

упознају грађу и 

функцију система 

органа за циркулацију; 

– упознају грађу и 

функцију система 

органа за излучивање 

и њихов значај за 

промет материја; – 

упознају грађу и 

функцију система 

органа за 

размножавање, фазе у 

полном сазре- вању 

човека и биолошку 

регулацију процеса 

везаних за пол; – 

упознају најчешћа 

обољења и повреде 

органских система 

човека; – науче 

основна правила 

пружања прве 

помоћи; – развијају 

неопходне хигијенске 

навике; – схвате значај 

здравствене културе и 

репродуктивног 

здравља; – схвате 

значај и улогу 

породице у развоју, 

опстанку, напретку 

људског друштва и 

последице њеног 

нарушавања. 

коштано ткиво, грађа кости, хрскавица Везе 

међу костима Скелет, кости главе, трупа и 

удова Обољења, повреде костију и прва 

помоћ Деформације, правилно држање тела 

Вежба: посматрање костију, зглобова и 

шавова; упоређивање с механичким зглобо- 

вима Кратак преглед еволутивне 

разноврсности мишићног система животиња 

Мишићни систем човека Мишићне ћелије, 

мишићно ткиво, попречнопругаста, глатка и 

срчана мускулатура Скелетни мишићи 

(облици); физиолошке особине мишића 

Кретање Обољења и оштећења мишића; 

физичка активност Вежба: посматрање 

мишићног ткива на трајном микроскопском 

препарату Кратак преглед еволутивне 

разноврсности нервног система животиња 

Нервни систем човека Нервна ћелија и 

нервно ткиво Физиолошке особине нервне 

ћелије; нерви и ганглије 7 Централни нервни 

систем: мозак и кичмена мождина Рефлекси и 

рефлексни лук Периферни нервни систем 

Аутономни (вегетативни) нервни систем 

Обољења нервног система Стрес, одмор и сан 

Учење и памћење Вежба: посматрање 

нервног ткива на пресеку мозга или кичмене 

мождине (на трајном микроскопском 

препарату). Испитивање рефлекса бутног 

мишића Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система жлезда с унутрашњим 

лучењем животиња Систем жлезда с 

унутрашњим лучењем човека Жлезде с 

унутрашњим лучењем, грађа Повезаност 

жлезда с унутрашњим лучењем и нервног 

система Поремећаји у раду жлезда с 

унутрашњим лучењем Кратак преглед 

еволутивне разноврсности система чулних 

органа животиња Систем чулних органа 

човека Чулне ћелије Чуло мириса и укуса 

Грађа и функција чула вида Мане и обољења 

ока Чуло слуха и равнотеже Оштећења и 

обољења чула слуха и равнотеже Бука и чуло 

слуха Вежба: одређивање оштрине вида и 

разликовање боја. Мариотов оглед Кратак 

преглед еволутивне разноврсности система 

органа за варење животиња Систем органа за 

варење човека Грађа органа за варење; 

варење хране; јетра и панкреас Обољења 

органа за варење Правилна исхрана и 

последице неправилне исхране (гојазност, 

булимија, анорексија) Хигијена усне дупље 

Вежба: таблице правилне исхране Кратак 

преглед еволутивне разноврсности система 
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органа за дисање животиња Систем органа за 

дисање човека Грађа и функција органа за 

дисање; покрети дисања Спољашње и 

ћелијско дисање Глас и говор Обољења 

органа за дисање; дувански дим и здравље 

Вежба: доказивање присуства угљен-диоксида 

у издахнутом ваздуху Кратак преглед 

еволутивне разноврсности система органа за 

циркулацију животиња Систем органа за 

циркулацију човека 8 Крв и лимфа Крвне 

групе, трансфузија, наслеђивање крвних група 

Срце и крвни судови; грађа и рад срца; 

артерије, вене, капилари Лимфни судови; 

крвоток и лимфоток Одбрамбене 

способности организма; вакцине Обољења, 

повреде срца и крвних судова, прва помоћ; 

реанимација Вежба: посматрање крви на 

трајном микроскопском препарату Вежба: 

мерење пулса и крвног притиска Кратак 

преглед еволутивне разноврсности система 

органа за излучивање животиња Систем 

органа за излучивање човека Грађа и 

функција органа за излучивање Обољења 

органа за излучивање Вежба: грађа бубрега – 

дисекција Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система органа за 

размножавање живо- тиња Систем органа за 

размножавање човека Грађа и функција 

органа за размножавање Физиологија 

репродукције Наслеђивање пола код човека; 

наследне болести везане за пол Обољења 

органа за размножавање; хигијена полних 

орган 

Репродуктивно 

здравље 

Дефиниција здравља Пубертет и 

адолесценција Проблеми везани за период 

одрастања (делинквенција, болести 

зависности) Почетак полног живота; хумани 

односи међу половима; контрацепција 

Ризично понашање и сексуално преносиве 

болести – превенција и лечење Значај и 

планирање породице; наталитет 

  
3.1. Наставни програм за допунску наставу 7. разред 

  

  

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

– стварање 

разноврсних 

– науче основне 

податке о развоју 

Порекло и 

развој људске 

 Ученици у основној школи према 

афинитетима могу да се укључе у програме 
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могућности да 

различитим 

садржајима и 

облицима рада 

то- ком наставе 

биологије, 

сврха, циљеви и 

задаци 

образовања, 

као и циљеви 

наставе 

биологије, буду 

у пуној мери 

реализовани; – 

разумевање 

улоге и значаја 

биологије за 

развој и 

напредак 

човечанства; – 

развијање 

свести о 

властитом 

пореклу и 

положају у 

природи; – 

разумевање 

еволутивног 

положаја 

човека; – 

упознавање 

грађе и 

функционисања 

организма, 

усвајање 

одређених 

хигијенских на- 

вика, стицање 

одговорности 

за лично 

здравље и 

здравље других 

људи; – 

схватање да је 

полност 

саставни део 

живота и да 

човекова 

полност 

подразумева 

по- штовање 

норми 

понашања које 

људске врсте, етапе у 

развоју савременог 

човека и еволутивни 

положај човека данас; 

– стекну знања о грађи 

ћелија и ткива и 

повезаности органа и 

органских система у 

организам као целину; 

– упознају основну 

грађу и улогу коже; – 

упознају облик и грађу 

костију и мишића; – 

упознају грађу и 

функцију нервног 

система и чула; – 

упознају грађу и 

функцију жлезда с 

унутрашњим лучењем 

и њихову повезаност с 

нервним системом; – 

упознају грађу и 

функцију система 

органа за варење; – 

упознају грађу и 

функцију система 

органа за дисање; – 

упознају грађу и 

функцију система 

органа за циркулацију; 

– упознају грађу и 

функцију система 

органа за излучивање 

и њихов значај за 

промет материја; – 

упознају грађу и 

функцију система 

органа за 

размножавање, фазе у 

полном сазре- вању 

човека и биолошку 

регулацију процеса 

везаних за пол; – 

упознају најчешћа 

обољења и повреде 

органских система 

човека; – науче 

основна правила 

пружања прве 

помоћи; – развијају 

неопходне хигијенске 

навике; – схвате значај 

здравствене културе и 

врсте 

Грађа човечјег 

тела 

допун- ске, додатне наставе и ваннаставних 

активности који им пружају могућност да 

изразе својe способности у границама својих 

могућности. Ови посебни облици рада 

предвиђени су наставним планом и 

програмом као посебне активности, а циљ им 

је прилагођавање наставног програма 

ученицима и омогућавање његовог успешног 

савладавања, као и потпунији развој 

ученикових способности. Допунска настава 

организује се за ученике који због различитих 

разлога нису мог- ли да усвоје наставне 

садржаје на часовима редовне наставе, па 

због тога не могу даље да прате наставни 

програм. Реч је, на пример, о ученицима који 

су дуже одсуствовали с наставе због болести, 

ученицима чије су могућности испод 

просечних или онима који су школу похађали 

у иностранству, па због непоклапања 

наставних садржаја не могу даље да прате 

наставни програм. Ученици на овим часовима 

уче оне чињенице и појмове који су им битни 

за даљи рад. На часовима допунске наставе 

примењују се различити облици и технике 

наставног рада. У допунској настави 

доминантан облик рада јесте 

индивидуализовани рад, знатно је мање 

заступљен рад у групама ученика сродних 

тешкоћа и нивоа развијености, док је 

фронтални рад најмање присутан. 

Индивидуализовани поступак у допунској 

настави реализује се применом наставних 

листића, примереним задацима и радом 

наставника на учењу оних наставних садржаја 

који су ученицима нејасни. Методе допунске 

наставе условљене су задацима наставе, об- 

лицима који се примењују и материјалима 

који се користе. Најчешће се примењује 

разго- вор између наставника и ученика, 

затим рад на тексту, писмени радови и 

задаци, усмено излагање наставника, 

илустрације и демонстрације. Вредновање 

рада ученика на часовима допунске наставе 

везано је за сваки задатак. Ако провера 

ученичких постигнућа покаже задовољавајуће 

резултате, укида се даљи до- пунски рад. 

Репродуктивно 

здравље 
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обезбеђују 

хумане односе 

међу људима; – 

стицање радних 

навика и 

способности за 

самостално 

посматрање и 

истраживање. 

репродуктивног 

здравља; – схвате 

значај и улогу 

породице у развоју, 

опстанку, напретку 

људског друштва и 

последице њеног 

нарушавања. 

  
  
3.1. Наставни програм за додатну наставу за 7. разред 

  

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

– стварање 

разноврсних 

могућности да 

различитим 

садржајима и 

облицима рада 

то- ком наставе 

биологије, 

сврха, циљеви и 

задаци 

образовања, 

као и циљеви 

наставе 

биологије, буду 

у пуној мери 

реализовани; – 

разумевање 

улоге и значаја 

биологије за 

развој и 

напредак 

човечанства; – 

развијање 

свести о 

властитом 

пореклу и 

положају у 

природи; – 

разумевање 

еволутивног 

положаја 

човека; – 

упознавање 

грађе и 

функционисања 

организма, 

– науче основне 

податке о развоју 

људске врсте, етапе у 

развоју савременог 

човека и еволутивни 

положај човека данас; 

– стекну знања о грађи 

ћелија и ткива и 

повезаности органа и 

органских система у 

организам као целину; 

– упознају основну 

грађу и улогу коже; – 

упознају облик и грађу 

костију и мишића; – 

упознају грађу и 

функцију нервног 

система и чула; – 

упознају грађу и 

функцију жлезда с 

унутрашњим лучењем 

и њихову повезаност с 

нервним системом; – 

упознају грађу и 

функцију система 

органа за варење; – 

упознају грађу и 

функцију система 

органа за дисање; – 

упознају грађу и 

функцију система 

органа за циркулацију; 

– упознају грађу и 

функцију система 

органа за излучивање 

и њихов значај за 

Порекло и 

развој људске 

врсте 

Грађа човечјег 

тела 

Ученици у основној школи према 

афинитетима могу да се укључе у програме 

допун- ске, додатне наставе и ваннаставних 

активности који им пружају могућност да 

изразе својe способности у границама својих 

могућности. Ови посебни облици рада 

предвиђени су наставним планом и 

програмом као посебне активности, а циљ им 

је прилагођавање наставног програма 

ученицима и омогућавање његовог успешног 

савладавања, као и потпунији развој 

ученикових способности. Допунска настава 

организује се за ученике који због различитих 

разлога нису мог- ли да усвоје наставне 

садржаје на часовима редовне наставе, па 

због тога не могу даље да прате наставни 

програм. Реч је, на пример, о ученицима који 

су дуже одсуствовали с наставе због болести, 

ученицима чије су могућности испод 

просечних или онима који су школу похађали 

у иностранству, па због непоклапања 

наставних садржаја не могу даље да прате 

наставни програм. Ученици на овим часовима 

уче оне чињенице и појмове који су им битни 

за даљи рад. На часовима допунске наставе 

примењују се различити облици и технике 

наставног рада. У допунској настави 

доминантан облик рада јесте 

индивидуализовани рад, знатно је мање 

заступљен рад у групама ученика сродних 

тешкоћа и нивоа развијености, док је 

фронтални рад најмање присутан. 

Индивидуализовани поступак у допунској 

настави реализује се применом наставних 

листића, примереним задацима и радом 

наставника на учењу оних наставних садржаја 
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усвајање 

одређених 

хигијенских на- 

вика, стицање 

одговорности 

за лично 

здравље и 

здравље других 

људи; – 

схватање да је 

полност 

саставни део 

живота и да 

човекова 

полност 

подразумева 

по- штовање 

норми 

понашања које 

обезбеђују 

хумане односе 

међу људима; – 

стицање радних 

навика и 

способности за 

самостално 

посматрање и 

истраживање. 

промет материја; – 

упознају грађу и 

функцију система 

органа за 

размножавање, фазе у 

полном сазре- вању 

човека и биолошку 

регулацију процеса 

везаних за пол; – 

упознају најчешћа 

обољења и повреде 

органских система 

човека; – науче 

основна правила 

пружања прве 

помоћи; – развијају 

неопходне хигијенске 

навике; – схвате значај 

здравствене културе и 

репродуктивног 

здравља; – схвате 

значај и улогу 

породице у развоју, 

опстанку, напретку 

људског друштва и 

последице њеног 

нарушавања. 

који су ученицима нејасни. Методе допунске 

наставе условљене су задацима наставе, об- 

лицима који се примењују и материјалима 

који се користе. Најчешће се примењује 

разго- вор између наставника и ученика, 

затим рад на тексту, писмени радови и 

задаци, усмено излагање наставника, 

илустрације и демонстрације. Вредновање 

рада ученика на часовима допунске наставе 

везано је за сваки задатак. Ако провера 

ученичких постигнућа покаже задовољавајуће 

резултате, укида се даљи до- пунски рад. 

Репродуктивно 

здравље 

  

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ХЕМИЈУ 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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- 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 

(уџбеник, 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 

оријентацији. 

 

 

- стварање разноврсних 

могућности  да кроз 

различите садржаје и 

облике рада током наставе 

хемије сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и 

циљеви наставе хемије буду 

у пуној мери реализовани 

- омогућавање ученицима 

да разумеју предмет 

изучавања хемије и научни 

метод којим се у хемији 

долази до сазнања 

- омогућавање ученицима 

да сагледају значај хемије у 

свакодневном животу, за 

развој различитих 

технологија и развој 

друштва уопште 

- оспособљавање ученика да 

се користе хемијским 

језиком: да знају хемијску 

терминологију и да разумеју 

квалитативно и 

квантитативно значење 

хемијских симбола, 

формула и једначина -- -       

- стварање наставних 

ситуација у којима ће 

ученици до сазнања о 

својствима супстанци и 

њиховим променама 

долазити на основу 

демонстрационих огледа 

или огледа које самостално 

изводе, развијати при том 

аналитичко мишљење и 

критички став у мишљењу 

- стварање наставних 

ситуација у којима ће 

ученици развијати 

експерименталне вештине,  

правилно и безбедно, по 

себе и друге, руковати 

лабораторијским прибором, 

посуђем и супстанцама 

- оспособљавање ученика за 

извођење једноставних 

истраживања 

- стварање ситуација у 

којима ће ученици 

примењивати теоријско 

знање и експериментално 

искуство за решавање 

теоријских и 

експерименталних 

проблема 

- стварање ситауција у 

којима ће ученици 

примењивати знање хемије 

за тумачење појава и 

промена у реалном 

окружењу 

- омогућавање ученицима 

да кроз једноставна 

израчунавања разумеју 

квантитативни аспект 

хемијских промена и 

његову практичну примену. 

 

 

 

 

ХЕМИЈА И ЊЕН 

ЗНАЧАЈ 

- Предмет изучавања хемије. 

Хемија у склопу природних 
наука и њена примена. 

- Увођење ученика у самосталан 

рад у хемијској лабораторији 

- Мерење 

 

 

 

 

- разговор 

- лабораторијске вежбе 

- примена писаних упутстава 

- рад у групи 

- избор одговарајућег прибора и посуђа 
(одговарајуће намене и карактеристика, на пример, 

запремине); 

- пресипање воде из једног суда (на пример, реагенс 

боце) у други (на пример, епрувету) до задате 
приближне запремине (на пример, једна четвртина 

запремине епрувете, једна трећина...); 

- загревање воде у епрувети; 

- одлагање супстанци; 

- обележавање реагенс боца и других посуда у 

којима се чувају супстанце; 

- правила понашања у лабораторији, мере опреза и 

прва помоћ. 

- мерење одређене запремине воде помоћу мензуре и 

пресипање у другу посуду, мерење масе и 
температуре (грешке при мерењу).  

- бележење резултата, табеларни и графички приказ 

резултата и тумачење резултата. 

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ 

ПОЈМОВИ 

 

- Материја и супстанца 

 

- Физичка и хемијска својства 

супстанци 

 

- Физичке и хемијске  

промене супстанци 

 

- Чисте супстанце:  

елементи и једињења 

 

- Смеше 

 

 

 

 

- групни рад 

- лабораторијски рад 

- испитивање физичких својстава супстанци 

(агрегатно стање, боја, растворљивост, 

магнетичност, тврдоћа). 

- испитивање физичких и хемијских промена 

супстанци (топљење леда, савијање 

магнезијумове траке, ситњење шећера, 

сагоревање магнезијумове траке). 

- прављење смеша и раздвајање састојака 

смеша одливањем, цеђењем, кристализацијом 

и помоћу магнета 

СТРУКТУРА 

СУПСТАНЦЕ – АТОМ И 

СТРУКТУРА АТОМА 

- Атом 

- Хемијски симболи 

- Грађа атома. Језгро атома. 

Атомски и масени број. 
Изотопи. 

- Релативна атомска маса 

- Електронски омотач. Периодни 
систем елемената. 

 

 

 

 

-метода писања 

- групни рад 

- рад у пару 

- прављење модела атома и распоређи-

вање модела електрона по енергетским 

нивоима. 
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 СТРУКТУРА 

СУПСТАНЦЕ –ОСНОВНЕ 

ЧЕСТИЦЕ КОЈЕ ИЗГРАЂУЈУ 

СУПСТАНЦЕ: АТОМИ, 

МОЛЕКУЛИ, ЈОНИ 
 

- Молекул. Хемијске формуле 

 

- Хемијска веза  

 

- Валенца 

 

- Релативна молекулска маса 

 

- Кристалне решетке 

 

 

 

- групни рад  

- рад у пару 

- приказивање структуре ковалентних и 

јонских једињења моделима молекула и 

атома и моделима кристалних решетки 

- демонстрирање разлике својстава 

једињења са поларном и неполарном 

ковалентном везом 

ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ - 

РАСТВОРИ 

 

- Раствори 

 

- Растворљивост 

 

- Процентни састав раствора 

 

- Вода. Значај воде за живи свет. 

 

- Монолошка 

- Дијалошка 

- Истраживачки рад 

- Групни рад 

ХЕМИЈСКЕЈЕДНАЧИНЕ 

И ИЗРАЧУНАВАЊА 

- Хемијске реакције. 

- Анализа и синтеза.  

- Закон о одржању масе.  

- Закон сталних односа 

маса. 

- Количина супстанце. 

Мол. Моларна маса. 

- Израчунавања у хемији. 
 

 

 

 

- монолошка 

- дијалошка 

- проблемска настава 

- групни рад 

 

Додатна настава хемија 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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Додатна настава се 

организује за напредније 

ученике који желе да 

прошире своја знања из 

хемије. 

- разуме шта је предмет 

изучавања хемије и како се 

долази до сазнања 

- овладава основним 

операцијама лабораторијске 

технике 

- организује радно место, 

припрема и одлаже прибор и 

материјал за рад 

- разуме разлику између 

физичких и хемијских 

промена 

- зна разлику између чистих 

супстанци и смеша 

- умеју да примене 

одговарајући поступак за 

раздвајање састојака смеша 

знајући својства супстанци 

- разуме квалитативно и 

квантитативно значење 

хемијских симбола 

- зна основне честице које 

изграђују супстанце 

- зна разлику између јонске и 

ковалентне везе 

- израчунава релативну 

молекулскумасу, процентни 

састав једињења 

- на основу положаја елемнта 

Упсе одређује тип хемијске 

везе 

- разуме изражавање 

квантитативног састава преко 

процентне концентрације 

- разме да је вода растватач за 

једињења са јонском и 

поларном ковалентном везом 

- уме да израчуна и направи 

раствор одређене 

концетрације 

- разликује појам масе од 

количине супстанце  

- зна да на основу формуле 

израчуна моларну масу 

- примењује закон о одржању 

масе код писања хемијских 

једначина 

- самостално решава 

стехиометријске задатке 

 

 

 

 

- стварање разноврсних 

могућности  да кроз 

различите садржаје и облике 

рада током наставе хемије 

сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви 

наставе хемије буду у пуној 

мери реализовани 

- омогућавање ученицима да 

разумеју предмет изучавања 

хемије и научни метод којим 

се у хемији долази до 

сазнања 

- омогућавање ученицима да 

сагледају значај хемије у 

свакодневном животу, за 

развој различитих 

технологија и развој друштва 

уопште 

- оспособљавање ученика да 

се користе хемијским 

језиком: да знају хемијску 

терминологију и да разумеју 

квалитативно и 

квантитативно значење 

хемијских симбола, формула 

и једначина -- -       

- стварање наставних 

ситуација у којима ће 

ученици до сазнања о 

својствима супстанци и 

њиховим променама 

долазити на основу 

демонстрационих огледа или 

огледа које самостално 

изводе, развијати при том 

аналитичко мишљење и 

критички став у мишљењу 

- стварање наставних 

ситуација у којима ће 

ученици развијати 

експерименталне вештине,  

правилно и безбедно, по себе 

и друге, руковати 

лабораторијским прибором, 

посуђем и супстанцама 

- оспособљавање ученика за 

извођење једноставних 

истраживања 

- стварање ситуација у 

којима ће ученици 

примењивати теоријско 

знање и експериментално 

искуство за решавање 

теоријских и 

експерименталних проблема 

- стварање ситауција у 

којима ће ученици 

примењивати знање хемије 

за тумачење појава и 

промена у реалном 

окружењу 

- омогућавање ученицима да 

кроз једноставна 

израчунавања разумеју 

квантитативни аспект 

хемијских промена и његову 

практичну примену. 

 

 

 

 

ХЕМИЈА И ЊЕН 

ЗНАЧАЈ 

- Предмет изучавања 

хемије. Хемија у 
склопу природних 

наука и њена 

примена. 

- Увођење ученика у 

самосталан рад у 

хемијској 
лабораторији 

- Мерење 

 

 

 

 

- разговор 

- лабораторијске вежбе 

- примена писаних упутстава 

- рад у групи 

- избор одговарајућег прибора и посуђа (одговарајуће 
намене и карактеристика, на пример, запремине); 

- пресипање воде из једног суда (на пример, реагенс боце) у 
други (на пример, епрувету) до задате приближне за-

премине (на пример, једна четвртина запремине епрувете, 
једна трећина...); 

- загревање воде у епрувети; 

- одлагање супстанци; 

- обележавање реагенс боца и других посуда у којима се 

чувају супстанце; 

- правила понашања у лабораторији, мере опреза и прва 
помоћ. 

- мерење одређене запремине воде помоћу мензуре и 
пресипање у другу посуду, мерење масе и температуре 

(грешке при мерењу).  

- бележење резултата, табеларни и графички приказ 

резултата и тумачење резултата. 

- учење путем тестова 
- истраживачки рад 

- експеримент 

ОСНОВНИ 

ХЕМИЈСКИ 

ПОЈМОВИ 

 

- Материја и супстанца 

 

- Физичка и хемијска 

својства супстанци 

 

- Физичке и хемијске  

промене супстанци 

 

- Чисте супстанце:  

елементи и једињења 

 

- Смеше 

 

 

 

 

- групни рад 

- лабораторијски рад 

- испитивање физичких својстава супстанци 

(агрегатно стање, боја, растворљивост, 

магнетичност, тврдоћа). 

- испитивање физичких и хемијских промена 

супстанци (топљење леда, савијање магнезијумове 

траке, ситњење шећера, сагоревање магнезијумове 

траке). 

- прављење смеша и раздвајање састојака смеша 

одливањем, цеђењем, кристализацијом и помоћу 

магнета 

- учење путем тестова 

- истраживачки рад 

- експеримент 

СТРУКТУРА 

СУПСТАНЦЕ – 

АТОМ И СТРУКТУРА 

АТОМА 

- Атом 

- Хемијски симболи 

- Грађа атома. Језгро 

атома. Атомски и 

масени број. Изотопи. 

- Релативна атомска 

маса 

- Електронски омотач. 
Периодни систем 

елемената. 

 

 

 

 

-метода писања 

- групни рад 

- рад у пару 

- прављење модела атома и распоређивање 

модела електрона по енергетским нивоима. 

- учење путем тестова 

- истраживачки рад 

- експеримент 
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СТРУКТУРА 

СУПСТАНЦЕ – 

ОСНОВНЕ ЧЕСТИЦЕ 

КОЈЕ ИЗГРАЂУЈУ 

СУПСТАНЦЕ: АТОМИ, 

МОЛЕКУЛИ, ЈОНИ 
 

- Молекул. Хемијске 

формуле 

 

- Хемијска веза  

 

- Валенца 

 

- Релативна молекулска 

маса 

 

- Кристалне решетке 

 

 

 

- групни рад  

- рад у пару 

- приказивање структуре ковалентних и јонских 

једињења моделима молекула и атома и 

моделима кристалних решетки 

- демонстрирање разлике својстава једињења са 

поларном и неполарном ковалентном везом 

- учење путем тестова 

- истраживачки рад 

- експеримент 

ХОМОГЕНЕ 

СМЕШЕ - 

РАСТВОРИ  

 

- Раствори 

 

- Растворљивост 

 

- Процентни састав 

раствора 

 

- Вода. Значај воде за 

живи свет. 

 

- Монолошка 

- Дијалошка 

- Истраживачки рад 

- Групни рад 

- учење путем тестова 

- истраживачки рад 

- експеримент 

ХЕМИЈСКЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

ИЗРАЧУНАВАЊА 

- Хемијске 

реакције. 

- Анализа и 

синтеза.  

- Закон о одржању 

масе.  

- Закон сталних 

односа маса. 

- Количина 

супстанце. Мол. 

Моларна маса. 

- Израчунавања у 

хемији. 
 

 

 

 

- монолошка 

- дијалошка 

- проблемска настава 

- групни рад 

- учење путем тестова 

- истраживачки рад 

- експеримент 

 

Допунска настава хемија 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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Допунска настава из 

хемије се организује 

за ученике који 

спорије усвајају 

знања, ученике који 

нису били присутни 

на неким часовима,  

ученике који желе 

да утврде знање или 

уклоне евентуалне 

нејасноће, што 

доприноси бољем 

усвајању знања и 

вештина везаних за 

наставно градиво   

 

 

 

- стварање 

разноврсних 

могућности  да кроз 

различите садржаје 

и облике рада током 

наставе хемије 

сврха, циљеви и 

задаци образовања, 

као и циљеви 

наставе хемије буду 

у пуној мери 

реализовани 

- омогућавање 

ученицима да 

разумеју предмет 

изучавања хемије и 

научни метод којим 

се у хемији долази 

до сазнања 

- омогућавање 

ученицима да 

сагледају значај 

хемије у 

свакодневном 

животу, за развој 

различитих 

технологија и развој 

друштва уопште 

 

 

 

ХЕМИЈА И ЊЕН 

ЗНАЧАЈ 

- Предмет изучавања 

хемије. Хемија у 
склопу природних 

наука и њена 

примена. 

- Увођење ученика у 

самосталан рад у 

хемијској 
лабораторији 

- Мерење 

 

 

 

 

- индивидуална настава 

- разговор 

- рад у пару 

 

ОСНОВНИ 

ХЕМИЈСКИ 

ПОЈМОВИ 

 

- Материја и супстанца 

 

- Физичка и хемијска 

својства супстанци 

 

- Физичке и хемијске  

промене супстанци 

 

- Чисте супстанце:  

елементи и једињења 

 

- Смеше 

 

 

 

 

 

- индивидуална настава 

- разговор 

- рад у пару 

 

СТРУКТУРА 

СУПСТАНЦЕ – 

АТОМ И СТРУКТУРА 

АТОМА 

- Атом 

- Хемијски симболи 

- Грађа атома. Језгро 

атома. Атомски и 
масени број. Изотопи. 

- Релативна атомска 

маса 

- Електронски омотач. 

Периодни систем 

елемената. 

 

 

 

 

 

- индивидуална настава 

- разговор 

- рад у пару 
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СТРУКТУРА 

СУПСТАНЦЕ – 

ОСНОВНЕ ЧЕСТИЦЕ 

КОЈЕ ИЗГРАЂУЈУ 

СУПСТАНЦЕ: АТОМИ, 

МОЛЕКУЛИ, ЈОНИ 
 

- Молекул. Хемијске 

формуле 

 

- Хемијска веза  

 

- Валенца 

 

- Релативна молекулска 

маса 

 

- Кристалне решетке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- индивидуална настава 

- разговор 

- рад у пару 

 

ХОМОГЕНЕ 

СМЕШЕ - 

РАСТВОРИ  

 

- Раствори 

 

- Растворљивост 

 

- Процентни састав 

раствора 

 

- Вода. Значај воде за 

живи свет. 

 

 

 

 

 

- индивидуална настава 

- разговор 

- рад у пару 

 

ХЕМИЈСКЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

ИЗРАЧУНАВАЊА 

- Хемијске 

реакције. 

- Анализа и 

синтеза.  

- Закон о одржању 

масе.  

- Закон сталних 

односа маса. 

- Количина 

супстанце. Мол. 

Моларна маса. 

- Израчунавања у 

хемији. 
 

 

 

 

 

 

- индивидуална настава 

- разговор 

- рад у пару 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО  ОБРАЗОВАЊЕ 

7.разред 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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ЗАДАЦИ 

Циљ наставе техничког и 

информатичког 

образовања у основној 

школи јесте да се осигура 

да сви ученици стекну 

базичну jeзичку, 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 упознају са 

техничко-технолошки 

развијеним окружењем, 

развију техничко 

мишљење, техничку 

културу, радне вештине и 

културу рада. 

 

-- комуницирају на језику 

технике (користе стручну 

терминологију и израђују 

технички цртеж-

основним прибором и 

рачунаром) 

- користе рачунар у 

прикупљању 

информација као и у 

њиховој обради и 

презентацији 

- служе мерним 

инструментима за мерење 

дужине, углова, масе, 

силе; 

- на основу физичких, 

хемијских и технолошких 

својстава одаберу 

одговарајући материјал 

(метал, легуру, неметал и 

погонски материјал) за 

модел или употребно 

средство 

- препознају елементе 

(компоненте) из области 

машинства и да их 

компонују у 

једноставније 

функционалне целине 

(графички и кроз моделе 

или употребне предмете) 

-усвајање претпоставке за 

свесну примену науке у 

техници, технологији и другим 

облицима друштвено корисног 

рада 

- савладавају основне принципе 

руковања различитим 

средствима рада, објектима 

технике и управљања 

технолошким процесима. 

-уче називе основних 

елемената машина и њихову 

намену и примену 

- примењују техничке цртеже и 

да на цртежу представи 

једноставан предмет у 

ортогоналној пројекцији; 

-приказују своју идеју скицом и 

техничким цртежом 

 

- рачунар у решавању 

једноставнијих проблема у 

обради текста, цртежа, за 

управљање на бази интерфејса. 

 

 

-упознавање са машинским 

материјалима 

  

-Упоређивање,мерење и 

контрола 

Мерењедужине,угла,масе,силе, 

-Брзине,времена,момента 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

- примењују одговарајуће 

поступке обраде 

материјала кроз 

алгоритам 

- разумеју технолошке 

процесе и производе 

различитих технологија 

- правилно употребљавају 

стандардни прибор, алат 

и машине при 

обликовању елемената за 

моделе и употребна 

средства 

- одређују адекватне везе 

између елемената 

(завртањ, закивак, …) 

- препознају природне 

ресурсе, њихову 

ограниченост у 

коришћењу 

- прилагоде динамичке 

конструкције (моделе) 

енергетском претварачу 

- одаберу оптимални 

систем управљања за 

динамичке конструкције 

(моделе) 

- одаберу једноставнији 

програм за управљање 

рачунаром 

- примењују мере и 

средства за личну 

заштиту при раду 

- знају мере заштите и 

потребе за обнову и 

унапређивање животног 

окружења 

- на основу знања о 

врстама делатности и 

сагледавања својих 

интересовања и знања, 

правилно одаберу своју 

будућу професију. 

 

 

-обрада машинских материјала 

-обрада метала скидањем 

струготине 

-обрада метала без скидања 

струготине 

-спајање 
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  -елементи машина и 

механизама 

-елементи за преношење 

оптерећења и кретања 

-елементи за везу 

-преносници 

-производне машине 

-машине за спољашњи 

транспорт 

-машине за унутрашњи 

транспорт 

  -Врсте робота 

-моделирање робота 

 

  -извори енергије и рационално 

коришћење 

-погонске машине 

  -топлотни мотори 

-конструисање модела 

 

 

7.разред –допунска 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

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. 

 

- разуме чиме се бави 

машинство и која је његова 

улога и значај. 

- познаје врсте линија и 

врсте цртежа 

- покреће ове програме и 

израђује једноставне 

цртеже и презентације. 

- упознају специфична 

техничко-технолошка 

својтва појединиx метала 

и легура 

- познаје врсте 

инструмената за мерење 

дужине. 

- познаје врсте обраде 

метала и спајања метала. 

Технички цртежи 

у машинству 

- Технички цртежи у 

машинству 

-Специфичности машинских 

цртежа 

- Од идеје до реализације 

 

Машински 

материјали 

- Технологија машинских 

материјала 

- Својства материјала 

 

Мерење и 

контрола 

-Мерење и контрола дужине и 

угла 

- Мерење масе, силе и момента 

- Размеравање и обележавање 

на металу 

Технологија 

обраде 

машинских 

материјала 

. Нековенционални (савремени) 

поступци обраде 

- Обрада скидањем струготине 

- Обрада без скидања 

струготине 

-Обрада ливењем 

- Обрада деформисањем 

 

-Спајање металних делова 
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Машинске 

конструкције 
 

-Основни појмови и принципи 

-Кинематски парови и 

механизми 

-Машински елементи 

- Машински елементи за везу 

- Машински елементи за 

преношење снаге и кретања-- 

Роботика 

 

Енергетика 

 

. Извори енергије 

-Коришћење енергије 

- Погонске машине-Мотори 

- Хидромотори 

- Топлотни мотори 

     

 

 -упознају основне појмове 

и принципе рада машина,  

механизама и њихових 

појединих елемента 

Транспортне 

машине 

-Машине спољашњег 

транспорта 

- Машине унутрашњег 

транспорта 

 

  Информатика 

 

-Google SketchUp 

-MS PowerPoint 

 

 

7. разред - додатна настава 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
 

 

- развијање 

интересовања, и 

креативности; 

- оспособљавање за 

разумевање могућности 

изражавања; 

 

 

 

-самостално представља 

предмете у ортогоналној 

пројекцији и просторно 

приказивање предмета 

-успешно црта и 

израђује презентације 

по свом сценарију, 

користи звук, клип и 

анимације. 

-- скицира и тумачи 

шеме машинских 

елемената и механизама, 

-да науче да раде 

самосталано на 

сопственом пројекту и 

дају решења за поједине 

компоненте(целине) 

модула-конструкције 

1. Увод у машинску 

технику 
- Додатни рад ће се 

организовати у групама од 

највише 5 ученика у оквиру 

разреда, с тим да у оквиру 

наставног предмета може 

постојати више група. У раду 

ће бити заступљени 

индивидуални и групни 

облици рада 

 

 

 

 
 

2. Техничко цртање у 

машинству 
-Пројекције 

- Котирање 

- Размера 

3. Информатичка 

технологија 
-Рад са програмима 

:Google scatch up i Power 

point. 

- Израда презентација 

4. Материјали  

- Машински материјали 

- Својства метала и 

легура. 

5. Лабораторијска 

вежба 
- Помично мерило са 

нонијусом 

- Микрометар. 
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6. Технологија обраде 

материјала 
-Обрада метала са и без 

скидања струготине. 

-Спајање метала 

7. Машине и механизми 

-Основни принципи 

машинских 

конструкција. 

-Машински елементи 

- Транспортне машине. 

8. Роботика 

9.Енергетика 
-Облици и извори 

енергије 

-Врсте мотора 

-Мотори СУС И ССС 
 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

7. разред 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
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 

Општи: 

- 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 реализовани - 

подстицање раста, развоја 

ученика и утицање на правилно 

држање тела;  

- развој и усавршавање 

моторичких способности; - 

стицање моторичких умења која 

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 циљем овог 

васпитно-образовног подручја;  

- формирање морално-вољних 

квалитета личности;  

- оспособљавање ученика да 

РАЗВИЈАЊЕ 

ФИЗИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ 

- развијање физичких 

способности брзине, снаге, 

издржљивости и гипкости 

-учвршћивање правилног 

држања тела 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-АТЛЕТИКА 

-усавршавање технике 

спринтерског трчања (60м) 

-штафетно трчање (4х60м) 

-трчање на средњим 

дистанцама (800м) и крос  

-скок у даљ (увинуће) 

-скок у вис (прекорачна 

техника) 

-бацање кугле (леђна техника) 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 

-тло (став на шакам, мост) 

-прескок (коњ у ширину 

висине 110цм, скок с 

трамбулине) 

-двовисински 

разбој(комвинација вежби) 

-паралелни разбој 

(комбинација вежби) 

-греда (комбинација вежби) 

-вратило-ученици (доскочно, 

дохватно, дочелно) 

 -кругови (дохватни кругови, 

доскочни кругови-М) 

-полигон справа 
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теоријских знања 

у свакодневним и 

специфичним 

условима живота 

и рада. 

 

 

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. 

Посебни: 

-Усмерени  развој основних 

моторичких способности, 

првенствено брзине и 

координације; 

-Усмерено стицање и  

усавршавање моторичких умења 

и навика и навике предвиђених 

програмом физичког васпитања; 

-Примена стечних знања,умења 

и навика у сложенијим 

условима(кроз игру , такмичење 

и сл.); 

-Задовољавање социјалних 

потреба за 

потврђивањем,групним 

поистовећивањем и сл.; 

-Естетско изражавање кретњом и 

доживљавање естетских 

вредности; 

-Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика. 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-ОДБОЈКА 

-одигравање лопте прстима 

-одигравање лопте чекићем 

-сервис 

-школски сервис 

-смечирање 

-блокирање 

-игра 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

-вијача 

-лопта 

-обруч 

-плесови 

-народне игре 

ТЕОРИЈСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

стицање одређених знања 

путем којих ће ученици 

упознати суштину 

вежбаоног процеса и 

законитости развоја младог 

организма као и стицање 

хигијенских навика како би 

схватили крајњи циљ који 

физичким васпитањем треба 

да се оствари. 

ОСТАЛО -корективно-педагошки рад 

-активности у природи (крос) 

-слободне активности 

(спортска секција) 

-школска и друга такмичења 

 

 

 

 

3.7.2.Изборни наставни предмети  

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 
7.РАЗРЕД 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

 Општи циљ  
предмета је да 

ученици стекну 

знања, формирају 

ставове, развијају 

вештине и усвоје 

вредности које су 

. -  Стварање 

разноврсних 

могућности да кроз 

различите садржаје и 

облике рада током 

наставе грађанског 

васпитања сврха, 

Увод   

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Грађанин    

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 
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претпоставка за 

успешан, 

одговоран и 

ангажован живот у 

демократском 

друштву. 

 

циљеви и задаци 

образовања, као и 

циљеви наставе 

грађанског васпитања 

буду у пуној мери 

реализовани 

 - Разумевање 

концепта 

универзалности права 

детета 

 - Стицање знања о 

узроцима различитог 

степена остварености 

права детета у 

савременом свету 

 -  Подстицање 

развоја критичног 

односа према 

појавама злоупотребе 

права детета 

 - Упознавање са 

неопходним 

условима за 

оствариваање 

најбољег интереса 

детета 

 - Упознавање са 

местом, улогом и 

значајем 

међународних 

организација које се у 

свом раду баве 

унапређивањем 

положаја деце 

 - Упознавање са 

местом, улогом и 

значајем институција 

и организација које се 

у свом раду баве 

унапређивањем 

положаја деце у 

Србији 

- Упознавање са 

националним 

законодавним 

оквиром чији је циљ 

заштита интереса 

деце 

- Разумевање места, 

улоге и одговорности 

државе, друштва, 

породице и детета у 

унапређивању 

положаја деце у 

једном друштву 

Држава и 

власт   

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Ђачки 

парламент и 

иницијатива 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење, 

практично учешће у раду Ученичког 

парламента школе 

Завршни део                

Презентација урађених активности, 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 
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- Идентификовање 

особина, знања и 

вештина код деце 

које су значајне за 

њихову активну 

улогу у 

унапређивању 

положаја деце у 

друштву 

- Разумевење улоге и 

значаја медија у 

савременом друштву 

- Унапређивање 

вештина критичног 

разматрања 

информација 

добијених преко 

различитих медија 

- Упознавање са 

улогом медија у 

креирању слике 

детета у друштву   

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА КАТОЛИЧКУ ВЕРОНАУКУ 

 
ВЈЕРОНАУЧНИ ПРОГРАМ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД  

О ситуацији ученика седмога вјеронаучнога годишта  

Ученици седмога разреда (доб између 12./13. и 13./14. године) у фази су предадолесценције па све 

већи интерес показују за оне садржаје и методичко-комуникацијске приступе који су повезани с 

њиховим особним животним питањима и искуствима. Њихова се позорност све више окреће од 

извањскога према унутарњем свијету и подручју интензивнога проживљавања и критичкога односа 

према цјелокупној стварности која их окружује. Они свијет око себе сада проматрају из својих 

особних питања и својега субјективнога свијета. Зато се у вјеронаучној настави треба посебна брига 

посветити садржајима и аспектима вјерскога одгоја који дотичу њихова питања, проблеме и интересе 

и помажу им у изградњи особнога вјерничкога идентитета. У овој су доби ученицима особито важна 

питања ауторитета, послушности и слободе. Одвајање од ауторитета у овој доби доводи до 

неразумијевања и сукоба с одраслима, родитељима и наставницима, па је потребно градити односе 

међусобнога разумијевања између младих и одраслих у озрачју истинскога поштовања и слободе. 

Они и у овој фази прихваћају ауторитете који су аутентичне особе и који на темељу квалитетних 

међуљудских односа, а не улоге коју обнашају, приступају младима као одгојитељи. Треба им 

омогућити да у дијалогу, у озрачју партнерских односа и нових искустава, дозријевају у одговорној 

слободи и откривању што цјеловитије истине о себи и свијету који их окружује. Ученици ове доби 

посебно се занимају за привлачне, необичне и изазовне ликове, тј. узоре с којима се желе 

идентифицирати. То су филмске, телевизијске и глазбене звијезде, врхунски спорташи као и особе 

које се одликују храброшћу и јунаштвом, несебичношћу и залагањем за правду, за мир, за сиромашне 

и угрожене, особе које су дале значајан допринос на различитим подручјима културнога, 

знанственога, господарскога, религиознога и другога живота. Зато они на подручју вјерскога одгоја 

показују интерес за необичне и изазовне библијске ликове и кршћанске свеце који се одликују 

добротом, залагањем за правду, несебичношћу, храброшћу и изнимно дубоким духовно-мистичним 

животом.  

Сврха вјеронаучне наставе седмога годишта  

Сврха је католичкога вјеронаука седмога вјеронаучнога годишта да ученици дубље и цјеловитије 

упознају средишње истине кршћанске вјере како би могли у духу вјере лакше упознати, разјаснити и 

превладати особне и заједничке потешкоће и проблеме на путу вјерскога и младеначкога одрастања. 
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На том путу они откривају и усвајају, у свјетлу Божје ријечи, наука Цркве, црквене повијести и узора 

светаца, да је сватко од њих јединствен, да су поштовање, пријатељство и заједништво врлине и снага 

њиховог моралног и духовног одрастања и развоја. 

 Опћи циљеви вјеронаучне наставе седмога годишта  

- Упознати рађање Цркве снагом Духа Светога и испуњење Кристова обећања апостолима 

 –Доживјети и уочити снагу заједништва по Духу у првој кршћанској заједници, али и тешкоће и 

прогон ради истине коју су навијештали 

- Открити и усвојити став да нас Бог позива на остварење особнога живота и очекује учеников особни 

одазив и одговор вјере  

- Кристово дјело трајно живи у Цркви, зато ученици упознају како је Црква кроз стољећа, од првих 

кршћанских времена до данас, живјела Исусов позив и идеал, успркос људским слабостима и 

погрешкама, немирима, оптужбама, ратовима и расколима међу кршћанима  

-Упознати великане и узоре кроз цијелу црквену повијест који су ношени Духом Светим свједочили 

истину Исуса Криста до данас  

- Упознати и прихватити да је Крист увијек и свима знак позива на опраштање и знак јединства и 

заједништва свих кршћана до коначнога заједништва у вјечном животу 

 - Доживјети и градити помирење и праштање као увјет заједништва и јединство свих кршћана који се 

промиче кроз екуменски покрет у молитви и сусретима кршћана 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

7. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

православног 

катихизиса јесте 

да ученици науче 

да се до познања 

Бога долази кроз 

Божији призив 

човеку на шта 

човек одговара 

вером; да вера 

сједињује људе 

без обзира на 

разлике и да се 

јединство у вери 

одувек 

исказивано на 

- усвајање схаватања да 

Богопознање 

представља јединство 

љубави Бога и човека, т; 

Усвајање схватања да се 

до познања Бога долази 

кроз сагледавање 

створеног света, али на 

призив Бога;  

- да усвоје схварање да 

се призив Божији осећа 

срцем и да је тај призив 

благодат Божија   

- усвајање схватања да 

је Бог тројичан по 

лицима, а један по 

Увод 

- упознавање са садржајима и програмом 

- подсећање на Свето Предање и Свето Писмо као 

изворе Богопознања 

Богопознање 

- Познање Бога почиње призивом Божијим 

човеку на који човек одговара вером 

- Тројица у Јединици и Јединица у Тројици 

– јединство по природи и тројичност по 

лицима 

-   

Јединство 

Цркве 

Христове 

- Сабори као израз јединства цркве 

- Седам Васељенских сабора – потврда 

вере   

Светотајински 

живот Цркве 

- Свете Тајне извори благодати Божије, 

које прате човека кроз цео живот 

дарујући му силе за духовно узрастање и 

усавршавање 
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саборима 

Васељенским и 

Помесним; да су 

Свете Тајне 

установљене из 

љубави Божије 

да би се кроз њих 

у људе 

усељавала 

благодат Божија; 

да је историја 

Српске 

Православне 

цркве уствари 

историја Цркве, 

јер је српска 

црква део велике 

Цркве Христове;   

природи 

- усвајање схватања да 

су сабори израз 

јединства цркве које се 

темељи на вери у 

Христа онако како је 

записано у Светом 

Писму; 

- усвајање схватања да 

је Српска православна 

црква део једне 

недељиве и јединствене 

православне цркве коју 

чине многи народи. 

 

Српска црква 

кроз векове 

- Света браћа Кирило и Методије 

словенски апостоли и просветитељи 

- Свети Сава равноапостлни настављач 

дела свети Кирила и Методија 

- Српски светитељи духовна деца светог 

Саве 

- Крсна слава нематеријално културно 

благо српског народа и литургијја у кући 

- Црквена баштина израз љубави народа 

према Богу  

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

  
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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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. 

 

На крају седмог разреда, 

ученик треба да: 

- разуме изразе и 

упутства које 

наставник 

употребљава и прати 

обична и краћа 

обавештења; 

- разуме кратке 

дијалоге и 

монолошка излагања 

до 12 реченица, које 

наставник исказује 

природним темпом, 

други ученици или 

их чује преко 

звучног материјала, а 

који садрже познату 

језичку грађу 

обрађену током 

петог, шестог и 

седмог разреда; 

- разуме једноставне 

песме  у вези са 

обрађеном 

тематиком; 

- разуме и реагује на 

одговарајући начин 

на кратке усмене 

поруке у вези са 

личним искуством и 

интересовањима са 

активностима на 

часу. 

Разумевање писаног 

текста 

Ученик треба да:  

- упозна и, када је у 

питању позната 

језичка грађа, 

савлада технике 

читања у себи; 

- даље упознаје 

правила графије и 

ортографије; 

- разуме смисао 

краћих писаних 

порука и 

илустрованих 

текстова о познатим 

темама (огласи, 

плакати са већим 

бројем учесталих 

израза и 

интернационализама 

око 100 речи); 

- издваја основне 

информације из 

краћег прилагођеног 

текста у вези са 

неком особом или 

ГРАМАТИКА 

 

глаголски облици 

(Садашње време, 

Прошло време – 

Перфекат, 

Претерит, Футур 

(намере, 

будућност, 

прогнозе) 

модални глаголи 

(müssen, sollen, 

wollen, dürfen, 

können, mögen) 

Прилошке одредбе 

за време: heute, 

gestern, letzte 

Woche 

Глагол möchten 

Ob, dass и denn 

реченице 

Негација, личне 

заменице у 

генитиву, дативу и 

акуѕативу  

Компаратив и 

суперлатив 

 

 

 
ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 
РАЗУМЕВАЊЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентација наставних 

садржаја 

интерактивно учење 

препознавање и примена 

граматичких садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких 

садржаја из угла свакодневнице 

утврђивање и систематизација 

путем штампаног материјала, 

радне свеске и мини тестова  

квиз 

корелација и позивање на 

стечено знање из граматике 

матерњег језика 

начини реализације уз помоћ 

визуелног и аудио материјала 

допунска и додатна настава 

 

 

 

 

 

 

слушање и реаговање на 

упутства наставника или са 

аудио записа 

драмска игра, рад у пару 

симулација ситуација, рад на 

групном пројекту 

симулација дијалога 

именовање научених појмова и 

израза уз често групно 

понављање 

читање наглас 

вежбе са акцентовањем 

вођење сопственог речника 

провера речи 

рад у пару (дијалог) 

вежбања са захтевом 

отклањања грешке 

 

препричавање прочитаног 

текста 

примена аудио и видео 

записа 

индивидуална и групна 

анализа текста 

припрема кратких питања 

у вези са прочитаним или 

одслушаним текстом 

дискусија 

 
диктати 

преписивање текстова 
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догађајем (ко, шта, 

где, када...); 

- наслути садржај 

неког 

информативног 

текста ако је праћен 

визуелним додатком. 

Усмено изражавање 

Ученик треба да: 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

- даље упознаје 

правила графије, 

ортографије и 

интерпункције; 

- пише реченице и 

краће текстове на 

основу датог модела, 

слике или другог 

визуелног подстицаја 

(биографије, краће 

описе догађаја из 

свакодневног 

живота); 

- пише пригодне 

честитке, поруке и 

електронска писма 

користећи модел; 

- одговори на 

једноставна питања 

(ко, шта, где) која се 

односе на обрађене 

теме, ситуације у 

разреду или њега 

лично; 

- прави спискове с 

различитим 

наменама (куповина, 

прославе рођендана, 

обавезе у току 

дана...). 

Знања о језику 

- препознаје шта је ново 

научио; 

- схвата значај познавања 

језика; 

- увиђа могућности 

позитивног трансфера 

знања и стратегија 

стечених учењем   

   првог страног језика; 

- користи језик у складу 

са нивоом формалности 

комуникативне ситуације 

(нпр.  

   форме учтивости); 

- разуме везу између 

сопственог залагања и 

постигнућа у језичким 

активностима. 

 

 

 

ПИСАЊЕ И 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролне вежбе и  

писмени задаци: 

- писмени задаци и  

контролне вежбе. 

правила интерпункције и 

правописа 

кратки описи 

коришћење интернета и других 

средстава писмене 

комуникације 

подстицање креативности кроз 

писање кратких песама и прича 

игром размена писаних порука 

 

 

дискусија на задату тему ( 

дијалог или у групи) 

јавна презентација ученичких 

пројеката 

драматизација (скечеви) 

замена улога 

дебата 

мини трибине 

 

 

индивидуални одговори 

ученика писаним путем 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ изабрани спорт 

7. разред РУКОМЕТ КОШАРКА И ОДБОЈКА 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
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Циљ наставе предмета – 

изабрани спорт јесте да 

ученици задовоље своја 

интересовања и потребе за 

стицањем знања, способности 

за бављење спортом као 

интегралним делом физичке 

културе и настојање да стечена 

знања примењују у животу 

(стварање трајне навике за 

бављење спортом и учешћем 

на такмичењима); 

 

Стицање теоријских знања у 

изабраном спорту, пружање 

неопходних знања из 

изабраног спорта (принципи, 

технике, начин вежбања – 

тренирања, стицање основних 

и продубљених тактичких 

знања; социјализација ученика 

кроз изабрани спорт и 

неговање етичких вредности 

према учесницима у 

такмичењу; откривање 

даровитих и талентованих 

ученика за одређени спорт и 

њихово подстицање да се баве 

спортом. 
 

РУКОМЕТ 

 

Задовољити интересовање 

ученика за бављењем 

рукометом као итегралним 

делом физичке културе и да 

стечена знања примењују  

у животу, стварањем трајне 

навике за бављењем овим 

спортом учешћем и 

организацијом такмичења. 

  

КОШАРКА 

 

Задовољити интересовање 

ученика за бављењем 

кошарком као итегралним 

делом физичке културе и да 

стечена знања примењују у 

животу, стварањем трајне 

навике за бављењем овим 

спортом учешћем и 

организацијом такмич 
 

ОДБОЈКА 

 

Задовољити интересовање 

 

 

 Усмерени развој 

основних моторичких 

способности,првенствено 

брзине и координације; 

 Усмерено 

стицање и  усавршавање 

моторичких умења и 

навика и навике 

предвиђених програмом 

физичког васпитања; 

 Примена стечних 

знања,умења и навика у 

сложенијим 

условима(кроз игру , 

такмичење и сл.); 

 Задовољавање 

социјалних потреба за 

потврђивањем,групним 

поистовећивањем и сл.; 

  Естетско 

изражавање кретњом и 

доживљавање естетских 

вредности; 

 Усвајање етичких  

вредности и подстицање 

вољних особина ученика 

 

 

 

РУКОМЕТ 

 Развој и одржавање 

општих моторичких 

способности, као и 

специфичних 

моторичких 

способности ученика 

значајних за успешно 

бављење рукометом, 

учењем и 

усавршавањем 

основних и сложених 

елемената технике и 

тактике и њихова 

примена у пракси кроз 

такмичења, 

 Стварање 

објективних представа 

ученика о сопственим 

могућностима у 

рукомету, 

 Социјализација 

ученика и задовољење 

потреба за 

потврђивањем и 

 

 

Програмски садржаји 

физичког васпитања- 

изабраног спорта чини 

следећа структура: 

 развијање 

моторичких 

споосбности 

ученика;  

 спортско-

техничко 

образовање ученика 

(обучавње и 

усавршавање 

технике);  

 индивидуална 

и колективна 

тактика изабраног 

спорта; теоријско 

образовање;  

 правила 

изабраног спорта; 

организовање 

унутар одељенских 

и међуодељенских 

такмичења. 
 

Садржаје рада на 

часовима 

програмирају 

наставници 

задужени за 

реализацију 

предмета физичко 

васпитање – 

изабрани спорт у 

складу са знањима о 

спортској грани и 

сагледавањем 

способности и 

знања ученика; 

програмирани 

садржаји планирају 

се као и сви остали 

часови наставе 

физичког васпитања 

 

Основне 

карактеристике 

програму су: 

 изборност; 

 

 

 Настава 

физичко 

васпитање - 

изабрани спорт 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 - 

изабрани спорт 

(нпр.одбојка) и 

посебно се 

нумеришу;  

 сваки 

ученик је 

обавезан да се 

определи за 

један спорт које 

му се понуди 

почетком 

школске 

године, а још 

боље на крају 

претходног 

разреда; 

 

 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 
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ученика за бављењем одбојком 

као итегралним делом физичке 

културе и да стечена знања 

примењују у животу, 

стварањем трајне навике за 

бављењем овим спортом 

учешћем и организацијом 

такмичења. 

 

групним 

поистовећивањем, 

неговањем етичких 

вредности према 

учесницима 

такмичења, 

 Откривање 

талентованих ученика 

и њихово подстицање 

за даље бављење 

рукометом. 

 

КОШАРКА 

 Развој и 

одржавање општих 

моторичких 

способности, као и 

специфичних 

моторичких 

способности ученика 

значајних за успешно 

бављење кошарком, 

учењем и 

усавршавањем 

основних и сложених 

елемената технике и 

тактике и њихова 

примена у пракси 

кроз такмичења, 

 Стварање 

објективних 

представа ученика о 

сопственим 

могућностима у 

кошарци, 

 Социјализација 

ученика и задовољење 

потреба за 

потврђивањем и 

групним 

поистовећивањем, 

неговањем етичких 

вредности према 

учесницима 

такмичења, 

 Откривање 

талентованих ученика 

и њихово подстицање 

за даље бављење 

кошарком. 

 

ОДБОЈКА 

 Развој и одржавање 

  да служе 

потребама ученика;  

 омогућавање 

наставницима не 

само да планирају 

већ и да 

програмирају рад у 

настави у складу са 

сопственим 

знањима, 

искуствима;  

 програм у 

великој мери 

омогућава 

креативност 

наставника;  

 програм је у 

функцији 

целокупне наставе 

физичког 

васпитања ученика.  

 

Предлог спортова 

који се понуде 

ученицима као 

избор. 
12. У првом реду, 

спортови који се у 

одређеном обиму 

обрађују кроз 

наставу физичког 

васпитања: 

атлетика; 

гимнастика; 

ритмичка 

гимнастика; 

рукомет; кошарка; 

одбојка; 

мали фудбал; плес. 

 

13. Спортови 

који се налазе у 

програмима 

такмичења "Савеза 

за школски спорт и 

олимпијско 

васпитање Србије" 

14.  Спортови за 

које је 

заинтересована 

локална средина, 

реалан ; 

предлажу се 

спортови за које 

постоје 

адекватни 

услови ;  

 ученици 

једног одељења 

могу изабрати 

исти спорт који 

су упражњавали 

у предходним 

разредима или 

могу изабрати 

нови спорт који 

до тада нису 

упражњавали. 
 

У складу са 

моторичким 

формама које 

карактеришу 

изабрани спорт и 

које се примењују 

у основној фази 

часа, неопходно је 

бирати вежбања, 

како за уводно -

припремну тако и 

завршну фазу 

часа ; 

Тежиште рада у 

свим изабраним 

спортовима да је 

на техници и 

њеној примени у 

ситуационим 

условима ; 

 

Код колективних 

спортова 

(спортских игара) 

форсирати 

уважбавање 

технике и 

тактике највише 

кроз игру и 

ситуационе 

услове 

приближне 

условима игре;  
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општих моторичких 

способности, као и 

специфичних 

моторичких 

способности ученика 

значајних за успешно 

бављење одбојком, 

учењем и 

усавршавањем 

основних и сложених 

елемената технике и 

тактике и њихова 

примена у пракси кроз 

такмичења, 

 Стварање 

објективних представа 

ученика о сопственим 

могућностима у 

одбојци, 

 Социјализација 

ученика и задовољење 

потреба за 

потврђивањем и 

групним 

поистовећивањем, 

неговањем етичких 

вредности према 

учесницима 

такмичења, 

 Откривање 

талентованих ученика 

и њихово подстицање 

за даље бављење 

одбојком. 

 

 

односно локална 

самоурава. 

15. Спортови за 

које постоје 

одговарајући 

природни и 

материјални 

ресурси: - скијање; 

- веслање.  

16.  Спортови са 

којима су се 

ученици упознали 

кроз курсне облике 

рада 
 

РУКОМЕТ 

 

Основни ниво: 

Елементи технике: 

вођење лопте „јачом“ 

руком у месту и 

праволинијском 

кретању умереном 

брзином; бацање 

(додавање) лопте тзв. 

„кратким замахом“ 

изнад висине рамена; 

хватање лопте у 

висини груди; бочни 

(„шасе“) шут. 

Неопходна правила: 

три корака, три 

секунде, три метра, 

грешке (искључења), 

прекршаји (ношена 

лопта, преступ), 

извођење аута. 

Тактика: игра на два 

гола. 

 

Средњи ниво: 

Елементи технике: 

вођења „јачом“ и 

„слабијом“ руком у 

месту, вођење лопте 

„јачом“ руком у 

праволинијском 

трчању максималном 

брзином; бацање 

(додавање) лопте тзв. 

„дугим замахом“ на 

веће растојање; 

хватање непрецизно 

бачених лопти 

На сваком часу у 

одређеним 

временским 

интервалима 

спроводити 

такмичење 

између екипа 

(неопходно је 

правити тимове- 

екипе према 

способностима); 

На часовима 

изабраног спорта 

обавезно је 

примењивати 

диференциране 

облике рада у 

складу са 

знањима и 

способностима 

ученика, 

уважавајући 

структуру 

ученика који су 

се определили за 

одређени спорт 

(има оних који 

су се тим 

спортом већ 

бавили или се 

њиме баве и 

ученика 

почетника); 
Реализацијом 

часова физичког 

васпитања – 

изабрани спорт 

пратити и 

запажати 

ученике који су 

посебно 

талентовани за 

спорт и 

упућивати их да 

се њиме баве и 

изван школе у 

клубовима и 

спортским 

школама ако то 

желе или имају 

интересовања.; 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

(високих, ниских); шут 

из трка („чеони шут“). 

Тактика: 

индивидуална тактика 

одбране, индивидуална 

тактика напада, 

преузимање играча 

при блокади, игра на 

два гола уз примену 

свих правила. 

  

Напредни ниво: 

Елементи техике: 

вођење лопте „јачом“ и 

„слабијом“ руком у 

кретању максималном 

брзином 

(праволинијски са 

променом правца); 

бацање (дсодавање) 

лопте иза леђа, главе, 

увртањем подлакта, 

„слабијом“ руком; 

скок шут са позиције 

бека, крила, пивота. 

Тактика: групна и 

колективна тактика у 

нападу и одбрани, игра 

на два гола уз суђење 

од стране самих 

ученика. 

 

КОШАРКА 

 

Основни ниво: 

Основни елементи 

технике: основни став 

у нападу и одбрани, 

кретање у одбрани, 

скок у одбрани и 

нападу, хватање и 

додавање лопте обема 

рукама, полазак и 

вођење лопте 

праволинијски и са 

предњом променом 

правца, пивотирање, 

шут на кош из продора 

дриблингом, шут са 

дистанце. 

Неопходна правила: 

грешке (лична, 

техничка), прекршаји 

(неправилно вођење, 

кораци, 3“, 5“, 

Током рада са 

ученицима 

уочавати оне чије 

се интересовање 

за одређени спорт 

не поклапа са 

њиховим 

могућностима и 

истим на крају 

школске године 

саветовати за који 

спорт да се 

определе у 

наредној 

школској години 
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преступ, враћање 

лопте у „задње“ поље, 

убацивање лопте у 

игру и извођење аута). 

 Тактика: игра 1 на 1 са 

и без лопте, сададња 

два играча у нападу. 

 

Средњи ниво: 

Елементи технике: 

додавање лопте једном 

руком, вођење лопте 

једном руком, вођење 

лопте са променом 

кроз ноге, шут из 

продора двокораком 

након пријема лопте, 

шутирање полагањем 

одоздо, одозго и 

бочно. 

Тактика: игра 2 на 2 у 

нападу и одбрани, 

сарадња 3 играча у 

контранападу и 

позиционом нападу, 

одбрана „човек на 

човека“ и напад на ту 

одбрану. 

  

Напредни ниво: 

Елементи техике: 

вођење лопте са 

променом иза леђа и 

„ролингом“, скок-шут. 

Тактика: игра 3 на 3 у 

нападу и одбрани, 

зонска одбрана и напад 

на зонску одбрану. 

 

ОДБОЈКА 

 

Основни ниво: 

Елементи технике: 

одбијање лопте 

прстима и чекићем, 

школски сервис. 

Неопходна правила:  

постизање поена, 

дозвољен број 

одбијања лопте у 

једној акцији, сервис 

из простора за 

сервирање без 

преступа, ротација. 
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Средњи ниво: 

Елементи технике: 

прецизно одбијање 

лопте прстима и 

чекићем, „лелујави“ 

сервис.  

Неопходна правила: 

недозвољени контакти 

са лоптом  

Тактика: заштита 

блока, игра у пољу. 

 

Напредни ниво: 

Елементи техике: 

смечирање, 

блокирање. 

Неопходна правила: 

суђење. 

Тактика: групна и 

колективна тактика у 

нападу и одбрани. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИНФОРМАТИКА 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ДОМАЋИНСТВО 

  

  
  
  

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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 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 

Усвоји знања о 

коришћењу воде у 

домаћинству, о 

хемисјкој и 

микробиолошкој 

исправности воде: - 

прави разлику 

између техничке и 

пијаће воде; - зна 

критеријуме за 

одређивање 

квалитета воде; - 

правилнно одабира 

и користи средства 

за одржавање личне 

хигијене; - разуме 

конвенционалне 

ознаке на 

средствима за 

личну хигијену и 

козметичким 

препаратима и у 

складу ; - сагласно 

конвенционалним 

ознакама, чува и 

примењује лекове и 

санитетски 

материјал у кућним 

условима; - уме да 

својствима 

правилно изабере и 

користи средства за 

чишћење и дезинф.; 

-  разврстава и 

одлаже отпад; -

предузима мере 

заштите околине; - 

зна да се исхраном 

уноси шест главних 

врста супстанци 

неопходних 

људском 

организму; - зна о 

еколошкој и 

генетски 

модификованој 

храни; - уме да 

правилно чува и 

припрема 

намирнице; 

Биолошки 

важне 

супстанце 

  

Намирнице 

  

Вода 

  

Култура 

понашања 

  

  
  

Биолошки важне супстанце: масти и 

уља, угљени хидрати, протеини, 

витамини, минерали и вода и њихова 

улога у човековом организму. 

Намирнице биљног порекла у исхрани. 

Заступљеност биолошки важних 

супстанци у намирницама биљног 

порекла. 

Намирнице животињског порекла у 

исхрани. Заступљеност биолошки 

важних супстанци у наминрницама 

животињског порекла. 

Вода – значај у исхрани и припремању 

хране. 

Потребе у градивним, енергетским и 

заштитно-регулаторским састојцима 

хране, у зависности од узраста, врсте 

занимања, пола, спољашње средине, 

здравственог и физиолошког стања 

организма. 

Последице неправине исхране: 

гојазност, булимија, анорексија, 

авитаминозе, хиповитаминозе, 

хипервитаминозе. 

Еколошка храна и генетски 

модификована храна 

Загађивање хране и заштита од 

загађивања. 

Одлагање, чување и конзервисање 

намирница. 

Припремање хране. Начини обраде 

намирница: техничка и термичка 

обрада. Припрема намирница тако да се 

одржи њихова хранљива вредност. 

Хигијенски услови приликом 

припремања хране. Прибор и посуђе за 

припремање хране. Машине за обраду 

намирница. Апарати за припремање и 

чување хране. 

Култура понашања за трпезом и 

култура исхране. Послуживање и 

узимање хране. Стоно посуђе и прибор. 

Светске кухиње. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУТУРЕ 

 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК 

7.разред 
LIMBA ROMÂNĂ 

 

ЦИЉ 
Scopul 

activităţii 

instructive 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
Sarcini operative 

САДРЖА

ЈИ 

Cuprins 

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВА

ЊА 
MODUL DE 

REALIZARE A 

PROGRAMEI 
- ridicarea 

nivelului 

de 

cunoştinţe 

şi 

capacităţi, 

crearea 

interesului 

pentru 

lectură; - 

înţelegerea 

mesajului 

oral şi 

scris; - 

însuşirea 

corectă a 

exprimării 

scrise şi 

orale; - 

dezvoltarea 

şi 

îmbogăţire

a 

vocabularul

ui cu 

expresii şi 

cuvinte 

noi; - 

înţelegerea 

contextului 

global al 

unui mesaj 

dialogat; - 

semnalarea 

înţelegerii 

mesajului 

în 

comunicare

a cotidiană; 

- să-şi îmbogăţească vocabularulcucuvinte şiexpresiinoi; - să 

înţeleagă semnificaţiaunuimesaj; - să însuşească 

sistematicdiferiteformedeexprimareorală şi înscris; - să 

însuşească valorilestilisticealeunorcuvintedintr-untextliterar; 

- să 

sesizezemodalităţiledeorganizareasecvenţelortextualealeunui

mesajoral; - să însuşească raportuldintrepropoziţii înfrază; - 

să deducă sensulcuvintelornecunoscutedintr-unmesajascultat; 

- să însuşească citireaexpresivă, 

citireaperolurişidramatizareatextelorliterare; - să-

şiexprimeclar şiprecisgândurile, ideile şisentimentele; - să 

folosească şiaplicecorectizvoareledeinformaţie (reviste, 

manuale, dicţionare, enciclopedii, altemedii); - să 

utilizezecorectlimbaromână literară îndiferitesituaţii. 

LIMBA 

(gramatică, 

ortografie) 

 

 

 

CITIRE 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA 

TEXTULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noţiuni 

literare 

 

 

Exprimarea 

în scris 

 În domeniul 

limbii se pune 

accent pe 

evaluarea 

posibilităţilor de 

exprimare prin 

expresii şi 

cuvinte noi în 

vocabularul activ 

al elevilor şi 

sesizarea sensului 

inovaţiilor 

lexicale în funcţie 

de context. 

Trebuie să 

identifice sensul 

unui cuvânt 

necunoscut. 

 

 

 

 

Descoperirea 

mijloacelor de 

limbă şi stil cu 

ajutorul cărora 

sunt realizate 

imaginile 

artistice. 

Identificarea 

noţiunilor de 

teorie literară. 

Asemănările şi 

deosebirile dintre 

operele lirice şi 

epice 
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- deducerea 

sensului 

unor 

cuvinte 

necunoscut

e într-un 

mesaj; - 

dezvoltarea 

interesului 

faţă de 

creaţiile 

literare în 

limba 

română; - 

receptarea, 

iniţierea şi 

participarea 

la un act de 

comunicare 

oral şi scris 

în limba 

română 

literară; 

dezvoltarea 

creativităţii 

prin 

activităţile 

de atelier şi 

activităţile 

individuale

. 

 

Stabilirea 

principalelor 

modalităţi de 

înţelegere şi 

interpretare a 

unor texte scrise 

în diverse situaţii 

de comunicare - 

prin activităţi în 

ateliere. 

Observarea 

mijloacelor de 

limbă şi stil în 

fragmentele din 

textele cu 

caracter 

descriptiv. 

Aprecierea şi 

evaluarea cărţilor 

citite, a 

emisiunilor, 

filmelor, CD-

urilor audiate şi 

vizionate. 

 

 

Допунска настава 
За допунски рад се опредљују ученици  5. разреда  којима је потребна додатна мотивација и подршка у усвајању 

румунског језика, као и  ученици којима је потребна било каква додатна помоћ у процесу учења 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

 

-подстицање на усвајање знања 

- -мотивисање  за рад 

- -методе рада прилагођава 

карактеристикама и способностима 

ученика  

- интерактивно учење 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

 

- Ученик  зна основе ( градња, употреба) 

садашњег, прошлог и будућег времена 

-правилно казује реченице у зависности од 

времена 

дешавања; 

-зна да користи врсте речи; 

- ученик зна употребу модалних глагола и 

њихову промену у презенту и претериту 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

ученик  зна  одређен  фонд речи, потребних за 

лично представљање 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

читање разноврсних текстова 

- дискусија 
- ученик зна правилно да чита непознат текст, 
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ПИСАЊЕ И 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

- диктати 

- преписивање текстова 

- кратки описи 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише кратка неформална писма  

КОНВЕРЗАЦИЈА - индивидуално, у пару 

- Ученик је способан да монолошки, без 

претходне припреме представља у пар 

реченица себе и друге. 

 

 

 

 

 

 

 

Додатна настава 
 

Додатна настава се организује за напредније ученике  5. разреда који желе да прошире своја знања из  

румунског језика. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

 

- методе рада 

прилагођава ученицима 

који показују 

интересовање за 

усвајање знања  у већем 

обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

-Усвајање знања у већем обиму 

-  Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

- методе рада 

прилагођава ученицима 

који показују 

интересовање за 

усвајање знања  у већем 

обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. 

такмичење 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУТУРЕ 
NASTAVNI PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE 

Od 1.razredа do 8.razreda 

Nastavu maternjeg jezika triba povezat prvenstveno sa stečenim iskustvom iz svakodnevnog života, sa 

nastavom poznavanja prirode i društva, poviјеšću, zemljopisom, sa likovnom i glazbenom kulturom, 
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običajima, kulturom, vijerom i tradicijom svog naroda. Korelacija  ovih  prijedmeta i oblasti prijeko je 

potrijebna jer omogućava ostvarivanje veoma uspešnih rezultata rada. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУТУРЕ 

 

 

 

3.8. Наставни програм за 8. Разред 

 
3.8.1.Обавезни изборни наставни предмети 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

8. разред 

  
  
  

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ 

  
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе српског 

језика јесте да ученици 

овладају основним 

законитостима српског 

– даље овладавање 

знањима из граматике, 

стилистике, 

лексикологије, историје 

 

 

 

 

Граматика-Српски језик међу другим 

словенским језицима. Дијалекти 

српског језика (основни подаци). 

Народни језик (језик као скуп 

CILJ 

NASTAVE 

OPERATIVNI 

ZADACI NASTAVE 
SADRŽAJI NAČINI OSTVARIVANJA 

CILJ nastave 

hrvatskog jezika 

s elementima 

nacionalne 

kulture je da 

učenici ovladaju 

hrvatskim 

standardnim 

jezikom u 

okviru 

predviđenih 

sadržaja, te da 

upoznaju 

elemente 

hrvatske kulture 

- upoznavanje i 

njegovanje kulturne 

baštine Hrvata; 

 - postupno i 

sistematsko 

upoznavanje hrvatskog 

standardnog jezika u 

usmenoj i pismenoj 

uporabi;  

- primjena jezika u 

različitim 

komunikacijskim 

situacijama;  

- razvijanje pravilnog 

usmenog i pismenog 

izražavanja; 

 - bogaćenje rječnika, 

jezičnog i stilskog 

izraza; 

-upoznavanje sa 

šokačkom I 

bunjevačkom 

tradicijom u 

Vojvodini. 

KOMUNIKACIJSKA 

OSPOSOBLJENOST 

 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

JEZIČNA 

OSPOSOBLJENOST 

 Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

KNJIŽEVNOST 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

*Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

HRVATSKA 

KULTURNA, 

POVIJESNA I 

PRIRODNA 

BAŠTINA 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja, nalazi korelacije sa poviješću , 

zemljopisom... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 
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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. 

књижевног језика, 

дијалектологије; 

 – развијање позитивног 

односа према 

дијалектима (свом и 

другима), као и потребе 

да се усваја, негује и 

развија књижевни језик; 

– даље усвајање 

ортоепске, ортографске, 

граматичке, лексичке и 

стилске норме српског 

језика; 

– развијање критичког 

односа према језику и 

садржини текстова из 

свакодневног живота; 

развијање осетљивости 

на манипулацију 

језиком (нарочито у 

виду бирократског 

језика и језика реклама); 

– формирање 

критеријума за 

самосталан избор, 

анализу и процену 

уметничких дела 

приступачних овом 

узрасту;  

– систематизација знања 

о књижевнотеоријским 

појмовима;  

– овладавање расправом 

као обликом усменог и 

писаног изражавања;  

– обнављање и 

систематизовање знања 

из свих подручја. 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

дијалеката) и књижевни језик. Појам 

нормирања. Развој српског књижевног 

језика:Вукова реформа језика, писма и 

правописа, књижевни језик Срба од 

Вука до данас . Развој лексике српског 

језика .Језици националних мањина 

Језик свакодневне комуникације – 

говорени и писани.Главне особине 

типичног писаног језика у јавној 

комуникацији. Фокусирање реченичних 

чланова помоћу реченичног акцента (у 

говореном језику) и помоћу реда речи 

(у писаном језику). Главне особине 

писаних стилова јавне комуникације 

Синтагме – придевске, прилошке, 

глаголске. Зависне предикатске 

реченице: обележја (зависни везници, 

везнички спојеви ). Интерпункција у 

вези са зависним реченицама. 

Напоредни односи међу зависним 

реченицама. Исказивање реченичних 

чланова зависном реченицом и 

предлошко-падежном конструкцијом. 

Употреба глаголских облика у 

приповедању. Грађење речи. Гласовне 

промене у вези са грађењем речи. 

Једнозначне и вишезначне речи; 

хомонимија. Приказивање полисемије и 

хомонимије.  Метафора и метонимија 

као начини да реч добије нова значења. 

Главна правила стандардне акценатске 

норме. Припреме за завршни испит. 

Ортоепија:Проверавање правилног 

изговора самогласника и сугласника. 

Интонација просте и сложене реченице. 

Варирање интензитета, темпа и пауза у 

говору и у текстовима различитог 

садржаја. 

Правопис: Прилагођено писање имена 

из страних језика. Писање 

полусложеница. Генитивни знак. 

Систематизовање садржаја из 

правописа: употреба великог слова, 

интерпункција, спојено и растављено 

писање речи; писање скраћеница; 

растављање речи на крају реда. 

КЊИЖЕВНОСТ - Лирика, епика,  драма, 

научнопопуларни и информативни 

текстови. 

- Тумачење текста. 

- Књижевнотеоријски појмови. 

- Функционални појмови. 

- Читање и тумачење текста 
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ЈЕЗИЧКА  

КУЛТУРА 
Основни облици усменог и писменог 

изражавања: Причање о доживљајима 

са ефектним почетком и завршетком. 

Препричавање књижевоуметничког 

текста. Расправа. Рекламе. 

Попуњавање различитих образаца. 

Репортажа. 

Усмена и писмена вежбања: Вежбе у 

препричавању:сажимање текста, писање 

резимеа,проналажење кључних речи у 

тексту. Синтаксичке вежбе.Лексичке 

вежбе. Летимично читање. Осам 

домаћих писаних задатака и њихова 

анализа на часу. Четири школска 

писмена задатка. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

8. разред 

 
  

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ додатне 

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, 

позоришне, 

филмска и друга 

уметничка 

остварења из 

српске и светске 

баштине. 

– Даље овладавање 

знањима из граматике, 

стилистике, 

лексикологије, историје 

књижевног језика и 

дијалектологије;  

–  даље усвајање 

ортоепске, ортографске, 

граматичке, лексичке и 

стилске норме српског 

језика;  

– развијање критичког 

односа према језику и 

садржини текстова из 

свакодневног живота ;  

– формирање 

критеријума за 

самосталан избор, 

анализу и процену 

уметничких дела 

приступачних овом 

узрасту; 

 – систематизација 

знања о 

књижевнотеоријским 

појмовима;  

– овладавање расправом 

као обликом усменог и 

писаног изражавања;  

– обнављање и 

систематизовање знања 

из свих подручја. 

ЈЕЗИК И 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Синтаксичка анализа компликованијих реченица. 

Усмено расправљање на теме из свакодневног 

живота. Писање аргументативних текстова с 

коришћењем литературе. Вежбе у говорништву. 

Кратко, садржајно и језгровито излагање о 

одређеној теми за одређено време, пред 

аудиторијумом. Анализа реклама с телевизије, из 

новина и часописа, с рекламних паноа. 

Самостално проналажење примера бирократског 

језика и његово „превођење” на обичан језик. 

Самостално састављање дијаграма и графикона. 

Проучавање локалног говора. Самостални радови 

ученика о локалном говору (читање одговарајуће 

литературе; сакупљање грађе; писање рада и 

његово објављивање у школским гласилима). 

КЊИЖЕВНОСТ 

Карактеризација ликова увидом у форме 

приповедања. Језичкостилска анализа као 

интеграциони чинилац интерпретације 

књижевноуметничког текста. Истраживачки рад 

на речницима (Српски рјечник Вука Стефановића 

Караџића, Речник МС, Речник књижевних 

термина, Речник симбола...). Обједињујући и 

поредбени чиниоци у обради одабраних 

књижевних текстова (компаративни приступ). 

Драматизација прозног текста. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

8. разред 
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ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ допунске 

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, 

позоришне, 

филмска и друга 

уметничка 

остварења из 

српске и светске 

баштине. 

– Даље овладавање 

знањима из граматике, 

стилистике, 

лексикологије, историје 

књижевног језика и 

дијалектологије; 

–  даље усвајање 

ортоепске, ортографске, 

граматичке, лексичке и 

стилске норме српског 

језика; 

– развијање критичког 

односа према језику и 

садржини текстова из 

свакодневног живота; 

 – формирање 

критеријума за 

самосталан избор, 

анализу и процену 

уметничких дела 

приступачних овом 

узрасту; 

– систематизација знања 

о књижевнотеоријским 

појмовима; 

– овладавање расправом 

као обликом усменог и 

писаног изражавања; 

– обнављање и 

систематизовање знања 

из свих подручја. 

ЈЕЗИК, 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА И 

КЊИЖЕВНОСТ 

-Прост/сложен именски/ глаголски предикат; 

прави/неправи објекат; логички/граматички 

субјекат; 

  

-Комбинована творба, претварање; 

  

-Значења глаголских облика; 

  

-Врсте зависних реченица, служба зависних 

реченица, интерпункција у зависним реченицама; 

  

-Писање скраћеница, писање имена из страних 

језика... 

  

-Књижевни родови и врсте; 

  

-Тумачење текста; 

  

-Књижевнотеоријски појмови; 

  

-Понављање за матурски испит. 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 
ОСМИ РАЗРЕД 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

 

Циљ наставе 

страног језика у 

основном 

образовању 

заснива се на 

потребама ученика 

које се остварују 

овладавањем 

Разумевање говора 

На крају осмог разреда, ученик треба да: 

 препознаје интонације које 

исказују различита емотивна 
стања и имплицитне намере 

саговорника; 

 разуме, поред оних израза 
које наставник употребљава 

током часа да би дао 

ЉУДИ И 

МЕСТА 

- просто и 

трајно 

садашње 

време 

- речи везане 

за куће и 

станове 

о
сн

о
в
н

и
 н

и
в
о
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комуникативним 

вештинама и 

развијањем 

способности и метода 

учења страног језика.  

Циљ наставе страног 

језика у основном 

образовању стога 

јесте: развијање 

сазнајних и 

интелектуалних 

способности ученика, 

његових 

хуманистичких, 

моралних и естетских 

ставова, стицање 

позитивног односа 

према другим 

језицима и 

културама, као и 

према сопственом 

језику и културном 

наслеђу, уз 

уважавање 

различитости и 

навикавање на 

отвореност у 

комуникацији, 

стицање свести и 

сазнања о 

функционисању 

страног и матерњег 

језика. Током 

основног образовања, 

ученик треба да 

усвоји основна знања 

из страног језика која 

ће му омогућити да 

се у једноставној 

усменој и писаној 

комуникацији 

споразумева са 

људима из других 

земаља, усвоји норме 

вербалне и 

невербалне 

комуникације у 

складу са 

специфичностима 

језика који учи, као и 

да настави, на вишем 

нивоу образовања и 

упутства за рад, и 
једноставна објашњења 

непознатих речи помоћу поз-

натог и већ активно 
усвојеног вокабулара; 

 разуме дијалоге и 
монолошка излагања до 

једног минута, исказане при-

родним темпом од стране 
наставника, других ученика 

и преко звучног материјала, 

а који углавном садрже 
претходно обрађену језичку 

грађу; 

 разуме саговорника у 
телефонском разговору, у 

оквиру раније обрађених 
говорних чинова; 

 разуме песме везане за 

обрађену тематику и рефрене 
актуелних песама 

примерених учениковом 

узрасту и укусу. 

Усмено изражавање и интеракција 

Ученик треба да: 

 савлада изговор гласова; 

 правилно репродукује 
основне интонацијске схеме; 

 спонтано користи устаљене 

изразе учтивости и оне који 
се тичу најчешћих ситуација 

на часу; 

 спонтано ступа у разговор у 
оквиру обрађене тематике и 

говорних чинова; 

 поставља питања предвиђена 

Програмом, а која се односе 
на садржај обрађеног 

дијалога или наративног 

текста, на свакодневне 
ситуације, на догађаје у 

прошлости, на намере 

саговорника или на предмет 
његовог интересовања; 

 ступи у једноставан разговор 
релефоном; 

 монолошки, без претходне 

припреме, у неколико 
реченица, искаже мишљење 

о низу питања; 

 у неколико реченица 
исприча лични доживљај у 

прошлости, уз давање 
појединости о ситуацији, 

месту и главним актерима; 

 у неколико реченица 
исприча садржај дијалога 

или наративног текста; 

 даје императивне исказе у 

комуникацији; 

 интерпретира тематски 

прилагођене песме, 

рецитације и скечеве. 

- ONE/ONES 

- глаголи са 

предлозима 

- описивање 

прошлости и 

садашњности 

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о

 

- глаголи са 

предлозима у 

пиањима са 

упитним 

заменицама 

- упитно-

односне 

заменице у 

сложеним 

реченицама 

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о

 

ЧИЊЕНИЦА 

ИЛИ 

ФИКЦИЈА? 

- упитне 

заменице 

- страхови и 

фантазије 

- храна 

о
сн

о
в
н

и
 

н
и

в
о

 

- изрази за 

количину 

- USED TO 

ср
ед

н
њ

и
 

н
и

в
о

 

- просто и 

трајно 

прошло  

време 

н
ап

р
ед

н
и

 

н
и

в
о

 

ПРОМЕНЕ - предмети 

које 

поседујемо 

о
сн

в
н

и
 н

и
в
о

 

- наслови у 

новинама 

-  

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о
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самостално, учење 

истог или другог 

страног језика. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

 савлада технике читања; 

 савлада правила читања, као 

и најзначајније 

неправилности; 

 разуме обавештења и 

упозорења на јавним 
местима; 

 разуме елементе нечије 
биографије, односно 

curriculum vitae; 

 разуме, глобално и 
селективно, разноврсне 

садржаје неформалног 
писма; 

 разуме, глобално и 

селективно, садржај 
непознатог текста који се 

састоји од углавном познате 

језичке грађе; 

 разуме логичке односе 

између реченица и дужих 
целина; 

 разуме глобално садржај 
непознатог текста који 

садржи и известан број 

непознатих речи. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

 савлада основна правила 
ортографије и 

карактеристичне изузетке; 

 пише свој curriculum vitae 

(формуларског типа); 

 пише кратке саставе, 
посебно оне у којима се 

приповедају догађаји у про-
шлости, уз давање 

појединости о ситуацији, 

месту и главним актерима; 

 пише краће целине на основу 

датих елемената, визуелног 
или звучног подстицаја и 

искаже своје мишљење о 

теми; 

 пише електронске поруке и 

краћа неформална писма 

разноврсног садржаја; 

 преприча и преформулише 

садржај обрађеног дијалога 
или текста уз издвајање 

битних елемената и 

поштовање логичких односа 
између делова текста. 

 

 

- глагол GIVE 

са ближим и 

даљим 

објектом 

- свршено 

садашње и 

просто 

прошло 

време – 

поређење 

- свршено 

садашње 

време са 

прилошким 

одредбама и 

придевима у 

суперлативу 

- субјекатска и 

објекатска 

питања 

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о

 

ПОЕНТЕ 

ПРИЧЕ 

- модални 

глаголи 

- посебне 

прилике 

о
сн

о
в
н

и
 

н
и

в
о

 

- трајно 

будуће време 

- глаголи и 

именице који 

стоје заједно 

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о

 

- први 

кондиционал 

- WHEN у 

будућим 

реченицама 

- будућа 

времена 

- други 

кондиционал 

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о

 

НОВИ 

ХОРИЗОНТИ 

- речи везане 

за путовања 

- модални 

глаголи 

о
сн

в
н

и
 н

и
в
о

 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

- модални 

глаголи за 

нагађање 

- везници 

ср
ед

њ
и

 н
и

в
о

 

- QUESTION 

TAGS 

- модални 

глаголи са 

свршеним 

инфинитиво

м 

- HAVE/GET 

SOMETHIN

G DONE 

- пасив 

(просто 

садашње, 

просто 

прошло, 

свршено 

садашње и 

просто 

будуће 

време) 

-  

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о

 

САМО 

ЗАМИСЛИ! 

- придеви за 

описивање 

осећања 

- речи везане 

за новац 

о
сн

о
в
н

и
 

н
и

в
о

 

- свршено 

прошло 

време 

- глаголи SAY 

и TELL 

ср
ед

њ
и

 

н
и

в
о

 

- трећи 

кондиционал 

- управни и 

неуправни 

говор 

н
ап

р
ед

н
и

 н
и

в
о

 

 

 
ОСМИ РАЗРЕД 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 
Разумевање говора 

ЉУДИ И - просто и 
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страног језика у 

основном 

образовању 

заснива се на 

потребама ученика 

које се остварују 

овладавањем 

комуникативним 

вештинама и 

развијањем 

способности и метода 

учења страног језика.  

Циљ наставе страног 

језика у основном 

образовању стога 

јесте: развијање 

сазнајних и 

интелектуалних 

способности ученика, 

његових 

хуманистичких, 

моралних и естетских 

ставова, стицање 

позитивног односа 

према другим 

језицима и 

културама, као и 

према сопственом 

језику и културном 

наслеђу, уз 

уважавање 

различитости и 

навикавање на 

отвореност у 

комуникацији, 

стицање свести и 

сазнања о 

функционисању 

страног и матерњег 

језика. Током 

основног образовања, 

ученик треба да 

усвоји основна знања 

из страног језика која 

ће му омогућити да 

се у једноставној 

усменој и писаној 

комуникацији 

споразумева са 

људима из других 

земаља, усвоји норме 

вербалне и 

невербалне 

комуникације у 

На крају осмог разреда, ученик треба да: 

 препознаје интонације које 

исказују различита емотивна 
стања и имплицитне намере 

саговорника; 

 разуме, поред оних израза 
које наставник употребљава 

током часа да би дао 

упутства за рад, и 
једноставна објашњења 

непознатих речи помоћу поз-

натог и већ активно 
усвојеног вокабулара; 

 разуме дијалоге и 
монолошка излагања до 

једног минута, исказане при-

родним темпом од стране 
наставника, других ученика 

и преко звучног материјала, 

а који углавном садрже 
претходно обрађену језичку 

грађу; 

 разуме саговорника у 
телефонском разговору, у 

оквиру раније обрађених 
говорних чинова; 

 разуме песме везане за 
обрађену тематику и рефрене 

актуелних песама 

примерених учениковом 
узрасту и укусу. 

Усмено изражавање и интеракција 

Ученик треба да: 

 савлада изговор гласова; 

 правилно репродукује 

основне интонацијске схеме; 

 спонтано користи устаљене 
изразе учтивости и оне који 

се тичу најчешћих ситуација 

на часу; 

 спонтано ступа у разговор у 

оквиру обрађене тематике и 
говорних чинова; 

 поставља питања предвиђена 

Програмом, а која се односе 
на садржај обрађеног 

дијалога или наративног 

текста, на свакодневне 
ситуације, на догађаје у 

прошлости, на намере 

саговорника или на предмет 
његовог интересовања; 

 ступи у једноставан разговор 
релефоном; 

 монолошки, без претходне 
припреме, у неколико 

реченица, искаже мишљење 

о низу питања; 

 у неколико реченица 

исприча лични доживљај у 
прошлости, уз давање 

појединости о ситуацији, 

месту и главним актерима; 

 у неколико реченица 

исприча садржај дијалога 

или наративног текста; 

МЕСТА трајно 

садашње 

време 

- речи везане 

за куће и 

станове 

ЧИЊЕНИЦА 

ИЛИ 

ФИКЦИЈА? 

- упитне 

заменице 

- страхови и 

фантазије 

- храна 

ПРОМЕНЕ - предмети 

које 

поседујемо 

ПОЕНТЕ 

ПРИЧЕ 

- модални 

глаголи 

- посебне 

прилике 
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складу са 

специфичностима 

језика који учи, као и 

да настави, на вишем 

нивоу образовања и 

самостално, учење 

истог или другог 

страног језика. 

 даје императивне исказе у 
комуникацији; 

 интерпретира тематски 
прилагођене песме, 

рецитације и скечеве. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

 савлада технике читања; 

 савлада правила читања, као 

и најзначајније 
неправилности; 

 разуме обавештења и 

упозорења на јавним 
местима; 

 разуме елементе нечије 
биографије, односно 

curriculum vitae; 

 разуме, глобално и 
селективно, разноврсне 

садржаје неформалног 
писма; 

 разуме, глобално и 
селективно, садржај 

непознатог текста који се 

састоји од углавном познате 
језичке грађе; 

 разуме логичке односе 

између реченица и дужих 
целина; 

 разуме глобално садржај 
непознатог текста који 

садржи и известан број 

непознатих речи. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

 савлада основна правила 
ортографије и 

карактеристичне изузетке; 

 пише свој curriculum vitae 

(формуларског типа); 

 пише кратке саставе, 

посебно оне у којима се 

приповедају догађаји у про-
шлости, уз давање 

појединости о ситуацији, 

месту и главним актерима; 

 пише краће целине на основу 

датих елемената, визуелног 
или звучног подстицаја и 

искаже своје мишљење о 

теми; 

 пише електронске поруке и 

краћа неформална писма 
разноврсног садржаја; 

 преприча и преформулише 

садржај обрађеног дијалога 
или текста уз издвајање 

битних елемената и 

поштовање логичких односа 
између делова текста. 

 

 

НОВИ 

ХОРИЗОНТИ 

- речи везане 

за путовања 

- модални 

глаголи 

САМО 

ЗАМИСЛИ! 

- придеви за 

описивање 

осећања 

- речи везане 

за новац 

 

ОСМИ РАЗРЕД, ДОДАТНА НАСТАВА 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
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Циљ наставе 

страног језика у 

основном 

образовању 

заснива се на 

потребама ученика 

које се остварују 

овладавањем 

комуникативним 

вештинама и 

развијањем 

способности и метода 

учења страног језика.  

Циљ наставе страног 

језика у основном 

образовању стога 

јесте: развијање 

сазнајних и 

интелектуалних 

способности ученика, 

његових 

хуманистичких, 

моралних и естетских 

ставова, стицање 

позитивног односа 

према другим 

језицима и 

културама, као и 

према сопственом 

језику и културном 

наслеђу, уз 

уважавање 

различитости и 

навикавање на 

отвореност у 

комуникацији, 

стицање свести и 

сазнања о 

функционисању 

страног и матерњег 

језика. Током 

основног образовања, 

ученик треба да 

усвоји основна знања 

из страног језика која 

ће му омогућити да 

се у једноставној 

усменој и писаној 

комуникацији 

споразумева са 

људима из других 

земаља, усвоји норме 

вербалне и 

невербалне 

комуникације у 

складу са 

специфичностима 

језика који учи, као и 

да настави, на вишем 

нивоу образовања и 

Разумевање говора 

На крају осмог разреда, ученик треба да: 

 препознаје интонације које 
исказују различита емотивна 

стања и имплицитне намере 

саговорника; 

 разуме, поред оних израза 

које наставник употребљава 

током часа да би дао 
упутства за рад, и 

једноставна објашњења 

непознатих речи помоћу поз-
натог и већ активно 

усвојеног вокабулара; 

 разуме дијалоге и 

монолошка излагања до 

једног минута, исказане при-

родним темпом од стране 

наставника, других ученика 

и преко звучног материјала, 
а који углавном садрже 

претходно обрађену језичку 

грађу; 

 разуме саговорника у 

телефонском разговору, у 
оквиру раније обрађених 

говорних чинова; 

 разуме песме везане за 
обрађену тематику и рефрене 

актуелних песама 
примерених учениковом 

узрасту и укусу. 

Усмено изражавање и интеракција 

Ученик треба да: 

 савлада изговор гласова; 

 правилно репродукује 

основне интонацијске схеме; 

 спонтано користи устаљене 
изразе учтивости и оне који 

се тичу најчешћих ситуација 
на часу; 

 спонтано ступа у разговор у 
оквиру обрађене тематике и 

говорних чинова; 

 поставља питања предвиђена 
Програмом, а која се односе 

на садржај обрађеног 

дијалога или наративног 
текста, на свакодневне 

ситуације, на догађаје у 

прошлости, на намере 
саговорника или на предмет 

његовог интересовања; 

 ступи у једноставан разговор 
релефоном; 

 монолошки, без претходне 
припреме, у неколико 

реченица, искаже мишљење 
о низу питања; 

 у неколико реченица 
исприча лични доживљај у 

прошлости, уз давање 

појединости о ситуацији, 
месту и главним актерима; 

 у неколико реченица 

исприча садржај дијалога 
или наративног текста; 

 даје императивне исказе у 
комуникацији; 

 интерпретира тематски 
прилагођене песме, 

рецитације и скечеве. 

ЉУДИ И 

МЕСТА 

- просто и 

трајно 

садашње 

време 

- речи везане 

за куће и 

станове 

- ONE/ONES 

- глаголи са 

предлозима 

- описивање 

прошлости и 

садашњности 

- глаголи са 

предлозима у 

пиањима са 

упитним 

заменицама 

- упитно-

односне 

заменице у 

сложеним 

реченицама 

ЧИЊЕНИЦА 

ИЛИ 

ФИКЦИЈА? 

- упитне 

заменице 

- страхови и 

фантазије 

- храна 

- изрази за 

количину 

- USED TO 

- просто и 

трајно 

прошло  

време 

ПРОМЕНЕ - предмети 

које 

поседујемо 

- наслови у 

новинама 

- глагол GIVE 

са ближим и 

даљим 

објектом 

- свршено 

садашње и 

просто 

прошло 

време – 

поређење 

- свршено 
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самостално, учење 

истог или другог 

страног језика. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

 савлада технике читања; 

 савлада правила читања, као 

и најзначајније 

неправилности; 

 разуме обавештења и 

упозорења на јавним 
местима; 

 разуме елементе нечије 
биографије, односно 

curriculum vitae; 

 разуме, глобално и 
селективно, разноврсне 

садржаје неформалног 
писма; 

 разуме, глобално и 

селективно, садржај 
непознатог текста који се 

састоји од углавном познате 

језичке грађе; 

 разуме логичке односе 

између реченица и дужих 
целина; 

 разуме глобално садржај 
непознатог текста који 

садржи и известан број 

непознатих речи. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

 савлада основна правила 
ортографије и 

карактеристичне изузетке; 

 пише свој curriculum vitae 

(формуларског типа); 

 пише кратке саставе, 
посебно оне у којима се 

приповедају догађаји у про-
шлости, уз давање 

појединости о ситуацији, 

месту и главним актерима; 

 пише краће целине на основу 

датих елемената, визуелног 
или звучног подстицаја и 

искаже своје мишљење о 

теми; 

 пише електронске поруке и 

краћа неформална писма 

разноврсног садржаја; 

 преприча и преформулише 

садржај обрађеног дијалога 
или текста уз издвајање 

битних елемената и 

поштовање логичких односа 
између делова текста. 

 

 

садашње 

време са 

прилошким 

одредбама и 

придевима у 

суперлативу 

- субјекатска и 

објекатска 

питања 

ПОЕНТЕ 

ПРИЧЕ 

- модални 

глаголи 

- посебне 

прилике 

- трајно 

будуће време 

- глаголи и 

именице који 

стоје заједно 

- први 

кондиционал 

- WHEN у 

будућим 

реченицама 

- будућа 

времена 

- други 

кондиционал 

НОВИ 

ХОРИЗОНТИ 

- речи везане 

за путовања 

- модални 

глаголи 

- модални 

глаголи за 

нагађање 

- везници 

- QUESTION 

TAGS 

- модални 

глаголи са 

свршеним 

инфинитиво

м 

- HAVE/GET 

SOMETHIN

G DONE 

- пасив 

(просто 

садашње, 

просто 

прошло, 

свршено 

садашње и 

просто 

будуће 

време) 

-  
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САМО 

ЗАМИСЛИ! 

- придеви за 

описивање 

осећања 

- речи везане 

за новац 

- свршено 

прошло 

време 

- глаголи SAY 

и TELL 

- трећи 

кондиционал 

- управни и 

неуправни 

говор 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

 

8. разред 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе ликовне културе 

јесте да се осигура да сви 

ученици стекну базично 

језичку и уметничку писменост 

и да напредују ка реализацији 

одговарајућих стандарда 

образовних постигнућа, да се 

оспособе да решавају проблеме 

и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и да 

дискутују са другима, разивју 

мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предменте 

садржаје, као и да подстиче и 

развија учениково стваралачко 

мишљење и деловање у складу 

са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог 

наставног предмета 

 

- оспособљавање 

ученика да опажају и 

представљају слободне 

композиције и 

фантастику 

- формирање навике за 

виши ниво културе 

рада, за квалитет 

производа, за култура 

живота и слободног 

времена 

- ликовно-визуелно 

описмењавање и 

развијање креативних 

способности 

-опажање и 

представљање визуелне 

метафорике 

-развијање креативних 

способности 

-припремање за 

ефикасно и савремено 

укључивање у рад, 

односно за различита 

занимања 

-опажање и 

представљање 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ 

-основни појмови 

апстракције и 

геометризације на примеру 

система низања скупова 

линија, боја и облика 

према одређеној шеми, као 

и ритмичко-хармонијске 

композиције чистог односа 

боје и форме 

-кључни појмови: 

апстракција, 

геометризација, 

експресија, акционо 

сликање 

ВИЗУЕЛНА 

МЕТАФОРИКА 

-упознавање ученика са 

основним појмовима 

визуелне метафорике, 

алегорике, 

персонификација, амблема, 

грба, хералдике, логотипа, 

пиктограма, бојом и 

обликом као симболима, 

типолошким и 

социолошким деловањем 

знакова и њиховом 

применом у стваралачком 

раду 
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контраста, јединства и 

доминанте у простору 

-опажање и 

представљање: 

слободне композиције, 

визуелне метафорике, 

контрста јединства и 

доминанте у простору и 

фантастике 

КОНТРАСТ, 

ЈЕДИНСТВО И 

ДОМИНАНТА У 

ПРОСТОРУ 

-упознавање ученика са 

основним појмовима 

контраста-линија, боја и 

облика, светлина и 

текстура, маса и величина, 

статике и динамике, као и с 

њиховом применом у 

стваралачком раду 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ И 

ФАНТАСТИКА 

-оснаживање визуелног 

мишљења применом знања 

о реалним облицима у 

нереалним односима и 

слободном компоновању и 

фантастици у самосталном 

раду 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 

 

 
8.РАЗРЕД 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Општи циљ 

наставе музичке 

културе је 

развијање 

интересовања за 

музичку уметност 

и упознавање 

музичке традиције 

и културе свога и 

других народа. 

Остали циљеви и 

задаци наставе 

музичке културе 

су: 

- оспособљавање 

за разумевање 

могућности 

музичког 

изражавања; 

- развијање 

осетљивости за 

музичке 

вредности; 

- неговање 

способности 

извођења музике 

(певање/свирање); 

- стицање навике 

слушања музике, 

подстицање 

доживљаја и 

. Ученик уме да: 

- препозна основне 

елементе музичке 

писмености - опише 

основне 

карактеристике: 

–– музичких 

инструмената; 

–– историјско-

стилских периода; 

–– музичких жанрова; 

–– народног 

стваралаштва. 

Ученик уме да 

анализира 

повезаност: 

- музичких елемената 

и карактеристика 

музичких 

инструмената са 

музичком; 

- изражајности (нпр. 

брз темпо са 

живахним 

карактером); 

- структуре и 

драматургије 

одређеног музичког 

жанра (нпр. оперски 

финале са 

- догађајима у 

Упознавање 

музике 

различитих 

епоха и 

извођење 

музике 

Примењивати стечена знања о музици 

различитих епоха кроз музичке примере. 

Основе 

музичке 

писмености 

Стечена знања из музичке културе 

проширивати и примењивати на 

примерима за певање и свирање. 

Стварање 

музике 

Подстицање музичке креативности кроз 

импровизацију на доступним 

инструментима. 

- Стварање дечјих композиција. 
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оспособљавање за 

разумевање 

музичких порука; 

- подстицање 

стваралачког 

ангажовања у свим 

музичким 

активностима 

(извођење, 

слушање, 

истраживање и 

стварање музике); 

- развијање 

критичког 

мишљења; 

- упознавање 

основа музичке 

писмености и 

изражајних 

средстава музичке 

уметности; 

- упознавање 

занимања музичке 

струке. 

драми); 

- облика народног 

музицирања са 

специфичним 

контекстом народног 

живота. 

Ученик: 

- зна функцију 

елемената музичке 

писмености и 

извођачких састава у 

оквиру музичког 

дела; 

- разуме историјске и 

друштвене околности 

настанка жанра и 

облика музичког 

фолклора; 

- критички и 

аргументовано 

образлаже свој суд; 

- уме креативно да 

комбинује изражајне 

музичке елементе у 

естетичком контексту 

(одређени музички 

поступак доводи у 

везу са жељеним 

ефектом). 

Ученици умеју да: 

- препознају теме из 

познатих 

композиција домаћих 

и страних аутора; 

- упознају музику 

различитих жанрова ; 

- буду ангажовани у 

свим музичким 

активностима и сами 

стварају музику; 

- активно учествују у 

припремању 

програма за 

такмичења и јавне 

наступе; 

- стечена стваралачка 

искуства и искуства у 

слушању музике 

користе за процену 

својих 

и других музичких 

дела. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 

8.разред 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе историје 

јесте да  

осигура да сви 

ученици стекну  

базичну језичку и 

 научну писменист 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 

Да ученици разумеју 

историјске 

догађаје,појаве и 

историју ( 

политичку,економску, 

друштвену,културну...) 

 

-Ученици треба да: 

-стекну знања о најважнијим 

одликама историјског периода од 

друге половине 19.до краја 20.века 

-стекну основна знња о историји 

европских и ваневропских држава 

у периоду од друге половине 19.до 

краја 20.века 

-разумеју најзначајније политичке 

идеје историјског периода од друге 

половине 19.до краја 20.века 

-стекну основна знања о 

знаменитим личностима периода 

од друге половине 19.до краја 

20века у општој и националној 

историји 

-да се упознају са културним и 

научнотехнолошким достигнућима 

на 

српском,југословенском,европском 

и ван европском простору у 

периоду од друге половине 19.века 

до краја 20.века 

-разумеју да национална историја 

представља саставни део опште 

историје 

-развијају истраживачки дух и 

критички однос према прошлости 

и оспособе се да препознају 

различита тумачења истих 

историјских догађаја 

-разумеју узроке и последице 

најважнијих историјских појава у 

периоду од друге половине 19.века 

до краја 20.века 

-овладавају вештином коришћења 

историјских карата за период од 

друге половине 19.века до карја 

20.века 

-науче да повезују различите 

историјске садржаје ( 

личности,догађаје,појаве и процесе 

) са одговарајућом временском 

одредницом и историјским 

периодом 

-поседује свест о повезаности 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости 

СВЕТ У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 19 И 

ПОЧЕТКОМ 20 

ВЕКА 

 

-Међународни односи 

-Промене у привреди 

,друштву и култури 

-Велике силе и балканске 

земље 

СРБИЈА,ЦРНА 

ГОРА И СРБИ У 

ХАБЗБУРШКОМ 

И ОСМАНСКОМ 

ЦАРСТВУ ОД 

БЕРЛИНСКОГ 

КОНГРЕСА ДО 

ПРВОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-Владавина Милана и 

Александра Обреновића 

-Владавина Петра Првог 

Карађорђевића 

-Балкански ратови 

-Срби у Босни и 

Херцеговини,Хабзбуршкој 

монархији и Старој 

Србији 

ПРВИ СВЕТСКИ 

РАТ И 

РЕВОЛУЦИЈЕ У 

РУСИЈИ И 

ЕВРОПИ 

-Узроци,последице,повод 

Првог светског рата 

-Битке и фронтови Првог 

светског рата 

-Фебруарска и Октобарска 

револуција 

СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА У ПРВОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

-Напад Аустроугарске на 

Краљевину Србију 

-Битке,повлачење српске 

војске,опоравак на Крфу 

-Солунски фронт 

-Настанак Краљевине 

СХС 

-Последице Првог 

светског рата за Србију 

 

СВЕТ ИЗМЕЂУ 

ПРВОГ И ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-Мировна конференција у 

Версају 

-Велика економска криза 

-Настанак фашизма и 

нацизма ( тоталитарни 

режими ) 

-Развој СССР после 

револуција 

-Рушење Версајског 

система 

ЈУГОСЛОВЕНСКА 

КРАЉЕВИНА 

-Основне карактеристике 

Краљевине СХС 

-Развој Краљевине СХС 

од 1918-1929 

-Развој Краљевине СХС 

од 1929-1941 

ДРУГИ СВЕТСКИ 

РАТ-ТОТАЛНИ 

РАТ 

-Узроци,повод,последице 

Другог светског рата 

-Зараћене стране у Другом 

светском рату 

-Битке и личности које су 

обележиле Други светски 
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рат 

-Холокауст,геноцид, 

концентрациони 

логори,гето 

ЈУГОСЛАВИЈА У 

ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

-25.март 1941. 

-Војни пуч 

-Априлски рат и 

окупационе зоне 

-Покрети отпора и њихове 

вође у Југославији 

-Битке и крај рата 

-Последице Другог 

светског рата у 

Југославији 

  СВЕТ ПОСЛЕ 

ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-Уједињене нације 

-Блоковска подела 

-Деколонизација и 

настанак нових држава 

-Рат у Вијетнаму и расно 

питање у САД 

-Хладни рат 

-Слом комунизма у 

Европи 

-Европске интеграције 

  ЈУГОСЛАВИЈА 

ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-Прве послератне године 

-Први избори за 

Уставотворну скупштину 

-Сарадња са Совјетским 

Савезом 

-Сукоб са Информбироом 

-Самоуправљање у 

Југославији 

-Друштво нове 

Југославије 

-Распад Југославије и 

Грађански рат 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

8.разред 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе историје 

јесте да  

осигура да сви 

ученици стекну  

базичну језичку и 

 научну писменист и 

да напредују ка 

реализацији  

одговарајућих 

стандарда  

образовних 

постигнућа, 

да се оспособе  

да решавају проблеме 

-Ученици треба да: 

-стекну знања о најважнијим 

одликама историјског периода од 

друге половине 19.до краја 20.века 

-стекну основна знња о историји 

европских и ваневропских држава 

у периоду од друге половине 19.до 

краја 20.века 

-разумеју најзначајније политичке 

идеје историјског периода од друге 

половине 19.до краја 20.века 

-стекну основна знања о 

знаменитим личностима периода 

СВЕТ У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 19 И 

ПОЧЕТКОМ 20 

ВЕКА 

 

-Набројати велике силе и  

породице које су њима 

владале 

-Набројати силе Антанте и 

Централне силе 

СРБИЈА,ЦРНА 

ГОРА И СРБИ У 

ХАБЗБУРШКОМ 

И ОСМАНСКОМ 

ЦАРСТВУ ОД 

БЕРЛИНСКОГ 

КОНГРЕСА ДО 

ПРВОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-Србија добила 

независност и 

територијално проширење 

-Карта Краљевине Србије 

( вежба) 

-Србија постаје краљевина 

-Мајски преврат 

-Појмови:анексија, 

намесништво,државни 
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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 

Да ученици разумеју 

историјске 

догађаје,појаве и 

историју ( 

политичку,економску, 

друштвену,културну...) 

 

од друге половине 19.до краја 

20века у општој и националној 

историји 

-да се упознају са културним и 

научно 

технолошким достигнућима на 

српском,југословенском,европском 

и ван европском простору у 

периоду од друге половине 19.века 

до краја 20.века 

-разумеју узроке и последице 

најважнијих историјских појава у 

периоду од друге половине 19.века 

до краја 20.века 

-овладавају вештином коришћења 

историјских карата за период од 

друге половине 19.века до карја 

20.века уз помоћ наставника 

 

удар,абдикација 

-Династија Крађорђевић и 

Обреновић 

-Династија Петровић 

Његош 

 

 

ПРВИ СВЕТСКИ 

РАТ И 

РЕВОЛУЦИЈЕ У 

РУСИЈИ И 

ЕВРОПИ 

-Узроци,последице,повод 

Првог светског рата 

- Фронтови Првог 

светског рата 

-Карта Првог светског 

рата ( вежба ) 

СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА У ПРВОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

-Сарајевски атентат 

-Церска и Колубарска 

битка 

-Повлачење српске 

војске,опоравак на Крфу 

-Солунски фронт 

-Последице Првог 

светског рата за Србију 

 

СВЕТ ИЗМЕЂУ 

ПРВОГ И ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-Мировна конференција у 

Версају ( када и одлуке за 

Немачку ) 

-Нестанак четири царства 

у Европи 

-Настанак нових држава у 

Европи 

-

Појмови:фашизам,нацизам 

,антисемитизам, 

концентрациони логор 

-Личности:Мусолини, 

Хитлер,Лењин,Стаљин, 

Рузвелт 

-Аншлус 

 

 

 

 

ЈУГОСЛОВЕНСКА 

КРАЉЕВИНА 

-Настанак Краљевине 

СХС 

-Владари Краљевине СХС 

-Појмови:намесништво 

Диктатура 

-Убиство Краља 

Александра 

ДРУГИ СВЕТСКИ 

РАТ-ТОТАЛНИ 

РАТ 

-Узроци,повод,последице 

Другог светског рата 

-Зараћене стране у Другом 

светском рату 

Личности:Стаљин,Черчил, 

Рузвелт 

-Појмови: 

Холокауст,геноцид, 

концентрациони 

логори,гето 
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ЈУГОСЛАВИЈА У 

ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

-25.март 1941. 

-Војни пуч 

-Априлски рат и 

окупационе зоне 

-Покрети отпора ( 

препознавање) 

-Личности: Јосип Броз 

Тито, 

Дража Михајловић 

-Концентарциони логори у 

Југославији 

  СВЕТ ПОСЛЕ 

ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-Појмови:Уједињене 

нације,НАТО 

пакт,Варшавски пакт 

-Личности: Мартин Лутер 

Кинг,Џон Кенеди,Фидел 

Кастро 

  ЈУГОСЛАВИЈА 

ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-Прве послератне године 

-Настанак СФРЈ 

-Распад Југославије 

-Грађански рат 

 

 

 
 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 

ДОДАТНА НАСТАВА 

8.разред 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе историје 

јесте да  

осигура да сви 

ученици стекну  

базичну језичку и 

 научну писменист 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  

-Ученици треба да: 

-стекну знања о најважнијим 

одликама историјског периода од 

друге половине 19.до краја 20.века 

-стекну основна знња о историји 

европских и ваневропских држава 

у периоду од друге половине 19.до 

краја 20.века 

-разумеју најзначајније политичке 

идеје историјског периода од друге 

половине 19.до краја 20.века 

-стекну основна знања о 

знаменитим личностима периода 

од друге половине 19.до краја 

20века у општој и националној 

историји 

-да се упознају са културним и 

научно 

технолошким достигнућима на 

српском,југословенском,европском 

и ван европском простору у 

периоду од друге половине 19.века 

до караја 20.века 

СВЕТ У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 19 И 

ПОЧЕТКОМ 20 

ВЕКА 

 

-Међународни односи 

-Промене у привреди 

,друштву и култури 

-Велике силе и балканске 

земље 

-Израда тестова са 

општински,окружних и 

републичких такмичења 

из историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

период новог века и 

савремене историје 

СРБИЈА,ЦРНА 

ГОРА И СРБИ У 

ХАБЗБУРШКОМ 

И ОСМАНСКОМ 

ЦАРСТВУ ОД 

БЕРЛИНСКОГ 

КОНГРЕСА ДО 

ПРВОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-Владавина Милана и 

Александра Обреновића 

-Владавина Петра Првог 

Карађорђевића 

-Балкански ратови 

-Срби у Босни и 

Херцеговини,Хабзбуршкој 

монархији и Старој 

Србији 

-Израда тестова са 

општински,окружних и 

републичких такмичења 
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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 

Да ученици разумеју 

историјске 

догађаје,појаве и 

историју ( 

политичку,економску, 

друштвену,културну...) 

 

-разумеју да национална историја 

представља саставни део опште 

историје 

-развијају истраживачки дух и 

критички однос према прошлости 

и оспособе се да препознају 

различита тумачења истих 

историјских догађаја 

-разумеју узроке и последице 

најважнијих историјских појава у 

периоду од друге половине 19.века 

до краја 20.века 

-овладавају вештином коришћења 

историјских карата за период од 

друге половине 19.века до карја 

20.века 

-науче да повезују различите 

историјске садржаје ( 

личности,догађаје,појаве и процесе 

) са одговарајућом временском 

одредницом и историјским 

периодом 

-поседује свест о повезаности 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости 

-Израда тестова са 

општински,окружних и 

републичких такмичења из 

историје 

-Читање и анализа историјских 

извора за период новог века и 

савремене историје 

из историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

период новог века и 

савремене историје 

ПРВИ СВЕТСКИ 

РАТ И 

РЕВОЛУЦИЈЕ У 

РУСИЈИ И 

ЕВРОПИ 

-Узроци,последице,повод 

Првог светског рата 

-Битке и фронтови Првог 

светског рата 

-Фебруарска и Октобарска 

револуција 

-Израда тестова са 

општински,окружних и 

републичких такмичења 

из историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

период новог века и 

савремене историје 

СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА У ПРВОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

-Напад Аустроугарске на 

Краљевину Србију 

-Битке,повлачење српске 

војске,опоравак на Крфу 

-Солунски фронт 

-Настанак Краљевине 

СХС 

-Последице Првог 

светског рата за Србију 

-Израда тестова са 

општински,окружних и 

републичких такмичења 

из историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

период новог века и 

савремене историје 

 

СВЕТ ИЗМЕЂУ 

ПРВОГ И ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-Мировна конференција у 

Версају 

-Велика економска криза 

-Настанак фашизма и 

нацизма ( тоталитарни 

режими ) 

-Развој СССР после 

револуција 

-Рушење Версајског 

система 

-Израда тестова са 

општински,окружних и 

републичких такмичења 

из историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

период новог века и 

савремене историје 
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ЈУГОСЛОВЕНСКА 

КРАЉЕВИНА 

-Основне карактеристике 

Краљевине СХС 

-Развој Краљевине СХС 

од 1918-1929 

-Развој Краљевине СХС 

од 1929-1941 

-Израда тестова са 

општински,окружних и 

републичких такмичења 

из историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

период новог века и 

савремене историје 

ДРУГИ СВЕТСКИ 

РАТ-ТОТАЛНИ 

РАТ 

-Узроци,повод,последице 

Другог светског рата 

-Зараћене стране у Другом 

светском рату 

-Битке и личности које су 

обележиле Други светски 

рат 

-Холокауст,геноцид, 

концентрациони 

логори,гето 

-Израда тестова са 

општински,окружних и 

републичких такмичења 

из историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

период новог века и 

савремене историје 

ЈУГОСЛАВИЈА У 

ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

-25.март 1941. 

-Војни пуч 

-Априлски рат и 

окупационе зоне 

-Покрети отпора и њихове 

вође у Југославији 

-Битке и крај рата 

-Последице Другог 

светског рата у 

Југославији 

-Израда тестова са 

општински,окружних и 

републичких такмичења 

из историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

период новог века и 

савремене историје 

  СВЕТ ПОСЛЕ 

ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-Уједињене нације 

-Блоковска подела 

-Деколонизација и 

настанак нових држава 

-Рат у Вијетнаму и расно 

питање у САД 

-Хладни рат 

-Слом комунизма у 

Европи 
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-Европске интеграције 

-Израда тестова са 

општински,окружних и 

републичких такмичења 

из историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

период новог века и 

савремене историје 

  ЈУГОСЛАВИЈА 

ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

-Прве послератне године 

-Први избори за 

Уставотворну скупштину 

-Сарадња са Совјетским 

Савезом 

-Сукоб са Информбироом 

-Самоуправљање у 

Југославији 

-Друштво нове 

Југославије 

-Распад Југославије и 

Грађански рат 

-Израда тестова са 

општински,окружних и 

републичких такмичења 

из историје 

-Читање и анализа 

историјских извора за 

период новог века и 

савремене историје 

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

                                            

                                          ГЕОГРАФИЈА 8. РАЗРЕД 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање знања о  

Природногеографским и  

и друштвеногеографским 

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. 

Ученици треба да:  

одређују, повезују и схватају значај 

географског положаја своје земље на 

Балканском полуострву, у Европи и у 

свету 

стекну основна знањао 

природногеографским и 

друштвеноекономским одликама 

Србије, њеним природним лепотама и 

културном наслеђу 

примењују стечена знања у 

свакодневном животу, како би с 

разумевањем могли да прате 

друштвеногеографске појаве,процесе и 

односе на простору наше земље, на 

Балкану, у Европи и у свету 

познају својства географских објеката, 

појава и процеса у крају у коме живе и 

повезују појаве и процесе на 

регионалном и националном нивоу 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИ- 

ЧИНА И ГРАНИЦЕ 

СРБИЈЕ 

-географски положај, границе и величина 

Србије 

 

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ -постанак рељљефа 

-Панонска низија 

-Родопски предео 

-западна зона веначних планина 

-источна зона веначних планина 

-клима 

-реке и језера 

-термоминерални извори 

-земљиште 

-биљни и животињски свет 

-национални паркови 

СТАНОВНИШТВО И 

НАСЕЉА 

-природни прираштај 

-миграције 

-структура становништва 

-насеља 

ПРИВРЕДА -пивреда и њена подела 

-пољопривреда 
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развијају способност повезивања из 

географије са знањима из сродних 

наставних предмета 

схватају потребу личног учешћа у 

заштити, обнови и унапређењу 

квалитета животне средине  и значај 

очувања природе и природних ресурса 

поседују осећања социјалне 

припадности и привржености 

сопственој нацији и култури и да 

активно доприносе очувању и 

неговању националног и културног 

идентитета 

развијају међусобно уважавање, као и 

сарадњу и солидарност између 

припадника различитих социјалних, 

етничких и културних група и 

доприносе друштвеној кохезији 

подржавају процесе међународне 

интеграције наше 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 да 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. 

 

 

-индустрија 

-енергетика и рударство 

-саобраћај 

-трговина 

-туризам 

  ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

-природне одлике завичаја 

-друштвене одлике завичаја 

  СРБИ ВАН ГРАНИЦА 

СРБИЈЕ 

-Срби ван граница наше државе 

  СРБИЈА У 

САВРЕМЕНИМ 

ИНТЕГРАЦИЈСКИМ 

ПРОЦЕСИМА 

-значај интеграцијских процеса 

-сарадња Србије са међународним 

организацијама 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 8. РАЗРЕД: ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање знања о 

природно-географским  

и друштвено- 

Ученици треба да:  

одређују, повезују и схватају значај 

географског положаја своје земље 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, 

ВЕЛИЧИНА И 

ГРАНИЦЕ СРБИЈЕ 

-географски положај, границе и 

 величина Србије 
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географским 

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. 

на Балканском полуострву, у 

Европи и у свету 

стекну основна знањао 

природногеографским и 

друштвеноекономским одликама 

Србије, њеним природним лепотама 

и културном наслеђу 

примењују стечена знања у 

свакодневном животу, како би с 

разумевањем могли да прате 

друштвеногеографске 

појаве,процесе и односе на простору 

наше земље, на Балкану, у Европи и 

у свету 

познају својства географских 

објеката, појава и процеса у крају у 

коме живе и повезују појаве и 

процесе на регионалном и 

националном нивоу 

развијају способност повезивања из 

географије са знањима из сродних 

наставних предмета 

схватају потребу личног учешћа у 

заштити, обнови и унапређењу 

квалитета животне средине  и значај 

очувања природе и природних 

ресурса 

поседују осећања социјалне 

припадности и привржености 

сопственој нацији и култури и да 

активно доприносе очувању и 

неговању националног и културног 

идентитета 

развијају међусобно уважавање, као 

и сарадњу и солидарност између 

припадника различитих социјалних, 

етничких и културних група и 

доприносе друштвеној кохезији 

подржавају процесе међународне 

интеграције наше 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 да 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. 

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ -постанак рељефа 

-Панонска низија 

-Родопски предео 

-западна зона веначних планина 

-источна зона веначних планина 

-клима 

-реке и језера 

-термоминерални извори 

-земљиште 

-биљни и животињски свет 

-национални паркови 

СТАНОВНИШТВО И 

НАСЕЉА 

-природни прираштај 

-миграције 

-структура становништва 

-насеља 

ПРИВРЕДА -пивреда и њена подела 

-пољопривреда 

-индустрија 

-енергетика и рударство 

-саобраћај 

-трговина 

-туризам 
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ГЕОГРАФИЈА 8. РАЗРЕД: ДОДАТНА НАСТАВА 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Усвајање знања о 

природно-географским 

и друштвено- 

географским 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. 

Ученици треба да:  

одређују, повезују и схватају 

значај географског положаја 

своје земље на Балканском 

полуострву, у Европи и у свету 

стекну основна знањао 

природногеографским и 

друштвеноекономским 

одликама Србије, њеним 

природним лепотама и 

културном наслеђу 

примењују стечена знања у 

свакодневном животу, како би с 

разумевањем могли да прате 

друштвеногеографске 

појаве,процесе и односе на 

простору наше земље, на 

Балкану, у Европи и у свету 

познају својства географских 

објеката, појава и процеса у 

крају у коме живе и повезују 

појаве и процесе на 

регионалном и националном 

нивоу 

развијају способност 

повезивања из географије са 

знањима из сродних наставних 

предмета 

схватају потребу личног учешћа 

у заштити, обнови и 

унапређењу квалитета животне 

средине  и значај очувања 

природе и природних ресурса 

поседују осећања социјалне 

припадности и привржености 

сопственој нацији и култури и 

да активно доприносе очувању 

и неговању националног и 

културног идентитета 

развијају међусобно уважавање, 

као и сарадњу и солидарност 

између припадника различитих 

социјалних, етничких и 

културних група и доприносе 

друштвеној кохезији 

подржавају процесе 

међународне интеграције наше 

земље 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ВЕЛИЧИНА И ГРАНИЦЕ 

СРБИЈЕ 

-географски положај, границе и 

 величина Србије 

 

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ -Панонска низија 

-Родопски предео 

-веначнe планина 

-клима 

-реке и језера 

-термоминерални извори 

-земљиште 

-биљни и животињски свет 

-национални паркови 

СТАНОВНИШТВО И 

НАСЕЉА 

-природни прираштај 

-миграције 

-структура становништва 

-насеља 

ПРИВРЕДА -пивреда и њена подела 

-пољопривреда 

-индустрија 

-енергетика и рударство 

-саобраћај 

-трговина 

-туризам 
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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 да 

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. 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИКУ 

 

ФИЗИКА – 8. разред 

 

 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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Општи циљ 

наставе 

физике јесте 

да ученици 

упознају 

природне 

појаве и 

основне 

природне 

законе, да 

стекну 

основну 

научну 

писменост, да 

се оспособе за 

уочавање и 

распознавање 

физичких 

појава у 

свакодневном 

животу и за 

активно 

стицање знања 

о физичким 

појавама кроз 

истраживање, 

оформе основу 

научног 

метода и да се 

усмере према 

примени 

физичких 

закона у 

свакодневном 

животу и раду. 

Ученици треба да: 

 разликује 

скаларне 

величине од оних 

које су 

дефинисане 

интензитетом, 

правцем и смером 

(време, маса, 

температура, рад, 

брзина, убрзање, 

сила, електрично 

поље...); 

 користи на нивоу 

примене основне 

законе механике - 

Њутнове законе; 

 стекне појам о 

гравитацији и 

разликује силу 

теже од тежине 

тела (безтежинско 

стање); 

 уме да слаже и 

разлаже силу, 

електрично 

поље...; 

 упозна силу 

трења; 

 разуме да је рад 

силе једнак 

промени енергије; 

 на нивоу примене 

користи законе 

одржања (масе, 

енергије, 

наелектрисања); 

 разликује 

различите врсте 

кретања 

(транслаторно, 

осцилаторно, 

таласно) и зна 

њихове 

карактеристике; 

 прави разлику 

између 

температуре и 

топлоте; 

 зна основне 

карактеристике 

звука и светлости; 

 зна да је брзина 

светлости у 

ОСЦИЛАТОРНО 

И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

- смањити укупну оптерећеност 

ученика;  

- растеретити важећи програм свих 

садржаја који нису примерени 

психофизичким могућностима 

ученика; 

 - "вратити" експеримент у наставу 

физике;  

- методски унапредити излагање 

програмских садржаја; 

 - извршити бољу корелацију 

редоследа излагања садржаја 

физике са математиком и 

предметима осталих природних 

наука.  

Начин презентовања програма: 

1. Поступност (од простијег 

ка сложенијем) при 

упознавању нових 

појмова и формулисању 

закона 

2. Очигледност при 

излагању наставних 

садржаја (уз сваку 

тематску целину 

побројано је више 

демонстрационих огледа) 

3. Индуктивни приступ (од 

појединачног ка општем) 

при увоёењу основних 

физичких појмова и 

закона. 

4. Повезаност наставних 

садржаја (хоризонтална и 

вертикална 
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вакууму највећа 

постојећа брзина 

у природи; 

 зна услове за 

настанак струје и 

Омов закон; 

 уме да рукује 

мерним 

инструментима; 

 користи јединице 

Међународног 

система (SI) за 

одговарајуће 

физичке 

величине. 

 

 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

 

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

________________ 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

 

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

_______________ 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

_______________ 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

 

 

 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ ФИЗИКЕ8. разред 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Општи циљ наставе 

физике јесте да ученици 

упознају природне 

појаве и основне 

природне законе, да 

стекну основну научну 

писменост, да се 

оспособе за уочавање и 

распознавање физичких 

појава у свакодневном 

животу и за активно 

стицање знања о 

физичким појавама кроз 

истраживање, оформе 

основу научног метода 

и да се усмере према 

примени физичких 

закона у свакодневном 

животу и раду. 

* ВЕЖБАЊЕ: 

  -ПОЈМОВИ: 

амплитуда;период;осцилација; 

Фреквенција, таласна дужина, 

брзина таласа 

 Утврђивање 

појава: преламања 

светлости; одбијања 

светлости; 

-равно огледало, 

сферно огледало, 

сочива 

* цртање и 

конструкција лика 

 

Усвајање појмова: 

наелектрисање; електрична 

сила 

Деловање наелектрисаних 

тела 

Утврђивање : 
Једносмерна струја: 

израчунавање јачине струје; 

Омов закон, 

( напон , електрични отпор и 

ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

Посебна пажња биће 

посвећена организацији и 

планирању допунске 

наставе на седницама 

одељењских већа на основу 

сагледаних потреба како би 

се на овим корективним 

видовима рада у оквиру 

ефикаснијих 

организационих форми 

(рад у малој групи, 

индивидуални рад и сл.) 

помогло ученицима да 

постигну позитиван успех. 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

 

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

 

 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 
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јачина струје у колу) 

Утврђивање : 
Магнети и деловање 

Магнетно поље Земље 

Магнетно поље ел.струје 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

_______________ 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ФИЗИКЕ8. разред 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Општи циљ наставе 

физике јесте да ученици 

упознају природне 

појаве и основне 

природне законе, да 

стекну основну научну 

писменост, да се 

оспособе за уочавање и 

распознавање физичких 

појава у свакодневном 

животу и за активно 

стицање знања о 

физичким појавама кроз 

истраживање, оформе 

основу научног метода 

и да се усмере према 

примени физичких 

закона у свакодневном 

животу и раду. 

задаци за 

такмичење: 
   РАЧУНСКИ 

ГРАФИЧКИ 

ПРОБЛЕМСКИ 

КОНСТРУКТИВНИ 

ИЗВОЂЕЊЕ 

ЛАБОРАТОРИЈСКИХ 

ВЕЖБИ 

ОДРЕЂИВАЊЕ ГРЕШКЕ 

ПРИ МЕРЕЊУ 

ПИСАЊЕБРЕФЕРАТА 

ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

И ЕЛАБОРАТА 

ИЗРАДА ПАНОА 

АНАЛИЗИРАЊЕ И 

ДИСКУСИЈА 

АКТУЕЛНИХ НАУЧНИХ 

ДОСТИГНУЋА 

ПОСЕТА САЈМУ НАУКЕ 

ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

Рад са обдареним 

ученицима. У циљу 

указивања посебне помоћи 

ученицима који напредују 

изнад просека  

Школа ће организовати 

додатну наставу 

примењујући 

организационе форме:   

*рефератску наставу, 

* рад у малој групи,  

*индивиуализација и сл.  

У функцији овог облика 

рада биће сачињен предлог 

плана и програма рада-тема 

за свако стручно веће које 

емпириски указују да су 

значајан предмет 

интересовања обдарених 

ученика и у функцији су 

вишег нивоа даљег 

образовања.  

2. Припреме за такмичења. 

Стручна већа ће 
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припремити програм и 

план рада са ученицима 

која ће представљати 

школу на такмичењима 

свих нивоа.  

Ефикасан програм и 

мотивисаност ученика 

исходишну тачку имају у 

најбољем пласману. 
 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

 

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

 

 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

_______________ 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ 

 

ЗА 8. РАЗРЕД 

РЕДОВНА НАСТАВА: 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљнаставематематик

е у 

основнојшколијесте: 

даученициусвојеелеме

нтарнаматематичказна

њакојасупотребназасх

Ученикетребаоспособитида: 

- умеју да решавају линеарне 

једначине (неједначине) и 

системе линеарних једначина с 

једном и две непознате на 

основу еквивалентних 

СЛИЧНОСТ 

ТРОУГЛОВА 

Поновити да је сличност 

троуглова уведена преко 

једнакости углова. 

Талесова теорема (без 

доказа). Поређење 

троуглова по сличности – 
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ватањепојава и 

законитости у природи 

и друштву; 

даоспособиученикезап

рименуусвојенихмате

матичкихзнања у 

решавањуразноврсних

задатакаизживотнепра

ксе, 

дапредстављаосновуза

успешнонастављањема

тематичкогобразовања 

и засамообразовање; 

као и 

дадоприносеразвијању

менталнихспособност

и, 

формирањунаучногпог

леданасвет и 

свестраномразвиткули

чностиученика. 

трансформација, као и да 

решења тумаче графички; 

- одговарајуће текстуалне 

задаткеизразе математичким 

језиком и решеих користећи 

једначине; 

- уоче функционалне зависности 

и да их приказују на различите 

начине, тј. да схвате појам 

функције и њеног графика; 

- овладају појмом функције 

упознавањем/усвајањем  

линеарне функције и њених 

својстава, тако да могу да цртају 

и читају разне графике линеарне 

функције; 

- умеју да тумаче  податке 

представљене различитим 

дијаграмима и табелама;   

- умеју да састављају табеле и 

цртају одговарајуће графиконе-

дијаграме разних стања, појава и 

процеса; умеју да израчунају 

медијану и да је користе; 

- схвате међусобне односе тачака, 

правих и равни у простору; 

- науче најбитније чињенице о 

пројекцијама на раван; 

- науче елементе и својства 

геометријских тела (призма, 

пирамида, ваљак, купа и лопта); 

умеју да цртају мреже и да 

израчунавају површину и 

запремину тела; 

- примењују знања о 

геометријским телима у пракси, 

повезујући садржаје математике 

и других области; 

- примењујуелементедедуктивног

закључивања. 

 

 
 

коефицијент сличности. 

Применити сличност на 

правоугли троугао и на тај 

начин извести Питагорину 

теорему. 
 

ТАЧКА, 

ПРАВА, 

РАВАН 

Ученике упознати 

с међусобним односима 

тачака, правих и равни у 

простору и коришћењем 

модела и објеката у 

реалном окружењу и на 

сликама (цртежима) 

којима се представљају. 

Елементе који одређују 

раван (три неколинеарне 

тачке, две праве које се 

секу или су паралелне) и 

однос двеју равни  

представљати сликама, и 

на тај начин развијати ту 

врсту просторног 

сагледавања.  

Посебно посветити 

пажњу односу равни и на 

њој нормалне праве. 

Ортогонална пројекција 

тачке на раван и 

ортогонално пројектовање 

дужи (тачка-по-тачка). 

Наставник треба да 

демонстрира ова својства 

користећи припремљени 

материјал,  а не да захтева 

да то ученици самостално 

раде.  

Полиедар као тело 

ограничено коначним 

бројем полигона. Неки 

основни полиедри ће се 

детаљније обрађивати 

(види даље). 

 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИН

Е И 

НЕЈЕДНАЧ

ИНЕ С 

ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТ

ОМ 

 

Потребно обновити појам 

алгебарског израза са 

променљивом и основна 

правила рачунања с 

бројевима. Истаћи да ова 

правила важе и кад се 

бројеви замене изразима са 

променљивом. 

Два израза су 

еквивалентна (идентички 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

једнака) ако се један од 

њих добија из другог 

применом правила 

рачунања у коначном 

броју корака. Истаћи 

чињеницу да су вредности 

двају еквивалантних 

израза једнаке за све 

допустиве вредности 

променљивих. Из овога 

следи да су линеарне 

једначине f(x)=g(x)и 

f(x)=h(x) (односно 

неједначине f(x)>g(x) и 

f(x)>h(x), тј. f(x)<g(x) и 

f(x)<h(x)) еквивалентне ако 

је израз g(x) еквивалентан 

изразу h(x). 

Треба рећи да је 

алгебарски израз с 

променљивом xлинеаран 

ако је еквивалентан изразу 

облика ax+b, и једначина 

(неједначина) је линеарна 

ако је еквивалентна 

једначини (неједначини) 

облика ax+b=0 

(ax+b>0,ax+b<0). 

 

ПРИЗМА 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, треба 

користити њихове моделе, 

мреже, скице и слике. 

Препоручљиво је да и 

сами ученици цртају 

мреже и израђују моделе 

проучаваних тела. 

Израчунавати површине и 

запремине само оних тела 

која су наведена у 

програму. Извођење 

формуле за запремину 

везивати за прихваћену 

формулу за запремину 

квадра. Погодним 

примерима из физике 

показати везу између 

запремине, масе и густине 

тела. 
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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. 

 

ПИРАМИД

А 

Да би ученици што 

лакше упознали 

геометријска тела (призму, 

пирамиду, ваљак, купу и 

лопту), њихове елементе и 

својства и научили да 

израчунавају површинeи 

запреминe ових тела, треба 

користити њихове моделе, 

мреже, скице и слике. 

Препоручљиво је да и 

сами ученици цртају 

мреже и израђују моделе 

проучаваних тела. 

Израчунавати површине и 

запремине само оних тела 

која су наведена у 

програму. Извођење 

формуле за запремину 

везивати за прихваћену 

формулу за запремину 

квадра. 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 
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површина и запремина 

објеката из окружења. 

 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 

Говорити о 

линеарној функцији не 

уводећи општи појам 

функције. Детаљно 

обрадити линеарну 

функцију и њена својства 

и научити ученикеда 

цртају графике и читају 

њихова својства.  

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: 

Наставни програм за  8.разред…допунска настава 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖ

АЈИ 

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
Циљ наставе 

математике у 

основној школи 

јесте:да се осигура 

да сви ученици 

стекну базичну 

језичку 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,развијају 

мотивисаност за 

учење и 

заинтересованост 

за предметне 

садржаје као и да 

усвоје   

елементарна 

-разумевање и примена 

Талесове теореме, 

-примена сличности у 

решавању нумеричких и 

конструктивних задатака, 

Сличнос

т 

троуглов

а 

Талесова 

теорема 

-схватити појам 

сличност троуглова, 

 

-уочавање међусобних односа 

тачке,праве и равни у 

простору, 

- 

 

Тачка,пр

ава,раван 

-

ортогонал

на 

пројекциј

а, 

 

 

-  

, 

-решавање линеарних 

једначина и неједначина  

 

Линеарне 

једначин

е и 

неједнач

ине 

-

решавање 

линнеарн

их 

једначина 

и 

неједначи

на са 

једном 

--решавати једноставније 

примере једначина и 

неједначина, 
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математичка 

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; 

као и да допринесе 

развијању 

менталних 

способности,форм

ирању научног 

погледа на свет и 

свестраном 

развитку 

личности. 

непознато

м, 

-упознавање елемената 

призме,и решавање задатака 

површина и запремина када су 

дати неопходни елементи у 

задатку, 

Призма 
-

површина 

призме 

-

запремин

а призме 

-упознати основне 

елементе призме, 

-препознати формуле за 

рачунање површине и 

запремине сваке призме, 

 

-стицање основних знања о 

пирамиди,њеним елементима ,  

Решавање површине и 

запремине када су дати 

неопходни елементи, 

Пирамид

а 

-

површина 

и 

запремин

а  

 

--упознати основне 

елементе, 

-препознати формуле за 

рачунање површине и 

запремине сваке пирамиде 

 

упознавање линеарне функције 

и њених својстава, 

Линеарна 

функција 

 

-цртати и читатиразне 

графике 

-приказивање статистичких 

података цртајући 

одговарајуће графике 

(дијаграме) разних 

стања,појава и процеса, 

Графичк

о 

представ

љање 

статист

ичких 

података 

-цртање и 

читање 

графика 

--читање и цртање 

графика 

- -препознавање система од две 

линеарне једначине с две 

непознате који има 

Системи 

линеарни

х 

-решавати системе 

једначина са две 

непознате на основу 
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јединствено решење, ења, 

решавање система с две 

линеарне једначине с две 

непознате, 

једначин

а с две 

непознат

е 

-метод 

замене, 

-метод 

супротни

х 

коефициј

ената, 

-графичка 

метода 

решавања 

система, 

еквивалентних 

трансформација, 

 

 

-усвајање основних знања о 

ваљку као обртном 

геометријском телу и његовим 

елементима,решавање 

задатака везаних за рачунање 

површине и запремине, 

 

Ваљак 

-површина , 

-запремина ваљка 

-

приме

ном 

форму

ла за 

ваљак 

рачун

ати 

површ

ину и 

запре

мину 

у 

једнос

тавниј

им 

приме

рима, 

-стицање основних знања о 

купи као обртном 

геометријском телу, купе, 

решавање задатака површине 

и запремине када су дати 

неопходни елементи, 

Купа 

-површина, 

-запремина 

--

приме

ном 

форму

ла за 

купу 

рачун

ати 

површ

ину и 

запре

мину 

купе у 

једнос

тавниј

им 

приме

рима 
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ДОДАТАНА НАСТАВА: 

Наставни програм за  8.разред…додатна  настава 

-стицање основних знања о 

сфери,упознавање ученика са 

формулом за рачунање 

површине и запремине лопте и 

њихово оспособљавање да 

научено примањују у пракси. 

Лопта 

-површина и запремина 

-

приме

ном 

форму

ла за 

лопту 

рачун

ати 

површ

ину и 

запре

мину 

лопте 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧ

ИНИ 

ОСТ

ВАР

ИВА

ЊА 
Циљеви 

математичког 

образовања  

ученика путем 

додатне наставе 

су: 

Проширивање и 

продубљивање 

стечених знања са 

редовне 

наставе,развијање 

наклоности према 

математици као 

науци и доприносу 

који она има у 

модерном 

друштву,развијање 

правог разумевања 

математичког 

израза,концепата 

процеса на 

примерима који се 

не рада на редовној 

настави,развијање 

 способности 

логичког 

-разумевање и примена 

Талесове теореме, 

-примена сличности у 

решавању нумеричких и 

конструктивних задатака, 

Сличност троуглова 

Талесова теорема 
-
схвати

ти 

појам 

сличн

ост 

троугл

ова, 
-

приме

на 

сличн

ости у 

решав

ању 

нумер

ичких 

и 

конст

рукти

вних 

задата

ка, 

-

задац

и по 
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мишљења,резонова

ња,анализирања,до

казивања 

и прецизног 

изражавања,доказ

ивања 

геометријских 

тврђења и 

вештина цртања. 

избор

у 

учени

ка 

 

-подстицање радозналости и 

интересовања за математику 

код ученика који имају 

склоности за то 

 

Логички  и логичко 

комбинаторни задаци 
- 
решав

ање 

задата

ка 

логич

ког 

типа 

на 

разли

чите 

начин

е ради 

подст

ицања 

учени

кове 

креати

вност

и 

, 
-решавање линеарних једначина 

и неједначина  

 

Линеарне једначине и 

неједначине 

-решавање линнеарних 

једначина и неједначина са 

једном непознатом, 

--

решав

ати 

једнач

ине и 

неједн

ачине, 
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-упознавање елемената 

призме,и решавање задатака 

површина и запремина када су 

дати неопходни елементи у 

задатку, 

Призма 
-површина призме 

-запремина призме 

-
упозн

ати 

основ

не 

елеме

нте 

призм

е, 

-

препо

знати 

форму

ле за 

рачун

ање 

површ

ине и 

запре

мине 

сваке 

призм

е, 

-

објасн

ити 

Ојлер

ову 

форму

лу и 

ставит

и на 

пано у 

учион

ици. 

-стицање основних знања о 

пирамиди,њеним елементима ,  

Решавање површине и 

запремине када су дати 

неопходни елементи, 

Пирамида 

-површина и запремина  

 

--
упозн

ати 

основ

не 

елеме

нте, 

-

препо

знати 

форму

ле за 

рачун

ање 

површ



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

ине и 

запре

мине 

сваке 

пирам

иде 

 
-развијање интересовања и 

радозналости за математику 

код ученика који имају 

склоности за то, 

Задаци са такмичења 

-школско, 

-општинско, 

-окружно 

-

задатк

е са 

такми

чења 

бират

и по 

темам

а које 

се 

обрађ

ују , 

-

истак

нути 

да је 

одређ

ени 

задата

к био  

на 

такми

чењу 

- -препознавање система од две 

линеарне једначине с две 

непознате који има 

јединствено решење, ења, 

решавање система с две 

линеарне једначине с две 

непознате, 

Системи линеарних 

једначина с две непознате 

-метод замене, 

-метод супротних 

коефицијената, 

-графичка метода решавања 

система, 

-

решав

ати 

систе

ме 

једнач

ина са 

две 

непоз

нате 

на 

основ

у 

еквив

алент

них 

транс

форма

ција, 
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-усвајање основних знања о 

ваљку као обртном 

геометријском телу и његовим 

елементима,решавање 

задатака везаних за рачунање 

површине и запремине, 

 

Ваљак 

-површина , 

-запремина ваљка 

-
приме

ном 

форму

ла за 

ваљак 

рачуна

ти 

површ

ину и 

запре

мину 

у 

једнос

тавниј

им 

приме

рима, 
-стицање основних знања о 

купи као обртном 

геометријском телу, купе, 

решавање задатака површине 

и запремине када су дати 

неопходни елементи, 

Купа 

-површина, 

-запремина 

--
приме

ном 

форму

ла за 

купу 

рачуна

ти 

површ

ину и 

запре

мину 

купе у 

једнос

тавниј

им 

приме

рима 

-стицање основних знања о 

сфери,упознавање ученика са 

формулом за рачунање 

површине и запремине лопте и 

њихово оспособљавање да 

научено примењују у пракси. 

Лопта 

-површина и запремина 

-
приме

ном 

форму

ла за 

лопту 

рачуна

ти 

површ

ину и 

запре

мину 

лопте 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА БИОЛОГИЈУ 

Наставни програм за 8. разред 

  

  

  

  

  

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

 наставе 

биологије јесте 

да се осигура да 

сви ученици 

стекну основну 

jeзичку 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 с 

другима, развију 

мотивисаност за 

учење и 

заинтересованост 

– да се упознају с 

појмом биолошке 

разноврсности и 

њеним значајем за 

опстанак и еволуцију 

живота на Земљи; – да 

науче и схвате нивое 

организације живог 

света у природи; – да 

се упознају с 

предметом 

истраживања 

екологије и њеним 

значајем; – да се 

упознају с 

компонентама 

животне средине; – да 

се упознају с 

еколошким 

факторима и њиховим 

значајем за живи свет; 

– да схвате основне 

односе исхране и 

повезаност живих 

бића у ланцима 

исхране; – да схвате 

узајамне 

Увод 

Биолошка и културна еволуција човека. 

Услови живота на Земљи. Разноврсност 

живог света. Биодиверзитет. Нивои 

организације живог света. 

 за предметне 

садржаје, као и 

да усвајањем 

образовно-

васпитних 

односе живих бића и 

животне средине и 

динамику односа 

материје и енергије; – 

да схвате значај 

Екологија и 

животна 

средина 

Предмет истраживања, историјски развој и 

значај екологије. Животна средина – појам и 

компоненте. Животно станиште – биотоп. 

Услови живота у станишту – еколошки 

фактори. Однос организама и животне 
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садржаја 

развијају знања, 

вештине и умења 

из области 

екологије и 

заштите животне 

средине, уз 

примену 

концепта 

одрживог 

развоја. 

еколошке равнотеже 

за одржавање 

екосистема; – да се 

упознају са основним 

типовима екосистема 

и животним условима 

у њима; – да стекну 

знања у вези са 

изворима и 

последицама 

угрожавања животне 

средине – екосистема; 

– да се упознају с 

глобалним 

последицама 

загађивања животне 

средине; – да се 

упознају с појмом и 

концепцијом 

одрживог развоја; – 

да разумеју улогу и 

значај личног 

ангажовања у заштити 

животне средине; – да 

се упознају с 

природним 

ресурсима, њиховом 

ограниченошћу и 

значајем рационалног 

коришћења; – да 

изграде ставове, 

развијају знања и 

умења неопходна за 

заштиту животне 

средине и допринос 

одрживом развоју; – 

да развијају еколошку 

и здравствену културу 

и културу живљења. 

средине (адаптације, животне форме). 

Популација – основне одлике. Животна 

заједница и њена организација (еколошка 

ниша, просторна и временска организација). 

Екосистем – основни процеси који се 

одвијају у екосистему. Односи исхране. 

Пренос енергије и кружење супстанце 

(материје). Развој екосистема (сукцесије). 

Основни биоми на Земљи. Биосфера. 

Угрожавање, 

заштита и 

унапређивање 

екосистема – 

животне 

средине 

Разноврсност и структура екосистема 

(природни и антропогени). Екосистеми 

копнених вода. Загађивање и могућности 

заштите. Eкосистеми мора. Загађивање и 

могућности заштите. Шумски екосистеми. 

Угроженост и могућности заштите. Травни 

екосистеми. Угроженост и могућности 

заштите. Антропогени екосистеми 

(агроекосистеми и урбани екосистеми). 

Угроженост и могућности заштите. 

Активност: Уочавање разноврсности и 

структуре екосистема у непосредном 

окружењу. Угрожавање и заштита 

биодиверзитета. Категорије заштићених 

природних добара (национални и 

међународни ниво). Црвене књиге флоре и 

фауне. Угрожавање и заштита културних 

добара. Унапређивање животне средине – 

значај и могућности. Пројекат: Истраживање 

стања угрожености животне средине у 

непосредном окружењу. Активност: 

Примери позитивног и негативног утицаја 

антропогеног фактора на животну средину. 

Активност: Посета једном заштићеном 

природном добру. 

Глобалне 

последице 

загађивања 

животне 

средине 

Климатске промене. Ефекат стаклене баште. 

Оштећење озонског омотача. 8 Киселе кише. 

Сушење шума. Ерозија земљишта. Ширење 

пустиња. Нестајање биљних и животињских 

врста. Пројекат: Глобалне последице 

загађивања животне средине 

(претраживање интернета, научних часописа 

и др.). 

Животна 

средина и 

одрживи развој 

Концепт одрживог развоја. Право на 

информисаност и учешће јавности у 

доношењу одлука у вези са заштитом 

животне средине. Природни ресурси – 

одрживо коришћење. Енергетска 

ефикасност. Активност: Процена примене 

неких облика енергетске ефикасности. Отпад 

и рециклажа. Активност: Конкретан 

допринос селекцији отпада. Дебата на тему: 

Информисаност и учешће младих у заштити 
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животиња (добробит животиња). 

Животна 

средина, 

здравље и 

култура 

живљења 

Право на здраву животну средину. Савремен 

начин живота и здравље (бука, брза храна, 

дувански дим итд.). Култура живљења 

(еколошка култура). Активност: Организација 

и реализација разних активности 

унапређивања заштите животне средине и 

културе живљења. Обнављање и 

систематизација садржаја наставног 

програма петог, шестог, седмог и осмог 

разреда (провера знања дефинисаних 

образовним стандардима за крај обавезног 

образовања). 

  

  
3.1. Наставни програм за допунску наставу 8. разред 

  

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

 наставе 

биологије јесте 

да се осигура да 

сви ученици 

стекну основну 

jeзичку 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 с 

другима, развију 

мотивисаност за 

учење и 

заинтересованост 

– да се упознају с 

појмом биолошке 

разноврсности и 

њеним значајем за 

опстанак и еволуцију 

живота на Земљи; – да 

науче и схвате нивое 

организације живог 

света у природи; – да 

се упознају с 

предметом 

истраживања 

екологије и њеним 

значајем; – да се 

упознају с 

компонентама 

животне средине; – да 

се упознају с 

еколошким 

факторима и њиховим 

значајем за живи свет; 

– да схвате основне 

односе исхране и 

повезаност живих 

бића у ланцима 

исхране; – да схвате 

узајамне 

Увод 

Екологија и 

животна 

средина 

  

Угрожавање, 

заштита и 

унапређивање 

екосистема – 

животне 

средине 

  

Глобалне 

последице 

загађивања 

животне 

средине 

Глобалне 

последице 

загађивања 

животне 

средине 

Животна 

Допунска настава организује се за ученике 

који због било ког разлога нису били у 

могућности да савладају градиво на редовној 

настави. Овој групи припадају ученици који 

су дуже одсуствовали с редовне наставе, 

ученици с потешкоћама у развоју, ученици 

чије су могућности испод просека. 

Предвиђени фонд допунске наставе је 32 

часа годишње. Планом допунске наставе 

предвиђа се активност која би довела до 

оспособљавања ученика да прате редовну 

наставу. Зато се овом облику рада 

прилагођавају технике, облици и методе 

рада. Избегава се фронтални облик рада, а 

приоритет се даје групном и индивидуалном 

раду с ученицима. Ако ученик после овог 

облика рада покаже постигнућа знатно већа 

него на почетку, укида се даљи допунски 

рад. 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

средина и 

одрживи развој 

Животна 

средина, 

здравље и 

култура 

живљења 

  

  

  

 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. 

односе живих бића и 

животне средине и 

динамику односа 

материје и енергије; – 

да схвате значај 

еколошке равнотеже 

за одржавање 

екосистема; – да се 

упознају са основним 

типовима екосистема 

и животним условима 

у њима; – да стекну 

знања у вези са 

изворима и 

последицама 

угрожавања животне 

средине – екосистема; 

– да се упознају с 

глобалним 

последицама 

загађивања животне 

средине; – да се 

упознају с појмом и 

концепцијом 

одрживог развоја; – 

да разумеју улогу и 

значај личног 

ангажовања у заштити 

животне средине; – да 

се упознају с 

природним 

ресурсима, њиховом 

ограниченошћу и 

значајем рационалног 

коришћења; – да 

изграде ставове, 

развијају знања и 

умења неопходна за 
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заштиту животне 

средине и допринос 

одрживом развоју; – 

да развијају еколошку 

и здравствену културу 

и културу живљења. 

  

  
3.1. Наставни програм за додатну наставу 8. разред 

   

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

 наставе 

биологије јесте 

да се осигура да 

сви ученици 

стекну основну 

jeзичку 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 с 

другима, развију 

мотивисаност за 

учење и 

заинтересованост 

– да се упознају с 

појмом биолошке 

разноврсности и 

њеним значајем за 

опстанак и еволуцију 

живота на Земљи; – да 

науче и схвате нивое 

организације живог 

света у природи; – да 

се упознају с 

предметом 

истраживања 

екологије и њеним 

значајем; – да се 

упознају с 

компонентама 

животне средине; – да 

се упознају с 

еколошким 

факторима и њиховим 

значајем за живи свет; 

– да схвате основне 

односе исхране и 

повезаност живих 

бића у ланцима 

исхране; – да схвате 

узајамне 

Увод 

Екологија и 

животна 

средина 

  

Угрожавање, 

заштита и 

унапређивање 

екосистема – 

животне 

средине 

  

Глобалне 

последице 

загађивања 

животне 

средине 

Глобалне 

последице 

загађивања 

животне 

средине 

Животна 

средина и 

одрживи развој 

Животна 

средина, 

здравље и 

култура 

Додатном наставом обухваћени су ученици 

осмих разреда који су показали посебно 

интересовање за биологију и добар успех у 

редовној настави. Основни циљ додатне 

наставе јесте подстицање ученика на 

истраживачки рад, самостално истраживање 

и проширивање знања с редовне наставе. 

Годишњи фонд часова додатне наставе у 

осмом разреду је 34. Треба обратити пажњу 

да садржаји стимулишу присуство ученика и 

да им пружају могућност избора тема, 

средстава, облика рада, техника. 
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живљења 

  

  

  

 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. 

односе живих бића и 

животне средине и 

динамику односа 

материје и енергије; – 

да схвате значај 

еколошке равнотеже 

за одржавање 

екосистема; – да се 

упознају са основним 

типовима екосистема 

и животним условима 

у њима; – да стекну 

знања у вези са 

изворима и 

последицама 

угрожавања животне 

средине – екосистема; 

– да се упознају с 

глобалним 

последицама 

загађивања животне 

средине; – да се 

упознају с појмом и 

концепцијом 

одрживог развоја; – 

да разумеју улогу и 

значај личног 

ангажовања у заштити 

животне средине; – да 

се упознају с 

природним 

ресурсима, њиховом 

ограниченошћу и 

значајем рационалног 

коришћења; – да 

изграде ставове, 

развијају знања и 

умења неопходна за 

заштиту животне 

средине и допринос 

одрживом развоју; – 

да развијају еколошку 

и здравствену културу 

и културу живљења. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ХЕМИЈУ 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

- 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 про-

блема 

-развијање логичког и 

апстрактног мишљења и 

критичког става у 

мишљењу; 

- развијање способности за 

тражење и коришћење 

релевантних информација 

у различитим изворима 

(уџбеник, 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 

- стварање разноврсних 

могућности  да кроз 

различите садржаје и облике 

рада током наставе хемије 

сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви 

наставе хемије буду у пуној 

мери реализовани 

- омогућавање ученицима да 

разумеју предмет изучавања 

хемије и научни метод којим 

се у хемији долази до 

сазнања 

- омогућавање ученицима да 

сагледају значај хемије у 

свакодневном животу, за 

развој различитих 

технологија и развој друштва 

уопште 

- оспособљавање ученика да 

се користе хемијским 

језиком: да знају хемијску 

терминологију и да разумеју 

квалитативно и 

квантитативно значење 

хемијских симбола, формула 

и једначина -- -       

- стварање наставних 

ситуација у којима ће 

ученици до сазнања о 

својствима супстанци и 

њиховим променама 

долазити на основу 

демонстрационих огледа или 

огледа које самостално 

изводе, развијати при том 

аналитичко мишљење и 

критички став у мишљењу 

- стварање наставних 

ситуација у којима ће 

ученици развијати 

експерименталне вештине,  

правилно и безбедно, по себе 

и друге, руковати 

лабораторијским прибором, 

посуђем и супстанцама 

- оспособљавање ученика за 

извођење једноставних 

истраживања 

- стварање ситуација у 

којима ће ученици 

примењивати теоријско 

знање и експериментално 

искуство за решавање 

теоријских и 

експерименталних проблема 

- стварање ситауција у 

којима ће ученици 

примењивати знање хемије 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 

 

- Заступљеност неметала у 

природи и њихова основна 

физичка својства 

- Водоник,његова својства и 

примена 

- Кисеоник,његова својства и 

примена 

- Сумпор,његова 

својства,оксиди и киселине 

- Азот,његова својства,оксиди и 

киселине.Амонијак 

- Угљеник,његова 

својства,оксиди и угљена 

киселина 

 

 

 

 

 

- посматра 

- закључује  

- пише формуле 

- решава задатке 

- бележи резултате 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- експериментална 
 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА 

И ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) 

 

- Заступљеност неметала у 

природи и њихова основна 

физичка својства 

 

- Калцијум – својства и примена 

 

- Гвожђе,алуминијум,бакар-

својства на којима се заснива 

примена ових метала 

 

- Легуре које се најчешће 

примењују(бронза,месинг,челик,д

уралуминијум,силумини) 

 

 

 

 

 

- посматра 

- закључује  

- пише формуле 

- решава задатке 

- бележи резултате 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- експериментална 
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сопственим знањима и 

способностима и даљој 

професионалној 

оријентацији. 

 

 

 

за тумачење појава и 

промена у реалном 

окружењу 

- омогућавање ученицима да 

кроз једноставна 

израчунавања разумеју 

квантитативни аспект 

хемијских промена и његову 

практичну примену. 

 

 

 

 

СОЛИ 

 

- Соли.Формуле и називи соли. 

Добијање соли. 

- Физичка својства 

соли(агрегатно 

стање,растворљивост) 

- Хемијске реакције соли и 

њихова примена 

 

 

 

 

- повезује 

- пише формуле соли 

- саставља формуле соли 

- решава задатке 

- монолшка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- експериментална 

- квиз знања 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 

ДИСОЦИЈАЦИЈА 

КИСЕЛИНА, ХИДРОКСИДА И 

СОЛИ 
 

- Електролитичка дисоцијација 

киселина, хидроксида и соли. 

- Мера киселости раствора-pH-

скала 

 

 

 

- писање реакција дисоцијације 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- електропроводљивост 

дестиловане воде, раствора 

натријума-хлорида 

 

УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ 

 

- Општа својства органских 

једињења у односу на 

неорганска. Својства атома 

угљеника. Многобројност 

органских једињења. 

 

 

- повезује 

- посматра 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

демонстрациони огледи: 

упоређивање својстава органских 

и неорганских једињења -

растворљивост  у води  
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УГЉОВОДОНИЦИ 

 

- Елементарни састав,подела и 

физичка својства 

угљоводоника 

- Засићени 

угљоводоници.Алкани 

- Алкани(сагоревање,супституци

ја) 

- Незасићени 

угљоводоници.Алкени и 

алкини 

- Хемијска својства незасићених 

угљоводоника.Полимери 

- Ароматични 

угљоводоници.Бензен 

- Нафта и земни гас-извори 

угљеникових једињења и 

енергије. 

 

 

 

- пише молекулске и структурне 

формуле 

- решава задатке 

- саставља моделе молекула 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- разликовање засићених и 

незасићених ацикличних 

угљоводоника (реакција са 

калијум-перманганатом) 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

СА КИСЕОНИКОМ 

- Номенклатура и физичка 

својства алкохола. 

- Хемијска својства 

алкохола.Примена 

- Карбоксилне киселине 

- Масне киселине 

- Естри 

- Физичка и хемијска својства 

органских једињења са 

кисеоником 

 

 

 

 

 

- посматра 

- бележи 

- пише формуле органских 

- једињења са кисеоником 

- решава задатке 

- даје имена на основу структура 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- експериментална 

- рад у групи 

- доказивање  киселости 

карбоксилних киселина 

- игра асоцијација 
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БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

- Масти и уља 

- Угљени хидрати-подела и 

опште карактеристике 

- Моносахариди-глукоза, 

фруктоза 

- Дисахариди-сахароза 

- Полисахариди-скроб,целулоза, 

гликоген 

- Аминокиселине.Протеини 

- Витамини 

 

 

 

 

- посматра 

- поставља питања 

- закључује 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- квиз знања 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

- Загађивачи ваздуха, воде и 

земљишта 

- Мере заштите 

 

 

- посматра 

- поставља питања 

- закључује 

- монолошка 

- дијалошка 

- групни рад 

 

Додатна настава хемија 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

- додатна настава се 

организује за 

напредније ученике 

који желе да 

прошире своја знања 

из хемије. 
 

 

- стварање разноврсних 

могућности  да кроз 

различите садржаје и облике 

рада током наставе хемије 

сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви 

наставе хемије буду у пуној 

мери реализовани 

- омогућавање ученицима да 

разумеју предмет изучавања 

хемије и научни метод којим 

се у хемији долази до 

сазнања 

- омогућавање ученицима да 

сагледају значај хемије у 

свакодневном животу, за 

развој различитих 

технологија и развој друштва 

уопште 

- оспособљавање ученика да 

се користе хемијским 

језиком: да знају хемијску 

терминологију и да разумеју 

квалитативно и 

квантитативно значење 

хемијских симбола, формула 

и једначина -- -       

- стварање наставних 

ситуација у којима ће 

ученици до сазнања о 

својствима супстанци и 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 

 

- Заступљеност неметала у 

природи и њихова основна 

физичка својства 

- Водоник,његова својства и 

примена 

- Кисеоник,његова својства и 

примена 

- Сумпор,његова 

својства,оксиди и киселине 

- Азот,његова својства,оксиди и 

киселине.Амонијак 

- Угљеник,његова 

својства,оксиди и угљена 

киселина 

 

 

 

 

 

- посматра 

- закључује  

- пише формуле 

- решава задатке 

- бележи резултате 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- експериментална 

- истраживачки рад 

- учење путем тестова 
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њиховим променама 

долазити на основу 

демонстрационих огледа или 

огледа које самостално 

изводе, развијати при том 

аналитичко мишљење и 

критички став у мишљењу 

- стварање наставних 

ситуација у којима ће 

ученици развијати 

експерименталне вештине,  

правилно и безбедно, по себе 

и друге, руковати 

лабораторијским прибором, 

посуђем и супстанцама 

- оспособљавање ученика за 

извођење једноставних 

истраживања 

- стварање ситуација у 

којима ће ученици 

примењивати теоријско 

знање и експериментално 

искуство за решавање 

теоријских и 

експерименталних проблема 

- стварање ситауција у 

којима ће ученици 

примењивати знање хемије 

за тумачење појава и 

промена у реалном 

окружењу 

- омогућавање ученицима да 

кроз једноставна 

израчунавања разумеју 

квантитативни аспект 

хемијских промена и његову 

практичну примену. 

 

 

 

 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА 

И ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) 

 

- Заступљеност неметала у 

природи и њихова основна 

физичка својства 

 

- Калцијум – својства и примена 

 

- Гвожђе,алуминијум,бакар-

својства на којима се заснива 

примена ових метала 

 

- Легуре које се најчешће 

примењују (бронза, месинг, 

челик, дуралуминијум, силумини) 

 

 

 

 

 

- посматра 

- закључује  

- пише формуле 

- решава задатке 

- бележи резултате 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- експериментална 

- истраживачки рад 

- учење путем тестова 

 
 

СОЛИ 

 

- Соли.Формуле и називи соли. 

Добијање соли. 

- Физичка својства 

соли(агрегатно 

стање,растворљивост) 

- Хемијске реакције соли и 

њихова примена 

 

 

- повезује 

- пише формуле соли 

- саставља формуле соли 

- решава задатке 

- монолшка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- експериментална 

- квиз знања 

- истраживачки рад 

- експеримент 

- учење путем тестова 

 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 

ДИСОЦИЈАЦИЈА 

КИСЕЛИНА, ХИДРОКСИДА И 

СОЛИ 
 

- Електролитичка дисоцијација 

киселина, хидроксида и соли. 

- Мера киселости раствора-pH-

скала 

 

 

 

- писање реакција дисоцијације 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- електропроводљивост 

дестиловане воде, раствора 

натријума-хлорида 

- истраживачки рад 

- експеримент 

- учење путем тестова 
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УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ 

 

- Општа својства органских 

једињења у односу на 

неорганска. Својства атома 

угљеника. Многобројност 

органских једињења. 

 

 

- повезује 

- посматра 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

демонстрациони огледи: 

упоређивање својстава органских 

и неорганских једињења -

растворљивост  у води  

- истраживачки рад 

- експеримент 

- учење путем тестова 
 

УГЉОВОДОНИЦИ 

 

- Елементарни састав,подела и 

физичка својства 

угљоводоника 

- Засићени 

угљоводоници.Алкани 

- Алкани(сагоревање,супституци

ја) 

- Незасићени 

угљоводоници.Алкени и 

алкини 

- Хемијска својства незасићених 

угљоводоника.Полимери 

- Ароматични угљоводоници. 

Бензен 

- Нафта и земни гас-извори 

угљеникових једињења и 

енергије. 

 

 

 

- пише молекулске и структурне 

формуле 

- решава задатке 

- саставља моделе молекула 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- разликовање засићених и 

незасићених ацикличних 

угљоводоника (реакција са 

калијум-перманганатом) 

- истраживачки рад 

- експеримент 

- учење путем тестова 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

СА КИСЕОНИКОМ 

- Номенклатура и физичка 

својства алкохола. 

-  Хемијска својства 

алкохола.Примена 

- Карбоксилне киселине 

- Масне киселине 

- Естри 

- Физичка и хемијска својства 

органских једињења са 

кисеоником 

 

 

 

 

 

- посматра 

- бележи 

- пише формуле органских 

- једињења са кисеоником 

- решава задатке 

- даје имена на основу структура 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- експериментална 

- рад у групи 

- доказивање  киселости 

карбоксилних киселина 

- игра асоцијација 

- истраживачки рад 

- учење путем тестова 
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БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

- Масти и уља 

- Угљени хидрати-подела и 

опште карактеристике 

- Моносахариди-глукоза, 

фруктоза 

- Дисахариди-сахароза 

- Полисахариди-скроб,целулоза, 

гликоген 

- Аминокиселине.Протеини 

- Витамини 

 

 

 

 

- посматра 

- поставља питања 

- закључује 

- монолошка 

- дијалошка 

- демонстративна 

- квиз знања 

- истраживачки рад 

- експеримент 

- учење путем тестова 

 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

- Загађивачи ваздуха, воде и 

земљишта 

- Мере заштите 

 

 

- посматра 

- поставља питања 

- закључује 

- монолошка 

- дијалошка 

- групни рад 

- истраживачки рад 

- експеримент 

- учење путем тестова 

 

 

Допуска настава хемија 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

- допунска настава из 

хемије се организује 

за ученике који 

спорије усвајају 

знања, ученике који 

нису били присутни 

на неким часовима,  

ученике који желе да 

утврде знање или 

уклоне евентуалне 

нејасноће, што 

доприноси бољем 

усвајању знања и 

вештина везаних за 

наставно градиво   

 

 

- стварање 

разноврсних 

могућности  да кроз 

различите садржаје 

и облике рада током 

наставе хемије 

сврха, циљеви и 

задаци образовања, 

као и циљеви 

наставе хемије буду 

у пуној мери 

реализовани 

- омогућавање 

ученицима да 

разумеју предмет 

изучавања хемије и 

научни метод којим 

се у хемији долази 

до сазнања 

- омогућавање 

ученицима да 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 

 

- Заступљеност неметала у 

природи и њихова основна 

физичка својства 

- Водоник,његова својства и 

примена 

- Кисеоник,његова својства и 

примена 

- Сумпор,његова 

својства,оксиди и киселине 

- Азот,његова својства,оксиди и 

киселине.Амонијак 

- Угљеник,његова 

својства,оксиди и угљена 

киселина 

 

 

 

 

 

- разговор 

- индивидуални рад 

- рад у пару 
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сагледају значај 

хемије у 

свакодневном 

животу, за развој 

различитих 

технологија и развој 

друштва уопште 

 

 

 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА 

И ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) 

 

- Заступљеност неметала у 

природи и њихова основна 

физичка својства 

 

- Калцијум – својства и примена 

 

- Гвожђе,алуминијум,бакар-

својства на којима се заснива 

примена ових метала 

 

- Легуре које се најчешће 

примењују (бронза, месинг, 

челик, дуралуминијум, силумини) 

 

 

 

 

 

- разговор 

- индивидуални рад 

- рад у пару 
 

СОЛИ 

 

- Соли.Формуле и називи соли. 

Добијање соли. 

- Физичка својства 

соли(агрегатно 

стање,растворљивост) 

- Хемијске реакције соли и 

њихова примена 

 

 

 

 

- разговор 

- индивидуални рад 

- рад у пару 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 

ДИСОЦИЈАЦИЈА 

КИСЕЛИНА, ХИДРОКСИДА И 

СОЛИ 
 

- Електролитичка дисоцијација 

киселина, хидроксида и соли. 

- Мера киселости раствора-pH-

скала 

 

 

- разговор 

- индивидуални рад 

- рад у пару 

УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ 

 

- Општа својства органских 

једињења у односу на 

неорганска. Својства атома 

угљеника. Многобројност 

органских једињења. 

 

 

- разговор 

- индивидуални рад 

- рад у пару 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

УГЉОВОДОНИЦИ 

 

- Елементарни састав,подела и 

физичка својства 

угљоводоника 

- Засићени 

угљоводоници.Алкани 

- Алкани(сагоревање,супституци

ја) 

- Незасићени 

угљоводоници.Алкени и 

алкини 

- Хемијска својства незасићених 

угљоводоника.Полимери 

- Ароматични угљоводоници. 

Бензен 

- Нафта и земни гас-извори 

угљеникових једињења и 

енергије. 

 

 

 

- разговор 

- индивидуални рад 

- рад у пару 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

СА КИСЕОНИКОМ 

- Номенклатура и физичка 

својства алкохола. 

-  Хемијска својства 

алкохола.Примена 

- Карбоксилне киселине 

- Масне киселине 

- Естри 

- Физичка и хемијска својства 

органских једињења са 

кисеоником 

 

 

 

 

 

- разговор 

- индивидуални рад 

- рад у пару 

 

БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

- Масти и уља 

- Угљени хидрати-подела и 

опште карактеристике 

- Моносахариди-глукоза, 

фруктоза 

- Дисахариди-сахароза 

- Полисахариди-скроб,целулоза, 

гликоген 

- Аминокиселине.Протеини 

- Витамини 

 

 

 

 

- разговор 

- индивидуални рад 

- рад у пару 
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ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

- Загађивачи ваздуха, воде и 

земљишта 

- Мере заштите 

 

 

- разговор 

- индивидуални рад 

- рад у пару 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО  ОБРАЗОВАЊЕ 

8.разред 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈ

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

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. 

 

- 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, 

- упознају подсистеме 

електроенергетског 

система, 

- стекну појам о 

дистрибуцији 

електричне енергије, 

- 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 

- готови програми у 

решавању једноставних 

проблема помоћу рачунара; 

- укључивање у рачунарску 

мрежу; 

- састав електричне кућне 

инсталације и сви значајни 

елементе у њој, кварови који 

се могу догодити; 

- правилно користи 

електричне и електронске 

уређаје у домаћинству. 

 
 

- основни електронски 

елементи, 

- симболи и шеме у 

електроници 

-принципи рада 

телекомуникационих и 

аудиовизуелних уређаја у 

домаћинству 

-развијају конструкторске 

способности израдом и 

склапањем модела 

електротехницких и 

електронских уређаја и 

апарата према 

одговарајућим шемама. 
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електричних струјних 

кола, 

- упознају основне 

делове 

електротермичких и 

електродинамицких 

апарата и уређаја у 

домаћинству, 

- науче да правилно 

користе електричне 

уређаје и апарате, 

- упознају основне 

електронске елементе, 

- науце симболе и шеме 

у електроници, 

- схвате принципе рада 

телекомуникационих и 

аудиовизуелних уређаја 

у домаћинству, 

- развијају 

конструкторске 

способности израдом и 

склапањем модела 

електротехницких и 

електронских уређаја и 

апарата према 

одговарајућим шемама. 

 

 

8.разред - допунска 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставног предмета свет 

око нас јесте да ученици 

упознају себе, своје окружење 

и развију способности за 

одговоран живот у њему.  

 

- познавање 

електроинсталационог 

материјала и прибора 

(проводници, изолатори, 

прекидачи, утикачи, 

сијалична грла, осигурачи, 

електрично бројило, 

уклопни сат). 

-познају основне делове и 

принципе рада 

електромеханичких 

(вентилатор, бушилица ..) 

и електротермичко-

механичких уређаја у 

домаћинству (фен за косу, 

калорифер, клима уређај...) 

-  Препознају основне 

делове рачунара: матична 

Енергетика 
 

- Електрична енергија 

- Електране ("производња 

електричне енергије") 

-Трансформација и пренос 

електричне енергије 

- Рационално коришћење 

електричне енергије 

 

Технологија 

материјала 
 

-Електроинсталациони 

материјали 

-Електроинсталациони 

прибор 

условима 

 Конструкторско 

моделовање 

-Техничка документација у 

електротехници  

Електричне 

машине и 

уређаји 

-Термоелектрични уређаји 

-Својства и примена 

електромагнета 

- Електричне машине 

-Електрични уређаји у 
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плоча, процесор, меморија, 

интерфејс, модем. 

- распознају основне 

електронске компоненте. 

-рад на пројекту 

електричне инсталације 

стана уз помоћ 

наставника. 

- израда једноставнијих 

шема на рачунару.  

моторним возилима 

- Електрични уређаји у 

домаћинствима 

 

 -да користе интернет Електроника и 

радиотехника 

- Полупроводничка диода 

- Транзистори 

- Интегрисана кола 

- Основи радио технике 

- Основи телевизијске 

технике 

-Дигиталне 

телекомуникације 

 

 

                                                          8.разред - додатна 
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
 

 

- развијање 

интересовања, и 

креативности; 

- оспособљавање за 

разумевање могућности 

изражавања; 

 

 

 

- практично примењују 

замену жице топивог 

осигурача.  

- знају практичну 

примену електро 

елемената 

-познавање електричних 

машина (генератор, 

електромотор) и њихове 

примене и основних 

саставних делова 

- познају начине 

функционисања 

аналогних и дигиталних 

телекомуникација и 

предности дигиталне 

технологије над 

аналогном 

- самостална израда и 

одбрана пројекта 

електричне 

инсталације стана.  

1.Информатичка 

технологија 
- Рачунарске мреже 

- Интернет 

- Програми за обраду 

текста, слика и израду 

презентација. 

- Додатни рад ће се 

организовати у групама од 

највише 5 ученика у оквиру 

разреда, с тим да у оквиру 

наставног предмета може 

постојати више група. У раду 

ће бити заступљени 

индивидуални и групни 

облици рада 

 

 

 

 
 

2. Електротехнички 

материјали и 

инсталације 

- Електроинсталациони 

материјали  

- Опасности и заштита од 

струјног удара. 

-Прикључивање 

електричне енергије у 

објекте. 

3. Електричне машине 

и уређаји 
- Производња, пренос и 

трансформација 

електричне енергије. 

-Електротермички 

апарати и уређаји у 

домаћинству 

-Електромеханички 

апарати 

-Електромагнет 

-Електричне машине 

-Електрични уређаји у 

моторним возилима. 
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4. Дигитална 

електроника 

- Електронски елементи 

-Матична плоча и 

процесор, модем 

-Радио и ТВ 

-Мобилна телефонија и 

GPS 

5. Од идеје до 

реализације – модули 

- Пројекат израде 

електричне инсталације 

стана. 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

8. разред 

 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 
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, 

Општи: 

- 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 реализовани - 

подстицање раста, развоја 

ученика и утицање на правилно 

држање тела;  

- развој и усавршавање 

моторичких способности; - 

стицање моторичких умења која 

су као садржаји утврђени 

програмом физичког васпитања 

и стицање теоријских знања 

неопходних за њихово усвајање;  

 - усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања, 

РАЗВИЈАЊЕ 

ФИЗИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ 

- развијање физичких 

способности брзине, снаге, 

издржљивости и гипкости 

-учвршћивање правилног 

држања тела 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-АТЛЕТИКА 

-усавршавање технике 

спринтерског трчања (60м) 

-штафетно трчање (4х60м) 

-трчање на средњим 

дистанцама (ученице 800 м, 

ученици 1500 м) и крос  

-скок у даљ (корачна техника) 

-скок у вис (леђна техника) 

-бацање кугле (кружна 

техника) 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И ТЛУ 

-тло (комбинација вежби) 

-прескок (коњ у ширину 

висине 110цм, скок с 

трамбулине) 

-двовисински разбој-ученице 

(комвинација вежби) 

-паралелни разбој 

(комбинација вежби) 
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усавршавању и 

примени 

моторичких 

умења, навика и 

неопходних 

теоријских знања 

у свакодневним и 

специфичним 

условима живота 

и рада. 

 

 

дефинисаног циљем овог 

васпитно-образовног подручја;  

- 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. 

Посебни: 

-Усмерени  развој основних 

моторичких способности, 

првенствено брзине и 

координације; 

-Усмерено стицање и  

усавршавање моторичких умења 

и навика и навике предвиђених 

програмом физичког васпитања; 

-Примена стечних знања,умења 

и навика у сложенијим 

условима(кроз игру , такмичење 

и сл.); 

-Задовољавање социјалних 

потреба за 

потврђивањем,групним 

поистовећивањем и сл.; 

-Естетско изражавање кретњом и 

доживљавање естетских 

вредности; 

-Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика. 

-греда-ученице (комбинација 

вежби, наскок, саскоци) 

-вратило-ученици (доскочно, 

дохватно,) 

 -кругови-ученици (дохватни 

кругови) 

-полигон справа 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-СПОРТСКЕ ИГРЕ 

-увежбавање једне спортске 

игре која је обрађена у 

претходним разредима 

УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА 

УМЕЊА И НАВИКА  

-РИТМИЧКА 

ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 

-вијача 

-лопта 

-обруч 

-плесови 

-народне игре (једно коло уз 

музичку пратњу) 

ТЕОРИЈСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

стицање одређених знања 

путем којих ће ученици 

упознати суштину 

вежбаоног процеса и 

законитости развоја младог 

организма као и стицање 

хигијенских навика како би 

схватили крајњи циљ који 

физичким васпитањем треба 

да се оствари. 

ОСТАЛО -корективно-педагошки рад 

-активности у природи (крос) 

-слободне активности 

(спортска секција) 

-школска и друга такмичења 

 

 

3.8.2.Изборни наставни предмети  

 
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 
8.РАЗРЕД 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Општи циљ  
предмета је да 

ученици стекну 

-  Стварање 

разноврсних 

могућности да кроз 
Увод 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 
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знања, формирају 

ставове, развијају 

вештине и усвоје 

вредности које су 

претпоставка за 

успешан, 

одговоран и 

ангажован живот у 

демократском 

друштву. 

 

различите садржаје и 

облике рада током 

наставе грађанског 

васпитања сврха, 

циљеви и задаци 

образовања, као и 

циљеви наставе 

грађанског васпитања 

буду у пуној мери 

реализовани 

 - Разумевање 

концепта 

универзалности права 

детета 

 - Стицање знања о 

узроцима различитог 

степена остварености 

права детета у 

савременом свету 

 -  Подстицање 

развоја критичног 

односа према 

појавама злоупотребе 

права детета 

 - Упознавање са 

неопходним 

условима за 

оствариваање 

најбољег интереса 

детета 

 - Упознавање са 

местом, улогом и 

значајем 

међународних 

организација које се у 

свом раду баве 

унапређивањем 

положаја деце 

 - Упознавање са 

местом, улогом и 

значајем институција 

и организација које се 

у свом раду баве 

унапређивањем 

положаја деце у 

Србији 

- Упознавање са 

националним 

законодавним 

оквиром чији је циљ 

заштита интереса 

деце 

- Разумевање места, 

улоге и одговорности 

државе, друштва, 

Деца у 

савременом 

свету 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Медији у 

савременом 

друштву 

Дискусија,пројекат као облик активног 

учења, учење у групи вршњака, 

истраживачки рад, сарадничко учење 

Завршни део 

Презентација, Дискусија,пројекат као 

облик активног учења, учење у групи 

вршњака, истраживачки рад, сарадничко 

учење 
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породице и детета у 

унапређивању 

положаја деце у 

једном друштву 

- Идентификовање 

особина, знања и 

вештина код деце 

које су значајне за 

њихову активну 

улогу у 

унапређивању 

положаја деце у 

друштву 

- Разумевење улоге и 

значаја медија у 

савременом друштву 

- Унапређивање 

вештина критичног 

разматрања 

информација 

добијених преко 

различитих медија 

- Упознавање са 

улогом медија у 

креирању слике 

детета у друштву   

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА КАТОЛИЧКУ ВЕРОНАУКУ 

 
ВЈЕРОНАУЧНИ ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД  

О ситуацији ученика осмога вјеронаучнога годишта  

Већина ученика осмога разреда (доб између 13./14. и 15./16. године ) улази у раздобље правога 

пубертета и завршну подфазу предадолесценције. Многе ученице ове доби већ улазе у раздобље ране 

адолесценције. Ово је врло импулзивно раздобље у којем већина ученика проживљава све 

интензивнији тјелесни, спознајно-мисаони и психосоцијални развитак. Догађа се губитак равнотеже, 

тражење егоцентричних одговора и све наглашеније проживљавање искуства немирнога живота и 

често протурјечнога трагања за властитим идентитетом. Те се протурјечности осјећају и у 

религиозном животу ученика, у њихову односу према религиозним питањима и трансценденцији. У 

овом се годишту, догађа још јаче дистанцирање ученика од ауторитета одраслих, особито од 

родитељскога ауторитета. Зато је и нужно да родитељи, вјероучитељи и други ауторитети приступају 

ученицима као партнери и да, имајући у виду њихов афективно-социјални развитак, у квалитетној 

комуникацији с ученицима рјешавају њихова особна и друга питања с пуно разумијевања и 

стрпљења. Ученици ове доби не прихваћају наметнута рјешења, него траже да и они солидарно и 

суодговорно судјелују у рјешавању и доношењу одлука о себи, о обитељи и другом. У овом се 

раздобљу, догађа наглашенија жеља за емоционалним дистанцирањем од ―симбола мајке‖ и 

приближавања ―симболу оца‖, као симболу одраслога свијета, слободе и одговорности. Неријешени 

односи ученика ове доби с ―родитељским симболима‖ могу стварати потешкоће у изградњи 

исправне слике о Богу јер су склони пројицирати своје неријешене проблеме с родитељима на однос 

према Богу. У овом је раздобљу посебно осјетљив тјелесно-афективни развој ученика и постизање 

равнотеже између тјелесно- инстинктивне и душевно-духовне димензије тога развоја. Ријеч је о 

њихову сполном одгоју и њиховој тежњи за упознавањем и продубљивањем доживљаја своје 

сексуалности. Управо у овој доби католички вјеронаук треба помоћи младима да остваре поступну и 

све потпунију интеграцију своје сполности и добију цјеловит и темељит сполни одгој у свим 

димензијама човјекова тјелеснога, душевнога и духовнога бића. У вјерском одгоју ове доби треба 

уважавати ученичке способности формалне логике и апстракције и пробуђенога интереса младих за 
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темељна питања живота као што су постанак свијета, смисао људскога живота и постојања. Ученици 

траже објективну и аргументирану информацију о свијету који их окружује и особито смисао и 

вриједности властитога живота. Њих већ сада занимају теоретска и практична ―филозофска‖ и 

―теолошка‖ питања која се односе на њихов конкретни живот, циљеве и путеве остварења 

успјешнога живота, особнога идентитета, било на плану етичко-моралнога, било духовно-

религиознога живота. Исусова особа, ријеч и дјело прворазредан су им идентификацијски модел. 

Привлаче их текстови из Књиге постанка, мудросна и пророчка књижевност, Псалми, еванђеоске 

присподобе и догађаји Исусова сусрета с људима, Књига Откривења те Павлове и друге посланице. 

Зато је врло важно ученицима ове доби прилагодити ―говор вјере‖ у изрицању и приближавању 

најдубљих људских, библијских и вјерничких искустава и стварности. Исто тако, активан и креативан 

заједнички рад ученика и вјероучитеља у приправи за сакраменат пунољетности прави је пут за 

постизање вјерско-одгојних циљева у овом годишту.  

Сврха вјеронаучне наставе осмога годишта  

Сврха католичкога вјеронаука осмога вјеронаучнога годишта јест да ученици, откривајући искуство 

трагања за спознајом и остварењем коначнога смисла особнога и заједничкога живота, упознају, 

доживе и прихвате да је Бог створитељ и довршитељ свијета и нашега живота те да и нас позива да 

будемо ―сустваратељи‖ и активни судионици у остварењу коначнога животнога смисла. Ученици у 

свјетлу Божје ријечи откривају, вјежбају и живе основне облике кршћанскога живота као истинске и 

праве могућности цјеловитога остварења властитога људскога и кршћанскога живота.  

Опћи циљеви вјеронаучне наставе осмога годишта 

 - Открити снагу заједништва, правога пријатељства и исправнога схваћања људске сполности која је 

у служби љубави и живота 

 - Открити и упознати темељне кршћанске вредноте везане уз пријатељство, брак и целибат 

 - Открити важност трагања за дубљом спознајом вјере и постигнућем темељнога смисла особнога 

живота и живота у заједници 

 - Упознати темељна људска искуства и повезати их с величином религиозне поруке и Бога који је 

створитељ свијета и нашега живота  

- Открити љепоту Божје слике у човјеку те позив на слободу и доброту; проматрати човјека као тајну 

у свјетлу објаве, његов сусрет с Богом, злопорабу слободе и исконски гријех, зло раздора међу 

људима и Божју доброту која побјеђује зло  

- Упознати и сусрести Криста који нам открива тајну Бога и човјека, који је прошао земљом чинећи 

добро и који позива своје ученике да га у томе насљедују  

- Открити како кршћани своју задаћу и послање требају живјети у друштву и у Цркви  

- У суодносу са жупном катехезом открити снагу и дарове Духа Светога који се примају у сакраменту 

потврде те изградити свјесну и особну одлуку о живљењу и свједочанству своје вјере 

 - Упознати и прихватити своју задаћу и послање у свијету, особито особни позив и задаћу да с Богом 

―сустварамо‖ бољи свијет – културу мира и цивилизацију љубави 

 - Будити свијест да, као млади вјерници, требају дати властити прилог тој изградњи, одговорно 

направити избор звања, савјесно обављати своје послове и дужности и активно судјеловати у животу 

своје обитељи, жупне заједнице и друштва на свим оним подручјима гдје могу помоћи 

 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

8. разред 
 

 

 

ЦИЉ 
ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
САДРЖАЈИ  НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе 

православног 

- усвајање схаватања да 

је човек круна стварања, 
Увод 

- упознавање са садржајима и програмом 

 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

катихизиса јесте 

да ученици науче 

да је човек 

створен по лику 

Божијем, али да 

је дужан да се 

животом по 

заповестима 

Божијим што 

више 

упподобљава 

Богу; да 

уподобљавање 

Богу треба да 

биде израз 

слободне воље 

човека, али и да 

је правоа слобода 

не право на 

избор већ да је 

права слобода 

уствари слобода 

од греха, до које 

се долази кроз 

подвиг и 

сједињење са 

Богом кроз 

причешће, да 

кроз обожене 

људе и жене свет 

поново постаје 

Царство Божије 

и слика Царства 

Божијег, као што 

се приказује на 

иконама.  

јер је створен по лику 

Божијем, безгрешан; 

Усвајање схватања да је 

човек слободно биће 

које слободно бира 

јединство са Богом;  

- да усвоје схварање да 

је права слобода уствари 

слобода од греха  

- усвајање схватања да 

је слобода од греха дар 

Божији који се даје 

људима због љубави 

коју показују према 

Богу кроз подвиг 

- усвајање схватања да 

је литургија заједничка 

молитва кроз коју се 

освећује свет, а у човека 

се усељава Бог  

- усвајање схватања да 

је свет створен да буде 

Царство Божије  

- да иконично 

приказивање света није 

реални приказ, већ 

прозор у Царство 

Божије 

 

Човек је икона 

Божија 

- Човек је створен по икони – лику 

Божијем, он је круна стварања и својим 

животом он освећује природу 

- Човек је конкретна и непоновљива 

личност чији је циљ сједињење са Богом 

кроз Заповести Божије 

- Грех представља промашај назначења 

човека  

- Слобода и љубав представљају слободу 

од греха, јер у огреховљеност је ропство, 

а врлински живот слобода  

Подвижничко – 

евхаристијски 

етос 

-   Очишћење од греха остварује се у 

светим тајнама, аали уз велики труд – 

подвиг 

- Подвог представља насиље над самим 

собом да би се исправиле греховне 

навике које тирански владају над палим и 

огрховљеним човеком 

- Подвизи – врлине нису циљ него 

средства за очишћење од грха и 

сједињење  са Богом 

Литургија 

- Литургија је саборна молитва која је 

продужетак личне молитве која служи 

као припрема за саборну молитву 

- Литургијом освећујемо простор и време 

приносећи га Богу 

Царство 

Божије 

- Свет је створен да буде Царство Божије, 

али је грхом постао местом изгнања из 

Раја, а обожење је услов за поновни 

улазак у Царство Божије 

- Свети су сведоци Царстав Божије, јер су 

његови житељи 

- Чуда Божија су божија интервенција у 

историји 

- Икона није реални приказ историјских 

догађаја и његових учесника већ приказ 

прослављених светих људи и жена  

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 
ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 
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Циљеви и задаци наставе 

немачког језика 

У VIII разреду тежиште 

наставе је на разумевању и 

усменом изражавању. 

Настава се реализује 

паралелно у сва четири 

подручја: слушање и 

разумевање, усмено 

изражавање, читање и 

писмено изражавање. 

Уџбеници постају извор 

активности и морају бити 

праћени употребом 

аутентичних материјала, а 

учионица постаје простор 

који је могуће 

прилагођавати потребама 

наставе из дана у дан. 

-овладава реченичним 

оквиром; 

-правилно употребљава 

генитивске посесивне 

фразе; 

-приређује интервјуе 

-користи кратке писане 

контактне форме; 

-приповедање бајки; 

-извођење позоришног 

комада; 

- употребљава претерит 

јаких и слабих глагола -

прича о догађајима и 

аргументује ставове 

користећи једноставне 

изразе и реченице; 

-једноставним језичким 

средствима да информације 

о себи, својој породици, 

окружењу, школи, 

друговима 

-води разговор о плановима 

за летњи распуст -изражава 

допадање или не допадање; 

-тражи објашњење кад 

нешто не разуме; 

-преводи усмено или 

писмено кратке поруке у 

складу са потребама 

комуникације. 

-препознаје основне 

граматичке категорије и 

може да прави поређења са 

матерњим језиком. 

 

Разумевање говора На 

крају осмог разреда 

ученик треба да: - 

разуме изразе и 

упутства које 

наставник 

употребљава током 

часа да би дао 

упутства и објашњења 

за рад; - разуме краће 

усмене текстове (до 15 

реченица и не дуже од 

3 минута) које 

исказују говорници 

различитих 

стандардних 

варијетета, на већ 

обрађене и 

новоуведене теме у 

вези са свакодневним 

животом, ближим и 

даљим учениковим 

окружењем и узрасно 

специфичним 

интересовањима; - 

разуме садржај 

текстова савремених 

музичких композиција 

исказаних 

једноставним 

језичким средствима; - 

препознаје и 

идентификује општи 

садржај текста, важне 

информације текста, 

суштину поруке и 

говорникову намеру, 

као и емоционални 

контекст. Разумевање 

писаног текста Ученик 

треба да: - разуме 

општи смисао 

аутентичних и 

адаптираних текстова 

дужине до 150 речи 

(огласи, брошуре, 

проспекти, сервисне 

информације, краће 

репортаже,…) из 

домена већ обрађених 

и новоуведених тема у 

складу са узрастом и 

интересовањима ; - 

препознаје и 

идентификује општи 

ГРАМАТИКА 

- глаголски облици 

(Садашње , прошло, 

будуће време) 

- модални глаголи  

- претерит – правилни и 

неправилни глаголи 

- глаголи који захтевају 

предлоге 

- генитив 

- зависне реченице са 

OBWOHL; WEIL; DASS; 

DESHALB 

- Заменице(man,jemand 

etwas…) 

- Koмпарација придева 

- Предлози за место и 

време 

- Директна и индиректна 

питања 

- Упитне речи Womit? 

Wofür? Worauf?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 

- презентација наставних 

садржаја 

- интерактивно учење 

- препознавање и примена 

граматичких садржаја  

- рад у пару 

- групни рад  на задату тему 

- израда пројеката 

- израда паноа 

- приближавање граматичких 

садржаја из угла 

свакодневнице 

- утврђивање и 

систематизација путем 

штампаног материјала, 

радне свеске и мини тестова  

- квиз 

- корелација и позивање на 

стечено знање из граматике 

матерњег језика 

- начини реализације уз 

помоћ визуелног и аудио 

материјала 

- квиз 

- корелација и позивање на 

стечено знање из граматике 

матерњег језика 

- начини реализације уз 

помоћ визуелног и аудио 

материјала 

- допунска и додатна настава 

 припрема за такмичења  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- слушање и реаговање на 

упутства наставника или са 

аудио траке 

- драмска игра, рад у пару 

- симулација ситуација, рад 

на групном пројекту 

- симулација дијалога 

- именовање научених 

појмова и израза уз често 

групно понављање 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

 

 
- примена аудио и видео 

записа 
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садржај текста важне 

информације текста, 

суштину поруке и 

говорникову намеру, 

као и емоционални 

контекст; Усмено 

изражавање Ученик 

треба да: - 

једноставним 

језичким средствима 

да основне 

информације о себи, 

својој породици, свом 

окружењу, школи и 

друговима, као и да од 

саговорника сазна 

сличне информације; - 

уз наставникову 

помоћ и уз употребу 

усвојених језичких 

средстава води кратак 

разговор о познатим, 

већ обрађеним 

темама; Интеракција 

Ученик треба да: - 

реагује вербално или 

невербално на 

упутства и постављена 

питања; - поставља 

питања, одговара на 

њих и изражава 

допадање и 

недопадање; - нуди и 

прихвата понуду, 

позив или извињење; - 

учествује у 

заједничким 

активностима и 

комуникацији на часу 

– рад у пару, у групу; - 

тражи разјашњења 

када нешто не разуме. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: - 

записује кратке 

белешке на основу 

наставниковог 

излагања; - пише 

разгледнице, 

електронска писма, 

кратка писма са 

садржајем личне 

природе; - самостално 

пише кратке саставе 

на познате, узрасно 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

 

 

 

 

 

Контролне вежбе и 

писмени задаци: 

- писмени 

задацииконтролне вежбе.

  
 

 

- индивидуална и групна 

анализа текста 

- припрема кратких питања у 

вези са прочитаним или 

одслушаним текстом 

- препричавање прочитаног 

текста 

- дискусија 

- трибине 

дописивање путем Skype-а, 

путем e-maila-а ... 

 

 

- кратки описи 

- диктати 

- преписивање текстова 

- правила интерпункције и 

правописа 

- коришћење интернета и 

других средстава писмене 

комуникације 

- подстицање креативности 

кроз писање кратких песама 

и прича 

игром размена писаних 

порука 

 

 

 

- дебата 

- дискусија на задату тему ( 

дијалог или у групи) 

- драматизација (скечеви) 

- замена улога 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуални одговори 

ученика писаним путем.  
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адекватне и блиске 

теме, дужине до 70 

речи. - Знања о језику 

- препознаје и користи 

граматичке садржаје; - 

поштује правила 

повезивања реченица 

у шире целине; - увиђа 

могућност позитивног 

трансфера знања и 

стратегија стечених 

учењем првог страног 

језика; - уочава 

сличности и разлике 

између матерњег и 

страних језика које 

учи; - разуме значај 

употреба 

интернационализама. 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ изабрани спорт 

8. разред РУКОМЕТ КОШАРКА И ОДБОЈКА 

 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈИ НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

 

 

Циљ наставе предмета – 

изабрани спорт јесте да 

ученици задовоље своја 

интересовања и потребе за 

стицањем знања, способности 

за бављење спортом као 

интегралним делом физичке 

културе и настојање да стечена 

знања примењују у животу 

(стварање трајне навике за 

бављење спортом и учешћем 

на такмичењима); 

 

Стицање теоријских знања у 

изабраном спорту, пружање 

неопходних знања из 

изабраног спорта (принципи, 

технике, начин вежбања – 

тренирања, стицање основних 

и продубљених тактичких 

знања; социјализација ученика 

кроз изабрани спорт и 

неговање етичких вредности 

према учесницима у 

такмичењу; откривање 

даровитих и талентованих 

ученика за одређени спорт и 

њихово подстицање да се баве 

спортом. 
 

РУКОМЕТ 

 

Задовољити интересовање 

ученика за бављењем 

рукометом као итегралним 

делом физичке културе и да 

стечена знања примењују  

у животу, стварањем трајне 

навике за бављењем овим 

спортом учешћем и 

организацијом такмичења. 

  

КОШАРКА 

 

Задовољити интересовање 

ученика за бављењем 

кошарком као итегралним 

делом физичке културе и да 

стечена знања примењују у 

животу, стварањем трајне 

навике за бављењем овим 

спортом учешћем и 

организацијом такмич 
 

ОДБОЈКА 

 

Задовољити интересовање 

 

 

 Усмерени развој 

основних моторичких 

способности,првенствено 

брзине и координације; 

 Усмерено 

стицање и  усавршавање 

моторичких умења и 

навика и навике 

предвиђених програмом 

физичког васпитања; 

 Примена стечних 

знања,умења и навика у 

сложенијим 

условима(кроз игру , 

такмичење и сл.); 

 Задовољавање 

социјалних потреба за 

потврђивањем,групним 

поистовећивањем и сл.; 

  Естетско 

изражавање кретњом и 

доживљавање естетских 

вредности; 

 Усвајање етичких  

вредности и подстицање 

вољних особина ученика 

 

 

 

РУКОМЕТ 

 Развој и одржавање 

општих моторичких 

способности, као и 

специфичних 

моторичких 

способности ученика 

значајних за успешно 

бављење рукометом, 

учењем и 

усавршавањем 

основних и сложених 

елемената технике и 

тактике и њихова 

примена у пракси кроз 

такмичења, 

 Стварање 

објективних представа 

ученика о сопственим 

могућностима у 

рукомету, 

 Социјализација 

ученика и задовољење 

потреба за 

потврђивањем и 

 

 

Програмски садржаји 

физичког васпитања- 

изабраног спорта чини 

следећа структура: 

 развијање 

моторичких 

споосбности 

ученика;  

 спортско-

техничко 

образовање ученика 

(обучавње и 

усавршавање 

технике);  

 индивидуална 

и колективна 

тактика изабраног 

спорта; теоријско 

образовање;  

 правила 

изабраног спорта; 

организовање 

унутар одељенских 

и међуодељенских 

такмичења. 
 

Садржаје рада на 

часовима 

програмирају 

наставници 

задужени за 

реализацију 

предмета физичко 

васпитање – 

изабрани спорт у 

складу са знањима о 

спортској грани и 

сагледавањем 

способности и 

знања ученика; 

програмирани 

садржаји планирају 

се као и сви остали 

часови наставе 

физичког васпитања 

 

Основне 

карактеристике 

програму су: 

 изборност; 

 

 

 Настава 

физичко 

васпитање - 

изабрани спорт 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 - 

изабрани спорт 

(нпр.одбојка) и 

посебно се 

нумеришу;  

 сваки 

ученик је 

обавезан да се 

определи за 

један спорт које 

му се понуди 

почетком 

школске 

године, а још 

боље на крају 

претходног 

разреда; 

 

 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 
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ученика за бављењем одбојком 

као итегралним делом физичке 

културе и да стечена знања 

примењују у животу, 

стварањем трајне навике за 

бављењем овим спортом 

учешћем и организацијом 

такмичења. 

 

групним 

поистовећивањем, 

неговањем етичких 

вредности према 

учесницима 

такмичења, 

 Откривање 

талентованих ученика 

и њихово подстицање 

за даље бављење 

рукометом. 

 

КОШАРКА 

 Развој и 

одржавање општих 

моторичких 

способности, као и 

специфичних 

моторичких 

способности ученика 

значајних за успешно 

бављење кошарком, 

учењем и 

усавршавањем 

основних и сложених 

елемената технике и 

тактике и њихова 

примена у пракси 

кроз такмичења, 

 Стварање 

објективних 

представа ученика о 

сопственим 

могућностима у 

кошарци, 

 Социјализација 

ученика и задовољење 

потреба за 

потврђивањем и 

групним 

поистовећивањем, 

неговањем етичких 

вредности према 

учесницима 

такмичења, 

 Откривање 

талентованих ученика 

и њихово подстицање 

за даље бављење 

кошарком. 

 

ОДБОЈКА 

 Развој и одржавање 

  да служе 

потребама ученика;  

 омогућавање 

наставницима не 

само да планирају 

већ и да 

програмирају рад у 

настави у складу са 

сопственим 

знањима, 

искуствима;  

 програм у 

великој мери 

омогућава 

креативност 

наставника;  

 програм је у 

функцији 

целокупне наставе 

физичког 

васпитања ученика.  

 

Предлог спортова 

који се понуде 

ученицима као 

избор. 
17. У првом реду, 

спортови који се у 

одређеном обиму 

обрађују кроз 

наставу физичког 

васпитања: 

атлетика; 

гимнастика; 

ритмичка 

гимнастика; 

рукомет; кошарка; 

одбојка; 

мали фудбал; плес. 

 

18. Спортови 

који се налазе у 

програмима 

такмичења "Савеза 

за школски спорт и 

олимпијско 

васпитање Србије" 

19.  Спортови за 

које је 

заинтересована 

локална средина, 

реалан ; 

предлажу се 

спортови за које 

постоје 

адекватни 

услови ;  

 ученици 

једног одељења 

могу изабрати 

исти спорт који 

су упражњавали 

у предходним 

разредима или 

могу изабрати 

нови спорт који 

до тада нису 

упражњавали. 
 

У складу са 

моторичким 

формама које 

карактеришу 

изабрани спорт и 

које се примењују 

у основној фази 

часа, неопходно је 

бирати вежбања, 

како за уводно -

припремну тако и 

завршну фазу 

часа ; 

Тежиште рада у 

свим изабраним 

спортовима да је 

на техници и 

њеној примени у 

ситуационим 

условима ; 

 

Код колективних 

спортова 

(спортских игара) 

форсирати 

уважбавање 

технике и 

тактике највише 

кроз игру и 

ситуационе 

услове 

приближне 

условима игре;  
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општих моторичких 

способности, као и 

специфичних 

моторичких 

способности ученика 

значајних за успешно 

бављење одбојком, 

учењем и 

усавршавањем 

основних и сложених 

елемената технике и 

тактике и њихова 

примена у пракси кроз 

такмичења, 

 Стварање 

објективних представа 

ученика о сопственим 

могућностима у 

одбојци, 

 Социјализација 

ученика и задовољење 

потреба за 

потврђивањем и 

групним 

поистовећивањем, 

неговањем етичких 

вредности према 

учесницима 

такмичења, 

 Откривање 

талентованих ученика 

и њихово подстицање 

за даље бављење 

одбојком. 

 

 

односно локална 

самоурава. 

20. Спортови за 

које постоје 

одговарајући 

природни и 

материјални 

ресурси: - скијање; 

- веслање.  

21.  Спортови са 

којима су се 

ученици упознали 

кроз курсне облике 

рада 
 

РУКОМЕТ 

 

Основни ниво: 

Елементи технике: 

вођење лопте „јачом“ 

руком у месту и 

праволинијском 

кретању умереном 

брзином; бацање 

(додавање) лопте тзв. 

„кратким замахом“ 

изнад висине рамена; 

хватање лопте у 

висини груди; бочни 

(„шасе“) шут. 

Неопходна правила: 

три корака, три 

секунде, три метра, 

грешке (искључења), 

прекршаји (ношена 

лопта, преступ), 

извођење аута. 

Тактика: игра на два 

гола. 

 

Средњи ниво: 

Елементи технике: 

вођења „јачом“ и 

„слабијом“ руком у 

месту, вођење лопте 

„јачом“ руком у 

праволинијском 

трчању максималном 

брзином; бацање 

(додавање) лопте тзв. 

„дугим замахом“ на 

веће растојање; 

хватање непрецизно 

бачених лопти 

На сваком часу у 

одређеним 

временским 

интервалима 

спроводити 

такмичење 

између екипа 

(неопходно је 

правити тимове- 

екипе према 

способностима); 

На часовима 

изабраног спорта 

обавезно је 

примењивати 

диференциране 

облике рада у 

складу са 

знањима и 

способностима 

ученика, 

уважавајући 

структуру 

ученика који су 

се определили за 

одређени спорт 

(има оних који 

су се тим 

спортом већ 

бавили или се 

њиме баве и 

ученика 

почетника); 
Реализацијом 

часова физичког 

васпитања – 

изабрани спорт 

пратити и 

запажати 

ученике који су 

посебно 

талентовани за 

спорт и 

упућивати их да 

се њиме баве и 

изван школе у 

клубовима и 

спортским 

школама ако то 

желе или имају 

интересовања.; 
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(високих, ниских); шут 

из трка („чеони шут“). 

Тактика: 

индивидуална тактика 

одбране, индивидуална 

тактика напада, 

преузимање играча 

при блокади, игра на 

два гола уз примену 

свих правила. 

  

Напредни ниво: 

Елементи техике: 

вођење лопте „јачом“ и 

„слабијом“ руком у 

кретању максималном 

брзином 

(праволинијски са 

променом правца); 

бацање (дсодавање) 

лопте иза леђа, главе, 

увртањем подлакта, 

„слабијом“ руком; 

скок шут са позиције 

бека, крила, пивота. 

Тактика: групна и 

колективна тактика у 

нападу и одбрани, игра 

на два гола уз суђење 

од стране самих 

ученика. 

 

КОШАРКА 

 

Основни ниво: 

Основни елементи 

технике: основни став 

у нападу и одбрани, 

кретање у одбрани, 

скок у одбрани и 

нападу, хватање и 

додавање лопте обема 

рукама, полазак и 

вођење лопте 

праволинијски и са 

предњом променом 

правца, пивотирање, 

шут на кош из продора 

дриблингом, шут са 

дистанце. 

Неопходна правила: 

грешке (лична, 

техничка), прекршаји 

(неправилно вођење, 

кораци, 3“, 5“, 

Током рада са 

ученицима 

уочавати оне чије 

се интересовање 

за одређени спорт 

не поклапа са 

њиховим 

могућностима и 

истим на крају 

школске године 

саветовати за који 

спорт да се 

определе у 

наредној 

школској години 
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преступ, враћање 

лопте у „задње“ поље, 

убацивање лопте у 

игру и извођење аута). 

 Тактика: игра 1 на 1 са 

и без лопте, сададња 

два играча у нападу. 

 

Средњи ниво: 

Елементи технике: 

додавање лопте једном 

руком, вођење лопте 

једном руком, вођење 

лопте са променом 

кроз ноге, шут из 

продора двокораком 

након пријема лопте, 

шутирање полагањем 

одоздо, одозго и 

бочно. 

Тактика: игра 2 на 2 у 

нападу и одбрани, 

сарадња 3 играча у 

контранападу и 

позиционом нападу, 

одбрана „човек на 

човека“ и напад на ту 

одбрану. 

  

Напредни ниво: 

Елементи техике: 

вођење лопте са 

променом иза леђа и 

„ролингом“, скок-шут. 

Тактика: игра 3 на 3 у 

нападу и одбрани, 

зонска одбрана и напад 

на зонску одбрану. 

 

ОДБОЈКА 

 

Основни ниво: 

Елементи технике: 

одбијање лопте 

прстима и чекићем, 

школски сервис. 

Неопходна правила:  

постизање поена, 

дозвољен број 

одбијања лопте у 

једној акцији, сервис 

из простора за 

сервирање без 

преступа, ротација. 
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Средњи ниво: 

Елементи технике: 

прецизно одбијање 

лопте прстима и 

чекићем, „лелујави“ 

сервис.  

Неопходна правила: 

недозвољени контакти 

са лоптом  

Тактика: заштита 

блока, игра у пољу. 

 

Напредни ниво: 

Елементи техике: 

смечирање, 

блокирање. 

Неопходна правила: 

суђење. 

Тактика: групна и 

колективна тактика у 

нападу и одбрани. 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ДОМАЋИНСТВО 

 

                                                

8. РАЗРЕД  
 

ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ САДРЖАЈИ НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА 

Циљ наставе  

домаћинства  јесте 

да ученици  стекну  

нова знања,  

интегришу,  

нкционализују  и  

унапреде  

претходна  знања  

и  вештине,  усвоје  

вредности  и  

рмирају  навике  у  

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 

СРЕДСТВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ 

ЛИЧНЕ 

ХИГИЈЕНЕ И 

ХИГИЈЕНЕ 

СТАНА 

 Вода и њен значај за 

одржавање хигијене.Средства 

за личну хигијену (сапуни, 

шампони, пасте за зубе и 

др).Козметичка  средства.  

Средства  за  негу  коже  и  

косе.  Декоративна 

козметичка средства.Кућна  

апотека  –  примена,  чување  

и  одлагање  лекова  и  

санитетског 
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вези  са  важним  

активностима  у  

свакодневном  

животу  у  

асти становања, 

одевања, исхране 

и употребе 

различитих 

материјала.  

 

ресурси пијаће воде 

ограничени и рационалнo 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, 

средства 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;-  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  да  бојењем,  

лакирањем  и  полирањем  

заштити  металне,  дрвене  и  

зидне површине од 

спољашњих утицаја;-  уме,  

зависно  од  врсте  

материјала,  да  изабере  

лепак  или  да  изведе  други 

материјала.Материјали за 

опремање стана (дрво, метал, 

стакло, керамика, 

текстил).Одржавање  стана.  

Средства  за  чишћење  и  

дезинфекцију.  Одржавање 

намештаја, зидова и подова у 

различитим просторијама 

(соба, кухиња, купатило). 

Заштита  дрвета,  метала  и  

зидова  од  атмосферских  

утицаја,  бојење,  

лакирање, полирање. 

Отпадни  материјали  у  

домаћинству  -  руковање,  

разврставање  и  одлагање. 

Загађивање околине отпадом 

из 

домаћинства.Вежбе:Тумачење 

ознака са средства за личну 

хигијену и козметичких 

препарата.Тумачење ознака 

са средстава за хигијену 

стана.Планирање кућне 

апотеке.Уклањање мрља са 

стакла, намештаја, текстила 

и металних предмета у 

домаћинству. Бојење и 

лакирање дрвених предмета 

(рам за слику, украсне 

кутије).  

 

ИСХРАНА 

ЧОВЕКА 

-  Биолошки  важне  

супстанце:  масти  и  уља,  

угљени  хидрати,  протеини, 

витамини,  минерали  и  вода  

и  њихова  улога  у  

човековом  организму 

(градивна, енергетска, 

заштитна, 

регулаторска).Намирнице  

биљног  порекла  у  исхрани.  

Заступљеност  биолошки  

важних супстанци у 

намирницама биљног 

порекла. 

Намирнице  животињског  

порекла  у  исхрани. 

Заступљеност  биолошки 

важних супстанци у 

намирницама животињског 

порекла.Вода – значај у 

исхрани и припремању 

хране.Потребе  у  градивним,  

енергетским  и  заштитно-
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одговарајући начин 

спајања;-  разврстава  и  

правилно  одлаже  чврсти  

отпад  у  домаћинству  

применом конвенционалних 

и ознака;-  придржава се 

и/или предузима мере 

заштите околине од 

отпадних материјала из 

домаћинства  

 

регулаторским  састојцима 

хране,  у  зависности  од  

узраста,  врсте  занимања,  

пола, спољашње  средине, 

здравственог и физиолошког 

стања организма. Последице  

неправилне  исхране:  

гојазност,  булимија,  

анорексија, авитаминозе, 

хиповитаминозе, 

хипервитаминозе. Еколошка 

храна и генетски 

модификована 

храна.Загађивање хране и 

заштита од загађивања. 

Одлагање,  чување  и  

конзервисање  намирница  

(физичке,  хемијске  и 

биолошке 

методе).Припремање хране. 

Начини обраде намирница: 

техничка и термичка обрада. 

Припрема  намирница  тако  

да  се  одржи  њихова  

хранљива  вредност.  

Хигијенски услови  приликом  

припремања  хране.  Прибор  

и  посуђе  за  припремање  

хране. Машине за обраду 

намирница. Апарати за 

припремање и чување 

хране.Култура понашања за 

трпезом и култура исхране.  

Послуживање и узимање 

хране. Стоно посуђе и 

прибор.Светске 

кухиње.Вежбе:Састављање  

јеловника  (расподела  

укупних  енергетских  

потреба  по појединим 

оброцима у току 

дана).Спровођење 

истраживања о навикама у 

исхрани. Припремања хране у 

сировом стању: салате и 

сокови од воћа и поврћа. 

Припремање млечних 

напитака. Припремање 

напитака од кисело-млечних 

производа (воћни 

јогурт).Припремање премаза 

од млечних 

производа.Аранжирање 

хране, стола и послужи вање 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУТУРЕ 

 

 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК 

8.разред 
LIMBA ROMÂNĂ 

 

ЦИЉ 
Scopulactivităţii instructive 

ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 
Sarcini operative 

САДРЖАЈИ 

Cuprins 

НАЧИНИ 

ОСТВАРИВАЊА 
MODUL DE REALIZARE 

A PROGRAMEI 
- 

recapitulareaşisistematizarea

noţiunilorînsuşite la 

limbăşiliteraturăînclaseleant

erioare; - 

sesizareatextelorscriseîndife

ritestiluri; - 

receptareamesajuluiîncomun

icareacotidiană - 

însuşireacorectă a 

exprimăriiscriseşiorale - 

dezvoltareaşiîmbogăţireavoc

abularului cu 

expresiişicuvintenoi - 

dezvoltareainteresuluifaţă de 

creaţiileliterareînlimbaromâ

nă - 

dezvoltareacreativităţiiprina

ctivităţile de atelier 

şiactivităţileindividuale. - 

săformezecriteriipentruanali

zaşicomentareaoperelorliter

arepotrivitvârstei 

să-şi îmbogăţească 

vocabularulcucuvinte 

şiexpresiinoi; - să facă 

distincţiadintretextelesc

rise îndiferitestiluri; - 

să însuşească 

valorilestilisticealeunor

cuvintedintr-

untextliterar 

şinonliterar; - să 

însuşească 

raportuldintrepropoziţii 

înfrază; - să deducă 

sensulneologismelordin

tr-unmesajascultat; - să 

folosească 

şiaplicecorectizvoarele

deinformaţie (reviste, 

manuale, dicţionare, 

enciclopedii, 

altemedii); - să facă 

distincţiadintreformele

deexprimare 

înlimbaromână literară 

şidialectală - să 

utilizezecorectlimbaro

mână literară 

îndiferitesituaţii. - să 

sistematizezemateriadi

ntoatedomeniileprevăz

utedeprogramă - să 

LIMBA 

Originealimbiiromâne. 

Dialectele 

şisubdialectelelimbiirom

âne. Graiurile. 

Limbavorbită 

şilimbaliterară. 

Vocabularullimbiiromân

e. Structuraetimologică 

avocabularului - 

cuvintemoştenite şi 

împrumutate. 

Inovaţiilexicale. 

Procedeele interne de 

îmbogăţire a 

vocabularului 

(actualizare) 

 

 

 

 

Analizatextului 

Formareacriteriilorcores

punzătoarepentruselectar

ea, 

valorificareaşianalizatext

elorliterare.  

 

 

 

 

Îndomeniullimbii se pune 

accent 

peevaluareaposibilităţilor 

de 

exprimareprinexpresiişicu

vintenoiînvocabularulacti

v al 

elevilorşisesizareasensulu

iinovaţiilorlexicaleînfuncţ

ie de context. 

 

 

 

 

 

Îndomeniulliteraturiisepro

punurmătoareleactivităţi: 

recapitularea 

şisistematizareanoţiunilor 

însuşitelalimbă 

şiliteratură 

înclaseleanterioare. 

Sesizareatextelorscriseînd

iferitestiluri.Abordareaop

erelordramatice. 

Asemănărileşideosebirile

dintreopereleliriceşiepice. 
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aplicenormelemorfosint

actice încomunicare – 

înpropoziţii şi înfraze 

 

 

Exprimareaorală 

Exprimareagândurilorşip

ropriiloratitudiniîndiferit

esituaţii de 

comunicarezilnică 

Noţiuniliterare 

Actualizareanoţiunilorlit

erare din aniiprecedenţi. 

Genurişispeciiliterare: 

Pastelul. Legenda. 

Baladacultă. Schiţa. 

Povestirea. Nuvela. 

Comedia. Romanul. 

Anecdota. Portretul 

(fizicşi moral). 

Hiperbola. Antiteza. 

Metafora. Stratulfonetic. 

Versificaţia. 

Sintaxapoetică. 

Tropiişifigurile de stil. 

Piciorul metric. Rima. 

Versul liber. 

Folclorulliterar. 

 

 

 

Exprimareaînscris 

Exprimareaînscris a 

unuipunct de vedere 

personal 

Folosireacorectăşicreativ

ăaelementelor de 

comunicareînscrisÎmbin

areadiferitelorforme de 

expunere (povestire, 

descriereşi dialog) 

încompunerileelevilorpe

temelibereşiteme date. 

Analizatextelorliterarecit

ite, rezumatul, 

caracterizareapersonajel

or 

 

 

 

 

 

Culturaexprimăriioraleşiî

nscris are o 

importanţădeosebitădeoar

ecereprezintăbazauneico

municăricalitative. Din 

acestmotivîncursulactivită

ţiitrebuieinsistatasupraîm

bogăţiriifondului lexical, 

exprimareaîn mod 

original a 

propriilorideişiopinii. 

Stabilireaprincipalelormo

dalităţi de 

înţelegereşiinterpretare a 

unortextescriseîn diverse 

situaţii de 

comunicarecotidiană - 

prinactivităţiînateliere. 

 

Допунска настава 
За допунски рад се опредљују ученици  5. разреда  којима је потребна додатна мотивација и подршка у усвајању 

румунског језика, као и  ученици којима је потребна било каква додатна помоћ у процесу учења 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

 

-подстицање на усвајање знања 

- -мотивисање  за рад 

- -методе рада прилагођава 

карактеристикама и способностима 

ученика  

- Ученик  зна основе ( градња, употреба) 

садашњег, прошлог и будућег времена 

-правилно казује реченице у зависности од 

времена 

дешавања; 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

- интерактивно учење 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

 

-зна да користи врсте речи; 

- ученик зна употребу модалних глагола и 

њихову промену у презенту и претериту 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

- читање наглас 

- вежбе са акцентовањем 

- вођење сопственог речника 

- провера речи 

- рад у пару (дијалог) 

ученик  зна  одређен  фонд речи, потребних за 

лично представљање 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

читање разноврсних текстова 

- дискусија 
- ученик зна правилно да чита непознат текст, 

ПИСАЊЕ И 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

- диктати 

- преписивање текстова 

- кратки описи 

-разуме нови текст са мањим бројем непознатих 

речи; 

-пише кратка неформална писма  

КОНВЕРЗАЦИЈА - индивидуално, у пару 

- Ученик је способан да монолошки, без 

претходне припреме представља у пар 

реченица себе и друге. 

 

 

 

 

 

 

 

Додатна настава 
 

Додатна настава се организује за напредније ученике  5. разреда који желе да прошире своја знања из  

румунског језика. 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

 

ГРАМАТИКА 

 

 

методе рада прилагођава 

ученицима који показују 

интересовање за усвајање 

знања  у већем обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ВОКАБУЛАР И 

ИЗГОВОР 

 

 

- методе рада 

прилагођава ученицима 

који показују 

интересовање за 

усвајање знања  у већем 

обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

-Усвајање знања у већем обиму 

-  Припрема за школско, општинско…. такмичење 

 

ЧИТАЊЕ И 

СЛУШАЊЕ СА 

РАЗУМЕВАЊЕМ 

- методе рада 

прилагођава ученицима 

који показују 

интересовање за 

усвајање знања  у већем 

обиму 

- рад у пару 

- индивидуални рад 

- Усвајање знања у већем обиму 

- Припрема за школско, општинско…. 

такмичење 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУТУРЕ 

 
NASTAVNI PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE 

Od 1.razredа do 8.razreda 

Nastavu maternjeg jezika triba povezat prvenstveno sa stečenim iskustvom iz svakodnevnog života, sa 

nastavom poznavanja prirode i društva, poviјеšću, zemljopisom, sa likovnom i glazbenom kulturom, 

običajima, kulturom, vijerom i tradicijom svog naroda. Korelacija  ovih  prijedmeta i oblasti prijeko je 

potrijebna jer omogućava ostvarivanje veoma uspešnih rezultata rada. 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУТУРЕ 

 

 

 

 
 

 

 

 

CILJ 

NASTAVE 

OPERATIVNI 

ZADACI NASTAVE 
SADRŽAJI NAČINI OSTVARIVANJA 

CILJ nastave 

hrvatskog jezika 

s elementima 

nacionalne 

kulture je da 

učenici ovladaju 

hrvatskim 

standardnim 

jezikom u 

okviru 

predviđenih 

sadržaja, te da 

upoznaju 

elemente 

hrvatske kulture 

- upoznavanje i 

njegovanje kulturne 

baštine Hrvata; 

 - postupno i 

sistematsko 

upoznavanje hrvatskog 

standardnog jezika u 

usmenoj i pismenoj 

uporabi;  

- primjena jezika u 

različitim 

komunikacijskim 

situacijama;  

- razvijanje pravilnog 

usmenog i pismenog 

izražavanja; 

 - bogaćenje rječnika, 

jezičnog i stilskog 

izraza; 

-upoznavanje sa 

šokačkom I 

bunjevačkom 

tradicijom u 

Vojvodini. 

KOMUNIKACIJSKA 

OSPOSOBLJENOST 

 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

JEZIČNA 

OSPOSOBLJENOST 

 Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

KNJIŽEVNOST 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja... 

*Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 

HRVATSKA 

KULTURNA, 

POVIJESNA I 

PRIRODNA 

BAŠTINA 

Prepoznaje, razlikuje, izdvaja , priča, 

prepričava, tumači, obrazlaže, interpretira, 

ilustruje, igra uloge, recituje, osmišljava, 

predstavlja, nalazi korelacije sa poviješću , 

zemljopisom... 

 *Sadržaji se ostvaruju shodno uzrastu 
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4.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
       Школски програм реализује се кроз обавезни, изборни и факултативни део. Обавезни део 

школског програма обухвата предмете и садржаје који су обавезни за све ученике одређеног нивоа и 

врсте образовања. Изборни део школског програма обухвата обавезне изборне предмете и изборне 

наставне предмете. Факултативни део школског програма обухавата садржаје којима се задовољавају 

интереси ученика, у складу са могућностима школе, као и садржаје и облике слободних активности 

(хор, оркестар, екскурзије, секције, културне и друге активности...).  Циљеви и програмски задаци су 

јасно и прецизно одређени по разредима и доприносе ефикаснијој реализацији наставног сижеа. За 

остваривање циљева школског програма значајно је ефикасно планирање на годишњем и месечном 

нивоу, као и припремања наставника за свакодневну наставу. На часовима ће се користити 

најразличитији активни приступи рада са децом како бисмо максимално допринели развоју сваког 

појединца. 

 

При остваривању школског програма водиће се рачуна о:  

- разноврсности циљева и задатака образовања и васпитања 

- захтевима одређене науке или других релевантних дисциплина 

- врстама садржаја које је потребно функционално везати  

- узрасним карактеристикама и могућностима ученика 

- потребама и интересовањима ученика 

- постојећим условима у школи и циљевима зацртаним Школским развојним планом и 

процесом самовредновања 

- свему осталом што је битно за образовни процес 

 

     Методе ће бити разрађене по појединим предметима у оперативним програмима 

 

5. ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 
 
Праћење ученика подразумева: 

- тестирање и процењивање когнитивне, социјалне, емоционалне и  

       зрелости ученика како би се осигурали оптимални услови за испољавање и  

       развијање свих потенцијала и пружила одговарајућа помоћ уколико за то  

       постоји  потреба. 

- праћење постигнућа ученика током школске године. 

 

        Наставник у поступку праћења ученика прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, 

процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у прописаној евиденцији и својој 

педагошкој документацији. За праћење напредовања ученика користе се самостални радови ученика 

који се чувају у форми портфолија. 

       Под педагошком документацијом сматра се писана документација наставника која садржи: личне 

податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнуће, податке о 

провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању ученика и 

друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. 

      Школа предвиђа екстерно и интерно праћење постигнућа ученика. Циљ праћења је 

индивидуализација наставног процеса у целини. Екстерним системом се врши провера постигнућа 

ученика два пута у току основношколског образовања, на крају четвртог и осмог разреда. Интерна 

провере напредовања ученика од стране школе врше се од другог разреда у оквиру иницијаног и 

критеријумског теста. Иницијалним тестом на почетку школске године наставници процењује 

предходна постигнућа  ученика у оквиру предмета или теме, која су од значаја за предмет, а у 
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функцији планирања рада наставника. Критеријумским тестом наставници добијају информације о 

постигнућу и напредовању ученика, што омогућава индивидуализован приступ у даљем раду.  

     Родитељи су такође у могућности да прате напредовање своје деце током школске године и путем 

писаних извештаја, које добијају на крају сваког тромесечја, на полугодишту и на крају године. У 

извештајима се, осим напредовања ученика, родитељи информишу и о свим аспектима развоја, 

социјализацији, радним навикама, интересовањима и мотивисаности ученика за рад. 

  

      Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење 

остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа ученика у току савладавања 

школског програма. Током оцењивања ученика користиће се Правилник о оцењивању ученика 

основне школе. У првом разреду оцењивање је описно, а од другог до осмог разреда примењује се 

бројчано оцењивање. Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току 

школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

     Формативно оцењивање - јесте редовно проверавање постигнућа ученика, садржи  повратну 

информацију и препоруке за даље напредовање -  оцена је описна и бројчана. Провера остварености 

образовних постигнућа (усмена, кратка писмена) се не најављује и може да се организује и на 

часовима обраде и увежбавања и евидентира се у педагошкој документацији наставника ( досије 

ученика). 

       Сумативно оцењивање - јесте вредновање постигнућа на крају програмске целине (теме) или за 

класификациони период из предмета и владања- оцена је бројчана и уноси се у дневник образовно-

васпитног рада. Провера остварености образовних постигнућа (усмена, писмена) на крају програмске 

целине се планира, а вредновање, односно оцењивање најављује.  

 

 

6. ПРОГРАМИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ ШКОЛА 
 

    6.1 ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВА 
Циљ допунске наставе је прилагођавање (индивидуализација) наставних садржаја одређеног 

предмета ученицима који из било ког разлога имају тешкоћа у савладавању програма како би им се 

омогућило усвајање програма и развој њихових способности. 

 

Задаци допунске наставе: 

 Усвајање наставих садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе. 

 Усвајање наставних садржаја предвиђених наставним планом и програмом на основном 

нивоу.  

 Увежбавање и понављање стечених знања и вештина и давање упутства за свладавање 

потешкоћа у учењу. 

 Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја.  

 Пружање помоћи ученицима који раде по прилагођеном програму. 

 Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог предзнања или из било ког другог 

разлога нису усвојили одређено наставно градиво. 

 Развијање самопоуздања и редовног учења и вежбања и јачање мотивације ученика. 

 

Допунска настава се организује за ученике који - из објективних разлога - у редовној 

настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.  

Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока 

заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад. На 

основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку групу се ствара посебан, 

одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити испољени недостаци у знању, 

умењу и вештини ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне облике у савладавању 

одређених програмских садржаја (индивидуализација наставе - полупрограмираним и 
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програмираним секвенцама, наставним листићима; предавањима с друкчијим - очигледнијим 

примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.). Нарочито треба водити рачуна о 

одмерености захтева, као и о стимулисању ученика за показане резултате (похвале, награде, 

позитивна оцена).  

Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче 

тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада одређену 

тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе. 

Током даље редовне наставе такве ученике не треба занемарити, односно - диференцирањем 

редовне наставе - омогућити ученицима да градиво савладају на редовним часовима. 

 

Начин остваривања програма: 

Извршиће се благовремена идентификација ученика за које је потребно организовати 

допунску наставу. Одељењско веће и сви наставници ће пратити потребе за допунским радом, 

предлагати ученике, предмете, број часова и анализирати квалитет и резултате рада у допунској 

настави. Са ученицима ће се обавити разговори да би се утврдило на које  тешкоће и проблеме 

наилазе у учењу. Ученицима ће радити задатке и садржаје који су посебно припремљени, радиће се 

групно, тимски, индивидуално. Понављањем и проверавањем стећи ће се увид у то како су ученици 

научили и схватили образовне-васпитне садржаје. 

 

 
Циљ додатне наставе је да се омогући ученицима од четвртог до осмог разреда да у складу 

са својим посебним интересовањима и склоностима развију своје способности и прошире знања. 

1. За додатни рад опредељују се ученици од 4. до 8. разреда изнадпросечних способности и 

посебних интересовања за наставни предмет, односно за продубљивање и проширивање 

знања из свих или само појединих програмско-тематских подручја редовне наставе. То су 

они ученици чија се знања, интересовања и даровитост изразитије испољавају већ у 1., 2. и 3. 

разреду. Такве ученике уочавају, прате и подстичу наставници разредне наставе и 

педагошко-психолошка служба школе све до 4. разреда када се први пут организује додатни 

рад (изводи се све до завршног разреда). 

2. Додатни рад се организује и изводи за ученике од 4. до 8. разреда, један час недељно 

током целе наставне године. Изузетно је важно да се започета динамика додатног рада одржи 

док се не реализује утврђени програм. Уколико се, изузетно, додатни рад организује само у 

једном делу наставне године, пожељно је да се интересовање даровитих ученика за овај рад 

доцније не гаси, односно да се они подстичу на самостални рад другим формама рада (нпр. 

појачаном индивидуализацијом рада у редовној настави, давањем посебних задатака, 

ангажовањем у одговарајућим слободним активностима и др.). 

3. Додатни рад - заснован на интересовању ученика за проширивање и продубљивање 

знања, умења и вештина - непосредније активира ученике и оспособљава их за 

самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на стваралачки рад и упућује на 

самостално коришћење различитих извора сазнања. Под руководством наставника ученици 

се у додатном раду самостално служе  садржајима (у учењу и истраживању), те припремају и 

излажу своје радове (усмене, писмене, практичне) пред својом групом, разредом или целом 

школом. Знања, умења и вештине, које су стекли истраживачким, индивидуалним и групним 

радом, ученици користе у редовној настави, слободним активностима и у другим приликама 

(конкурси, такмичења, школске и друге приредбе). Ученике који се посебно истичу у 

додатном раду треба и посебно стимулисати (похвале, награде) 
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4. Уочавање потенцијално даровитих ученика у овој области остварује се непосредним 

праћењем од стране наставника разредне и предметне наставе, анализом радова ученика и 

остварених резултата на смотрама, такмичењима, интервјуисањем ученика и родитеља и 

применом одређених инструмената од стране школског психолога или педагога. На основу 

добијених резултата праћења и испитивања, интересовања и жеља даровитих ученика и 

напред наведених оријентационих садржаја, наставник заједно са ученицима утврђује 

(конкретизује) програм додатног рада с групама или појединим даровитим ученицима. 

Програмом рада обухватају се сегменти оријентационих садржаја програма (зависно од 

интересовања и жеља ученика). То значи да наставник није обавезан да с појединцем или 

групом ученика оствари у целини оријентационе садржаје програма. Битно је да планирани 

садржаји програма буду у складу са интересовањима и жељама ученика, као и са 

расположивим годишњим фондом часова. 

5. Додатни рад се може реализовати као индивидуализовани (примерен појединим 

ученицима) и групни (за групе ученика једног или више разреда који се посебно интересују 

за исте садржаје програма додатног рада). Зависно од интересовања ученика и програмских 

тема, групе се могу мењати (флексибилност састава групе). 

6. Улога наставника у додатном раду је специфична. У сарадњи са учеником (евентуално 

- родитељима и школским педагогом или психологом) наставник утврђује конкретан програм 

додатног рада.Реализујући програм додатног рада, наставник за сваку од одабраних тема 

проналази и примењује најпогодније облике и методе рада, пре свега оне које у највећој 

могућој мери активирају све потенцијале ученика, а нарочито оне који омогућавају развој 

креативности ученика. Током додатног рада наставник се поставља као сарадник који 

стручно помаже рад појединца или групе: упућује и усмерава, помаже да се дође до правих 

решења, закључака и генерализација. Однос ученика и наставника у додатном раду је 

сараднички, у извесној мери непосреднији и ближи него у редовној настави. 

7. У додатном раду са ученицима наставник прати и евидентира њихов развој и 

напредовање, усавршава утврђене програме, открива нове могућности индивидуализације 

рада (проблемски задаци, истраживачки радови, програмиране и полупрограмиране 

секвенце, коришћење садржаја и разних апарата и техничких помагала и др.), те врши 

уопштавање и примену стечених знања, умења и вештина у различитим ситуацијама. 

Обезбеђује укључивање ученика у организоване облике рада ван школе (конкурси, смотре, 

такмичења). За сваког ученика води досије у који уноси битне податке о његовом 

напредовању у развоју, те се стара да тај досије прати ученике пре уписа у средњу школу. 

8. Ученици се самостално опредељују за додатни рад (могу бити мотивисани, али никако 

присиљавани на то). Приликом опредељивања ученика за додатни рад, објективно треба 

проценити мотиве који су утицали на њихову одлуку (у обзир долазе само стварно надарени 

ученици, оцене из предмета, а жеље ученика и родитеља не представљају пресудан фактор, 

јер не мора у сваком одељењу да буде даровитих ученика за предмет, талентованих за све 

предмете и области). Ученик остаје укључен у додатни рад онолико времена (година) колико 

жели. Посебно треба водити рачуна о томе да се даровити ученици не оптерећују изнад 

њихових стварних могућности и жеља (довољно је да ученик - уз редовну наставу - буде 

ангажован још само у једном виду васпитно-образовног рада - додатном раду, на пример) 
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   6.2. ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ  АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ 

 
Циљ културне делатности школе је унапређивање образовно-васпитног рада у школи и 

општег културног и образовног рада у друштвеној средини, развијање  дечјег стваралаштва, 

интересовања и склоности и афирмација свих ваннаставних активности које се реализују у 

школи. 

 

Задаци школе у остваривању културних 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, 

 предлаже и унапређује програме културних и друштвених активности и методе 

повезивања школе и друштвене средине, 

 омогући утицај друштвене средине (учешће културних и других институција на 

остваривању програма образовно-васпитног рада), 

 стално доприноси подизању и развијању културе рада и живљења у друштвеној 

средини, 

 обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и друштвеном 

животу средине 

 поштује и прати афинитете ученика, њихова интересовања, склоности, таленте, амбиције са 

циљем да се поспеше креативност, инвентивност, маштовитост, заједништво и колективни 

дух, ангажованост према друштвеној и социјалној стварности, свест о сопственим 

вредностима и њиховој надградњи, људске врлине и квалитети. 

 

Начин остваривања програма 

Програм културних активности школе остварује се организацијом изложби, приредби, 

прослава, концерата, смотри, ... Реализатори културних активности најчешће су ученици и 

Ученички парламент. У реализацији Програма културних активности значајна погодност за 

нашу школу је то што су нам у близини све важнe установе културе као што су библиотека, 

Културни центар: галерија, биоскоп, гостујућа позоришта, секције, а са којима остварујемо 

добру сарадњу. Ученици који желе да се баве програмима културе и истраживањима изван 

школе укључују се у разне активности клубова, удружења, сликарске секције, музичких 

удружења, интересних група и других организационих форми које код толентованих  

ученика помажу да се оствари посебна склоност ка уметности или уметничком 

стваралаштву. 

 

Програмски садржаји: 

Свечани пријем првака, обележавање Дечије недеље, обележавање школске славе Св. 

Саве (свечана академија), изложба ликовних и литерарних радова, обележавање Дана школе 

и празника (Нова година, Ускрс), посете позоришту, биоскопу, библиотеци, Сајму књига, 

Путокази (сајам образовања), учешће на смотри рецитатора, обележавање значајних датума 

(националних и међународних), прослава мале матуре, дана заљубљених. 

 

 

 

 

 

  6. 3. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
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Ради подстицања правилног развоја и развијања свести о значају здравља и његовог очувања, 

потребно је ученике укључивати у што више спортских активности које ће допринети реализацији 

циљева физичког васпитања. 

 

 Циљ програма школског спорта јесте да разноврсним и систематским моторичким 

активностима, допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких 

способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних 

теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада, развоју свести о 

важности сопственог здравља и безбедности, очување и унапређивање здравља, развијање 

здравих стилова живота и превенција насиља, наркоманије и деликвенције. 
 

Задаци 
 

- 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 

- формирање морално-вољних квалитета личности 

- оспособљавање ученика да стечена знања, 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 

 

Програмски садржаји: 

 

Учешће на кросу РТС-а, организовање недеље школског спорта, спортских турнира, 

организовање штафетних игара за ученике од првог до осмог  разреда, међуодељенских такмичења и 

унутар одељењска такичења у малом фудбалу, одбојци и кошарци , учешће на уличним тркама у 

којима ће учествовати ученици од петог до осмог разреда.. 

Прва недеља школског спорта планира се у току обележавања Дечије недеље. Организоваће 

се спортске активности за све ученике школе, у складу са њиховим узрастом и могићностима. 

 Организовање турнира за ученике од петог до осмог разреда (мали фудбал, одбојка, кошарка 

и рукомет ) у оквиру програма поводом Дана школе на којим ће учествовати и ученици из других 

школа, организовање турнира на којим ће учествовати родитељи и наставници ученика од првог до 

осмог разреда 

 

Начин остваривања програма: 

Рад по групама (екипама) и индивидуално.Такмичења ће се  спроводити у сали за физичко 

васпитање и на отвореним спортским теренима, водиће се рачуна о фер-плеј игри, о мерама 

безбедности и регуларности организовања спортских активности. 

 

 

 

  6.4. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА  
        Програм заштите утврђује се на основу анализе стања безбедности, присутности различитих 

облика и интензитета насиља, злостављања и занемаривања у Школи, специфичности Школе и 

резултата самовредновања и вредновања квалитета рада Школе.    

       Програмом заштите обезбеђују се  услове за сигурно и подстицајно одрастање и развој  ученика, 

заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања и социјалну реинтеграцију детета и 

ученика које је извршило, односно било изложено насиљу, злостављању или занемаривању. 

Програмом заштите од насиља, злостављања и занемаривања Школа одређује мере и активности које 

обезбеђују развијање и неговање позитивне атмосфере и безбедно окружење, дефинише превентивне 

и интервентне активности, одговорна лица и временску динамику остваривања. 
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ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА  

 

        Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно 

понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или 

запосленог. 

       Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; физичко кажњавање ученика 
од стране запослених и других одраслих особа. 

       Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног 
угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог. 

      Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује ученик из групе вршњака и 

различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, неприхватањем по основу 

различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од заједнице, ускраћивањем задовољавања 

социјалних потреба. 

      Дискриминација је социјално насиље и представља свако неоправдано прављење разлике или 

неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у 

односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на 

отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу 

мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским 

или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, 

социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у 

развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и 

другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. 

        Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи 

или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није 

развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне 

експлоатације. 

         Електронско насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која може да 

има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука 

електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта (wеб сите), четовањем, укључивањем у 
форуме, социјалне мреже и сл. 

       Занемаривање у Школи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-васпитног рада 

неопходних ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању или на занемаривање од стране 

родитеља; пропусте у обављању надзора и заштите ученика од повређивања, самоповређивања, 

употребе алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце, укључивања у 
деструктивне групе и организације и др. 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМА  

    Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на: 

• право на живот, опстанак и развој 

• најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 

• спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом 

• активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем могућности 

да искажу своје мишљење 
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ЦИЉЕВИ  ПРОГРАМА 

         Циљ програма је превенција свих облика насилничког понашања, као и стручна  интервенција у 

ситуацијама потенцијалног или стварног насилничког понашања ученика,родитеља, наставника или 
других лица. 

Циљеви Програма у превенцији су: 

• Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

•Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење 

евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика,наставника и родитеља  

•Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на  

препознавање насиља и злостављања 

•Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног особља, 

ученика, родитеља, локалне заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема насиља 

• Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који 

указују на потенцијално насилно понашање 

• Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

• Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду 

• Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у 

школском животу о томе 

• Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања 

опасности врше пријављивање насиља 

• Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, 

самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина 

• Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора 

• Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу 

проблема насиља у школи 

 

Циљеви Програма у интервенцији су: 
• Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља 

• Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења 

Програма заштите 

• Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака 

• Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља 

 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ  АКТИВНОСТИ 

      Превентивне активности заједнички планирају и спроводе ученици, родитељи и запослени. 

   

АКТИВНОСТ 
  

НОСИОЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање Тима за заштиту ученика од 

насиља за наредну школску годину 

Директор Август 

Анализа стања, праћења насиља, 

злостављања и занемаривања, вредновања 

квалитета и ефикасности предузетих мера и 

активности у области превенције и 

интервенције 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

 

 

Август 

Анкетирање наставника, ученика и родитеља 

и утврђивање њихових предлога за 

унапређивање безбедности у школи 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 
Септембар 
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Израда Акционог плана превентивних 

активности за наредну школску годину 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 
Септембар 

Организовање дежурства запослених Директор и Тим за 

заштиту деце од 

насиља 

Септембар 

Усклађивање постојећих подзаконских аката 

школе са Законом и Посебним протоколом за 

заштиту ученика од насиља 

Секретар 
На почетку 

школске године 

Дефинисање правила понашања и последица 

кршења правила понашања 

Тим за заштиту 

деце од насиља, 

Ученички 

парламент 

 

На почетку 

школске године 

Информисање ученика и родитеља  о Тиму и 

његовим активностима и упућивање  у 

могућност тражења помоћи и подршке од 

Тима 

Одељењске 

старешине На почетку 

школске године 

Предавање за родитеље : 

- Како препознати и како се понашати 

уколико ваше дете трпи насиље? 

 

Одељењске 

старешине 

 

На почетку 

школске године 

Формирање вршњачког тима за заштиту 

ученика од насиља 

Координатор 

ученичког 

парламента 

Септембар 

Коришћење наставних садржаја у превенцији 

насиља 

Наставници У току школске 

године 

Организовање слободних активности према 

предлозима Ученичког парламента  

Директор и Тим за 

заштиту деце од 

насиља, 

Ученички 

парламент 

 

У току школске 

године 

Школска спортска такмичења/ спортски дан 

посвећен безбедном и сигурном школском 

окружењу (кошарка, фудбал, рукомет и 

одбојка) 

Наставници  

У току школске 

године 

Обележавање Дечје недеље 

Одељењске 

старешине, ПП 

служба и Ученички 

парламент 

Октобар  

Обележавање 19. новембра- Светског дана 

борбе против злостављања деце 

Ученички 

парламент, 
Новембар  



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

Тим за заштиту 

ученика од насиља 

Обележавање Светског дана толеранције 

Ученички 

парламент, 

наставници 

грађанског 

васпитања и верске 

наставе 

Новембар  

Радионице за ученике: 

- Ненасилна комуникација 

- Умеће комуникације 

Стручна 

служба,одељењске 

старешине 

У току школске 

године 

Групни рад са родитељима на  родитељским 

састанцима:  

-Насиље у школи и породици, 

- Ненасилна комуникација и конструктивно 

решавање конфликата,  

-Развојне потребе и проблеми деце школског 

узраста 

Одељенске 

старешине, стручна  

 служба,  директор 

школе 

 

У току школске 

год. 

Умрежавање и сарадња са релевантним 

установама (спољашња заштитна мрежа) 

 Директор,ПП 

служба, одељењске 

старешине 

У току школске  

год. 

  

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

САДРЖАЈ 

  

       НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

РЕАЛИЗАТОР 

Обука запослених за примену Посебног 

протокола за заштиту деце-ученика од 

насиља у образовно- васпитним установама 

(за наставнике који нису прошли програм 

обуке ) 

Стручна служба Август  

Предавања за наставнике: 

- Примена индикатора за прелиминарну 

идентификацију жртава трговине људима 

- Како препознати ризичне облике понашања 

ученика и како реаговати 

Стручна служба 
У току школске 

године 

Превенција и решавање дисциплинских  

  проблема у настави 

Каталога 

акредитованих 

програма стручног 

У току школске 

године 
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усавршавања. 

Примена реституције (принципи, значај 

преговарања, важност постизања  

договора...) 

Каталога 

акредитованих 

програма стручног 

усавршавања. 

У току школске 

године 

Управљање дисциплином и партнерска 

комуникација 

Каталога 

акредитованих 

програма стручног 

усавршавања. 

У току школске 

године 

 

   

 ИНТЕРВЕНТНЕ  АКТИВНОСТИ  

 

   Школа интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи насиље, 

злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се 

припрема. 

 

Редослед поступања у интервенцији 
     1.Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току 

или посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог детета или треће особе. 

     2.Заустављање насиља  је обавеза свих запослених у установи,као и да позове помоћ уколико 

процени да не може самостално да делује.  

     3.Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, удаљавање из 

ризичне ситуације. 

     4.Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве помоћи, 

обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) обавља се одмах 

након заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан или његово 

обавештавање није у најбољем интересу детета и ученика, установа одмах обавештава центар за 

социјални рад. 

      5.Консултације у школи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница на што 

објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика и предузимања 

одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције. У 

консултације у установи укључују се: одељењски старешина, дежурни наставник, психолог, педагог, 

тим за заштиту, директор, ученички парламент. 

        Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности 

не могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и да одреде мере и 

активности, у консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: Министарство 

просвете – школску управу, центар за социјални рад, полицију, здравствену службу и др.  

    6.Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план 

заштите  сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу и ученике - учеснике 

насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и злостављања).  

    7.Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, тим за заштиту, 

психолог и педагог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других активности школе.  

 

 

 Интеревенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања 

        Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних мера и 

активности. 

    На првом нивоу активности предузима самостално одељењски старешина у сарадњи са родитељем, 

у смислу појачаног васпитног рада са васпитном групом, одељењском заједницом, групом ученика и 

индивидуално. 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

      На другом нивоу активности предузима одељењски старешина у сарадњи са педагогом, 

психологом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног 

васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитно-

дисциплински поступак и изриче меру, у складу са Законом.  

     На трећем нивоу активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање 

родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, здравствена служба, 

полиција и друге организације и службе). Уколико присуство родитеља није у најбољем интересу 

ученика, тј. може да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у установи, директор 

обавештава центар за социјални рад, односно полицију.  

 

 

Улоге и одговорности запослених и ученика у школи када постоји сумња на насиље или се 

насиље догоди 

 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК 

• дежура у складу са распоредом; 

• уочава и пријављује случај; 

• покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања, користећи неку од 

стратегија); 

• обавештава одељењског старешину о случају; 

• евидентира случај у књигу дежурстава и попуњава образац за евиденцију насилног понашања; 

• сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

• уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

• учествује у процесу заштите деце; 

• разговара са учесницима насиља; 

• информише родитеље и сарађује са њима; 

• по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 

• планира и изводи активности у оквиру ЧОС ; 

• прати ефекте предузетих мера; 

• евидентира и води документацију о случају; прибавља потпис родитеља 

• по потреби, комуницира са релевантним установама. 

 

ТИМ, ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ 

• уочава случајеве насилног понашања; 

• покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

• обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

• по потреби, разговара са родитељима; 

• пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 

• разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите; 

• обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера; 

• по потреби, сарађује са другим установама; 

• евидентира случај. 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

• уочава и пријављује случајеве насилног понашања; 

• прекида насиље. 

 

УЧЕНИЦИ, ДЕЦА 

• дежурају заједно са наставницима на одморима; 

• уочавају случајеве насилног понашања; 

• траже помоћ одраслих; 

• пријављују одељењском старешини;  

• учествују у мерама заштите. 
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 ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Запослени у школи воде евиденцију о појавама насиља у образац за евиденцију о случајевима 

насиља који  садржи: 

 Шта се догодило ? 

 Ко су учесници ? 

 Како је пријављено насиље ? 

 Врсте интервенције? 

 Какве су последице? 

 Који су исходи предузетих корака? 

 На који начин су укључени родитељи, одељенски старешина, стручна служба? 

 Праћење ефеката предузетих мера. 

 

    Одељењски старешина бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује делотворност 

предузетих мера и активности; подноси извештај тиму за заштиту, у складу са динамиком. 

     Психолог или педагог бележи насиље на другом и трећем нивоу; води и чува документацију 

(службене белешке, податке о лицу, догађају, предузетим радњама и др.); прати остваривање 

конкретних планова заштите другог и трећег нивоа; подноси извештај тиму за заштиту, у складу са 

динамиком. 

 

 ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ  МЕРА 

Одељењски старешина и стручна служба прате ефекте предузетих мера. Прате: 

 понашање ученика који је трпео насиље (да ли се повлачи, да ли постаје агресивно, да ли тражи 

подршку и на који начин...) и ученика који се понашао насилно ( да ли наставља са нападима, да ли 

тражи друге жртве, да ли га група одбацује, да ли га група подржава...); 

 како реагују пасивни посматрачи (да ли се обраћају старијима за помоћ, да ли сви знају како да се 

повежу са унутрашњом заштитном мрежом и ко је њихова особа од поверења, да ли се препознаје 

страх, да ли сами предузимају неке акције и сл.); 

 шта се дешава у одељењу (да ли се издвајају нове групе, каква је атмосфера ...); 

 колико су родитељи сарадници у активностима на смањивању насиља; 

 како функционише Тим и унутрашња заштитина мрежа ( где су слабе тачке и шта се може боље); 

 колико су друге институције (спољна заштитна мрежа) укључене и који су ефекти њиховог 

укључивања. 

 

      Уколико се увиди да се ситуација насиља понавља, усложњава и постаје ризичнија и опаснија, 

неопходно је предузети следеће заштитне мере: 

 појачати опрез свих запослених и дежурних наставника и ученика 

 укључити у рад родитеље и школског полицајца 

 наставити са индивидуалним радом  - психолог школе 

 укључити стручњаке из других установа (из спољашње заштитне мреже) 

 

 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

     Тим квартално извештава Наставничко веће, а полугодишње Школски одбор и савет родитеља 

Школе о реализацији и ефектима превентивних и интервентних мера и активности. 

     Извештавање о појединим случајевима насиља врши директор школе водећи рачуна о 

поверљивости података, заштити приватности стављајући интересе детета изнад интереса родитеља, 

школе, струке и др. 

     Подаци до којих се дође су поверљиви и могу се ставити на располагање само службеним лицима 

ангажованим  у поступцима заштите деце од насиља. 
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ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЕФЕКАТА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА 

 

     На основу евиденције о случајевима насиља праћење ефеката предузетих мера ће ивршити  Тим за 

заштиту ученика од насиља преко следећих индикатора:  

 броја  и нивоа облика насилног понашања 

 број случајева насилног понашања са позитивним ефектима у односу на укупан број пријавњених у 

току школске године 

 однос пријављених облика насилног понашања текуће и претходне школске године 

 однос броја случајева насилног понашања са позитивним ефектима текуће и претходне школске 

године 

 анализа упитника проведеног међу ученицима о степену безбедности у школи. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРИВАЊУ  ПРОГРАМА 

 

      Извештај о остваривању  Програма заштите је саставни део Годишњег изештаја о раду Школе  и 

доставља се Министарству просвете, односно надлежној школској управи. Извештај садржи, 

нарочито: анализу ефеката превентивних мера и активности и резултате самовредновања у овој 

области, број и врсту случајева насиља, злостављања и занемаривања, предузете интервентне мере и 

активности, као и њихове ефекте. 

                
АКЦИОНИ  ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

        На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања квалитета 

и ефикасности предузетих мера и активности у области превенције у предходној школској години, 

Школа утврђује Акциони план превентивних активности за наредну школску годину. Акциони план 

превентивних активности је саставни део Годишњег плана рада школе.  

 

 

 

  6.5. ПРОГРАМ  ПРЕВЕНЦИЈЕ  МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 
    (Превенција насиља и употребе средстава зависности и наркотика) 

 

„Малолетничка делинквенција се односи на делинквенцију која је извршена од 

стране малолетног лица.По нашем закону то је особа узраста од  14 до напуњених 18 година 

живота.Дете или млада особа као учинилац кривичног дела има посебан третман у законским 

прописима већине земаља због психосоцијалних карактеристика развојног периода у ком се 

налазе“. 
 

ЦИЉЕВИ  ПРОГРАМА:   
1.Да ученици стекну знања која су битна за формирање ставова,  вредности и понашања  

карактеристичних за здраву личност способна да одабере друштвено пожељан стил понашања, 

2. Да се ученици упознају са правилима која се односе на забрану коришћења психоактивних 

супстанци (ПАС),  

3.Да се код ученика формирају механизми одбрамбеног понашања, да  препознају ситуације које су 

погодне за коришћење ПАС-а и да им се супроставе. 

 

    Превентивне активности програма су у саставу свих облика рада у школи (редовна настава, 

слободне активности, посебно програмиране активности и манифестације). Програм се реализује и 

кроз програм здравствене заштите ученика, програм социјалне заштите ученика, програм заштите 

ученика од насиља, занемаривања и злостављања, програм унапређења васпитно образовног рада. 
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 6.6. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 
Циљ програма слободних активности школе јесте јачање образовно-васпитне делатности 

школе, подстицање индивидуалних склоности и интересовања, садржајно и целисходно коришћење 

слободног времена, као и  богаћење друштвеног живота и разоноде ученика, развијање и неговање 

другарства и пријатељства. 

 
Кроз слободне активности биће реализовани следећи васпитно-образовни задаци: 

1. подстицај стваралаштва 

2. задовољење интелектуалне радозналости 

3. пружање могућности за заједничку игру, забаву и разоноду 

4. омогућавање заједничке спортске активности и испуњавање дела слободног времена корисним   

    садржајем 

 
Садржаји који се реализују у оквиру слободних активности су из области науке, технике, 

културе, уметности, медија и спорта. Школа посебну пажњу посвећује формирању музичке и драмске 

групе ученика, школског листа и спортских секција.  

 

Начин остваривања програма 

У слободне активности укључују се ученици 1-8 разреда, с тим да се стални облици 

слободних активности организују за ученике 4-8 разреда. За ученике 1-3 разреда слободне активности 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 
Начин 

реализације 
Носиоци реализације 

Шта су правила и вредности радионице одељенски старешина 

Шта је одговорно понашање радионице одељенски старешина 

Како потреба да нас други прихвате утиче на 

понашање 
радионица одељенски старешина 

Информисање родитеља о порасту насиља 

међу школском децом и укључивање родитеља 

у рад на сузбијању оваквог понашања. 

излагање на 

родитељским 

састанцима 

одељенски старешина, 

директор 

Истраживачки рад о ставовима младих везаних 

за наркоманију и присутност болести 

зависности међу ученицима                                                                         

валидни 

инструменти 

актив стручних 

сарадника 

Штетност ПАС-а и безнадежна будућност 

особа које их користе 
предавање медицински радник 

Обрада проблема везаних за алкохолизам, 

пушење. Последице коришћења алкохола и 

дувана. 

предавања, 

разговори, 

радионице, 

плакати 

медицински радник 

Презентација резултата анкете ученицима, 

родитељима и наставницима; Предавање за 

родитеље и наставнике о Проблемима болести 

зависности 

предавање 
психолог, 

 медиц. радници 

Ангажовање ученика у прикупљању и 

презентовању података везаних за болести 

зависности 

   зидне новине,  

писане вежбе.... 
одељенски старешина 
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ће се организовати као повремене интересне активности у оквиру одељења. На тај начин ученици ће 

моћи да се опробају у разноврсним садржајима и активностима.  

У складу са интересовањима ученика и кадровско - материјалним условима за ученике 1-8 разреда 

организоваћемо неке од следећих слободне активности: културно- уметничка (литерарна, 

рецитаторска, новинарска, драмска и ликовна секција), природно-математичка (математичка секција, 

млади физичари, млади хемичари, млади биолози, еколошка секција), друштвено-језичка (историјска, 

географска, лингвистичка секција, љубитељи страних језика) и спортско-рекреативне активности 

(атлетика, гимнастика, кошарка, фудбал и одбојка). 

 

 

 

  6. 7.ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 
Циљевима образовања и васпитања предвиђено је да школа обезбеђује за све ученике, 

између осталог, оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; развој кључних компетенција потребних за 

живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних 

компетенција у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике 

и технологије.  

Циљ програма: 

Од школске 2013/14. године, програм ПО реализује се кроз пројекат Професионална 

оријентација на прелазу у средњу школу за ученика 7. и 8. разреда који има за циљ 

успостављање функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за ученике 

који завршавају основну школу.  

 

Oсновни циљ програма професионалне оријентације је подстицање развоја личности 

ученика до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање 

каријере и укључивање у свет рада.  

Концепт  програма ПО остварује се кроз пет модула: 

1.Самоспознаја: препознавање сопствених капацитета, способности, интересовања, 

вредности и склоности.  

2. Информисање о занимањима: прикупљање информација о занимањима, анализа и 

структурисан начин обраде информација тако да се омогући добра информисаност при 

одлучивању о избору занимања.  

3.Могућности школовања: упознавање могућности школовања и каријере које воде до 

остварења жељеног занимања.  

4.Реални сусрети са светом рада и занимања: сусрет са представницима занимања, 

распитивање о занимању и испробавање занимања у 

предузећима/организацијама/установама/средњим школама како би млади проверили и 

употпунили сопствене слике о свету рада и занимања.  

5.Одлука о избору занимања: анализа сопственог пута професионалне оријентације и 

доношење самосталне одлуке о избору школе/занимања. 

 

За ученике од 1. до 6. разреда циљ је да ученици препознају своје способности, склоности, 

интересовања, таленте, жеље што је полазна основа у процесу одлучивања за избор будућег 
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образовања и занимања. Такође је важно да се упознају са светом занимања. Извори 

информисања могу бити чланови породице, пријатељи и познаници, наставници, педагози и 

психолози, сарадници у Заводу за запошљавање, који се баве професионалном 

оријентацијом, штампа, електронски медији, савремени дигитални медији - интернет, 

брошуре и књиге. 

 

Начин остваривања програма: 

За ученике од 1. до 6. разреда професионална оријентација се реализује кроз обавезне и 

изборне наставне предмете, ЧОС и слободне активности. 

За ученике 7. и 8. разреда свих пет фаза реализује се у интерактивним радионицама, са 

активним укључивањем родитеља и партнера из света рада. Ученици/ученице завршних 

разреда основне школе имају приступ савременом моделу професионалне оријентације; 

активно одлучују о избору школе и занимања у складу са сопственим интересовањима, 

способностима, потребама и визијом целоживотног учења; стичу знања и развијају животне 

вештине неопходне у сусрету са динамичним и променљивим светом рада; преносе искуство 

вршњацима кроз рад вршњачких тимова за професионалну оријентацију у школи.  

Програм подразумева укључивање родитеља/старатеља у процес професионалне 

оријентације њиховог детета пре свега као подршку у самосталном одлучивању. Родитељи се 

охрабрују да развијају сопствене компетенције за родитељство у циљу оснаживања детета за 

доношење самосталне одлуке о избору школе и занимања. Укључују се путем родитељских 

састанака, заједничких радионица са децом и реалних сусрета у којима учествују као 

представници занимања и презентери сопственог пута каријере.   

Тим за професионалну орјентацију кога чине одељенске старешине осмих разреда и педагог 

састављају  план  професионалне орјентације по ком се реализација програмских задатака 

остварује у оквиру садржаја редовне наставе (кроз различите наставне предмете). Носиоци 

реализације програмскох задатака професионалне орјентације су педагог, одељенске 

старешине и предметни наставници. 

 

 

 6.8. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Циљ  здравствене заштите је изграђивање личности, оспособљене да брине за сопствено здравље 

и развој физичких и психичких способности, као и њихово оспособљавање за здрав живот и 

рад.Усвајање генеративних, трансферних и функционалних знања и вештина од значаја заунапређење 

и очување здравља и гледање на здравље појединца као на опште добро; подизање и унапређење 

здравствене свести ученика; здрав развој личности кроз покретање позитивних емоција, формирање 

правилних ставова према здрављу и животу, спровођење позитивних акција за здравље,усвајање 

навика које унапређују здравље ученика, наставника, родитеља. Такође, школа сарађује са 

здравственом установом у циљу спровођења здравствене заштите ученика (лекарски прегледи, 

систематски прегледи, вакцинација). 

 

Задаци здравствене заштите ученика су: 

 

- Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у складу са здравим начином 

живота: правилна исхрана; хигијенске навике; физичка активност; превенција болести 

зависности; хуманизација односа међу половима; квалитетан суживот у заједници; 

промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља; 

мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свога 
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здравља, развијање одговорног односа према себи и другима, превенција негативних 

облика понашања значајних за очување здравља 

- Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују на здравље 

- Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице ради 

утицања на развој, заштиту и унапређење здравља ученика.                 

 

Овим програмом су обухваћени сви ученици  I – VIII разреда. 

Непосредна здравствена заштита ученика се остварује у Дому здравља и обухвата 

бригу о здрављу и развоју ученика, предузимање мера за спречавање обољења, чување и 

побољшање здравља, откривање обољења и лечење оболелих. 

У оквиру превентивног рада на здравственој заштити ученика обавља се: 

 Преглед ученика пре уписа у I разред 

 Вакцинација и ревакцинација 

 Систематски прегледи 

 Контролни прегледи ученика код којих се на систематском прегледу пронађе неко 

обољење 

 Прегледи ученика  пре спортских такмичења 

 Специјални преглед особља које раде са намирницама у школској кухињи 

 Комисијско ослобађање од физичког васпитања (делимично или потпуно) 

 Контрола кухиње (услови рада, снабдевање робом, намирницама, чување и издавање 

намирница, издавање хране и уклањање отпадних материја) 

 Контрола санитарно хигијенских услова живота и рада 

 Превентивна заштита зуба 

 

Начин реализације програма: 

 

Овај програм ће се реализовати кроз План и програм рада ОС, кроз часове редовне наставе, кроз 

програм здравственог васпитања, Програм школског спорта и спортских активности и предавања за 

ученике.  

У оквиру плана и програма ОС обрађиваће се следећи садржаји: одржавање хигијене прибора, тела и 

гардеробе, хигијена радног места и простора у кући и школи, правилна исхрана, правилно држање 

тела, значај физичке активности за очување здравља, полне разлике између дечака и девојчица, 

пубертет, најчешће болести и њихова превенција, где се лечимо, алкохол, пушење, наркоманија, сида. 

Праћење реализације програма здравствене заштите ће се вршити увидом у педагошку документацију 

- дневнике О-В рада, записнике стручних органа и тимова и праћењем реализације планираних 

активности. 

 

 

 

 6.9. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Циљ програма социјалне заштите у школи је унапређивање социјалног и породичног статуса 

ученика како би се створили оптимални услови за раст, развој и напредовање ученика. Поред 

образовних задатака као примарних, школа има задатак да подстиче и унапређује социјални статус 

ученика. Такође треба да развија вештине за живот у демократском друштву које се остварују 
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садржајима и активностима којима се доприноси да је ученик способан да активнo, 

компетентно, критички и одговорно учествује у животу школе, заједница којима припада, 

као и у ширем демократском друштву руководећи се правима и одговорностима које има као 

припадник заједнице. Прихвата и поштује друге као аутономне и једнако вредне особе. 

Својим активностима у заједници доприноси заштити и неговању људских права, 

хуманистичких вредности и основних демократских вредности и принципа. Бирају културе и 

традиције које ће неговати и афирмисати, поштујући право других да негују и афирмишу 

другачије културе и традиције. Поштује равноправност различитих заједница и њихових 

традиција и идентитета. Посебно води рачуна о могућој маргинализацији или 

дискриминацији своје или других заједница и активно изражава солидарност са онима који 

су дискриминисани или маргинализовани. У ситуацији када је заинтересован уме да се 

удружује са другима како би ангажовано, толерантно, аргументовано и критички заступали 

одређене ставове, интересе и политике поштујући права оних који заступају супротстављене 

иницијативе, тако и релевантне норме, правила и процедуре за доношење одлука. 
 

Задаци су праћење породичног и социјалног статуса ученика, промена које се током 

времена дешавају на том плану и спровођење планираних мера. У домену својих могућности 

школа треба да побољша положај ученика угрожених социо-екомомском или породичном 

ситуацијом обезбеђивањем помоћи или упућивањем у надлежне установе. Оснаживање 

ученика за прихватање и поштовање других као аутономних и једнако вредних особа како би 

допринели заштити и неговању људских права, хуманистичких вредности и основних 

демократских вредности и принципа.  
 

 

 

Активности : 

 Прибављање радног материјала за децу лошег материјалног статуса 

 Набавка књига 

 Гратис путовања на излете, екскурзије 

 Осигурање ученика 

 Бесплатна ужина 

 Подршка ученицима којима је потребна подршка стручног лица 

 Хуманитарне акције на нивоу школе 

 Подела пакетића за нову годину и у другим приликама 

 Сарадња са Црвеним крстом 

 Сарадња са Центром за социјални рад  

 Радионице за ученике које имају за циљ развијање емпатије према ученицима из 

осетљивих група 

 

Носиоци активности су сви – ученици, наставници, стручна служба, директор и родитељи. 

Начин реализације: Активности се прво реализују у школи где стручни сарадници уз сарадњу 

учитеља уочавају социјални проблем независно да ли је повезан са понашањем ученика и/или 

чланова породице. Уколико је потребно, стручни сарадник обавештава Центар за социјални рад који 

даље преузима потребне активности у складу са својим овлашћењима. 

 

 

 6.10. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Циљ програма заштите животне средине јесте развој еколошке свести, стицање знања, формирање 

навика и умења које ће ученици примењивати у очувању природе и заштити животне средине, 

еколошке етике и заштите животиња, организовано учествовање у  конкретним акцијама заштите и 
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унапређења животне средине, као и очување природних ресурса, односно упознавање са коришћењем 

и рационалном употребом тих ресурса у области енергетике. 

 

Садржаји програма: екологија, значај озелењавања, заштита и уређење природне и радне средине, 

загађивање воде, ваздуха, земљишта и хране, унапређивање животне средине и познавање основних 

појмова из екологије, учешће у раду Покрета горана, као и у Друштву за заштиту животиња. 

 

Начин остваривања програма 

Програм заштите животне средине реализоваће се кроз часове редовне наставе и ваннаставних 

активности, радом секције „Млади еколози“, екскурзије ученика, израде литерарних и ликовних 

радова, учешћа на конкурсима, изложбама, фотографисањем, прикупљањем материјала. Школа 

доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине – локалним 

еколошким акцијама, заједничким активностима школе, родитеља, односно старатеља и јединице 

локалне самоуправе у анализи стања животне средине и акција за заштиту животне средине.  

 
Програмом се ученици  информишу о значају очувања животне средине, са посебним освртом на 

њихов лични допринос, уз реализацију заједничких акција на нивоу школе и локалне заједнице. На 

часовима одељењског старешине и у оквиру редовне наставе обрађују се одређене теме . Посебне 

активности реализују наставници биологије у редовоној настави и са еколошком секцијом У редовној 

настави приликом обраде пригодних тема (Свет око нас, Природа и друштво, географија, биологија, 

физика, хемија, ТИО ) ученици ће добити информације о загађивачима ваздуха, глобалном 

отопљавању, променама у клими и њиховом утицају на живот на планети, значају одрживе енергије, 

значај селекције отпада, рециклаже истог. 

 

Активности: 

-реализација тема на ЧОС-у о значају очувања животне средине; 

-реализација тема на часовима обавезних и изборних предмета; 

-израда паноа ликовних радова;   

-уређење одељенских паноа; 

-рад еколошке секције; 

-укључивање у акције локалне заједнице; 

-сакупљење секундарних сировина; 

-уређење школског дворишта и учионица; 

-обележавање датума важних за екологију : 

    Дан Планете земље , 22.април , 

    Међународни дан озонског омотача (16. Септембар), 

    Светски дан заштите животиња (4. Октобар), 

    Светски дан здраве хране (16. Октобар), 

    Светски дан вода (22. Март), 

    Светски дан животне средине (5. Јун) . 

 

 6.11. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
Локална самоуправа значајно утиче на рад школе, а првенствено кроз различите облике 

финансирања, од свакодневног рада, до унапређења материјално-техничких услова и подршке 

ученицима из осетљивих група. Одељење за друштвене делатности, односно просветна инспекција 

прати рад школе, а такође и друге инспекцијске службе.  

 

Активности: 

 Финансирање превоза ученика и наставника  

 Израда различитих финансијских извештаја и финнсијских планова, рачуни, извода, 

потраживања школе, полугодишњи и годишњи извештаји 

 Избор предсавника локалне самоуправе у Школски одбор 

 Учешће на пројектима за средства унапређења материјално-техничких услова рада 

 Присуство раличитим састанцима везаним за рад школе (Школски одбор...) 



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

 Присуство представника локалне самоуправе у неким активностима школе  

 Разни инспекцијски прегледи везани за припремљеност школе за рад и рад током године 

 

 

 6.12. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
     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. 

Циљеви: 

- омогућавање координације, усклађивања, синхронизације, повезивања активности породице и 

школе у процесу васпитања; 

- пружање помоћи породици у реализацији њене васпитне функције; 

- обезбеђивање услова за оптималан развој детета; 

- међусобно информисање; 

- педагошко образовање родитеља; 

- ангажовање родитеља у остваривању задатака школе. 

 

Задаци : 

- информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања у рад 

Школе; 

- задовољавање потреба породице и њених циљева; 

- едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и 

образовања; 

- развијање партнерског деловања породице и школе у  образовању и васпитању ученика; 

- обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе; 

- остваривање позитивне  интеракције  наставник- родитељ; 

- обезбеђивање информисаности  родитеља  о променама у образовању  које се  остварују у 

школи и код ученика, као и о свим дешавањима у животу Школе. 

 

ОБЛАСТИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ: 

1.Информисање родитеља и старатеља 

     Родитељи/старатељи треба да буду детаљно информисани о свим аспектима школског живота и 

образовног процеса који се посредно или непосредно тичу њихове деце и њих, као и о могућностима 

на које све начине могу да се укључују у рад школе и да дају свој допринос унапређењу квалитета 

васпитно-образовног процеса.Ова област сарадње породице и Школе одвија се кроз следеће облике 

рада: 

-  креирање странице намење родитељима на сајту Школе; 

 - организовање Отворених врата – термина када родитељи имају     могућност да  са наставницима  

   разговарају о раду и напредовању ученика; 

-  месечно организовање Отвореног дана, када родитељи, односно  старатељи могу да присуствују 

    образовно-васпитном раду; 

-   уређивање огласне табле за родитеље у просторијама Школе; 

-  организовање и реализација родитељских састанака;  

 

2.Укључивање родитеља и старатеља у наставне и остале активности  

Родитељи би требало да се подстичу да се укључују у образовни процес на више различитих начина, 

и то као:  
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-  асистенти у настави, сарадници и асистенти у реализацији програма секција; 

- едукатори деце у областима у којима су професионалци/експерти кроз учешће у различитим  

   образовним пројектима који се одвијају у школи/у које је школа укључена; 

- сарадници за обезбеђивање безбедног окружења у школи,  у процесу  професионалне оријентације,  

   при организацији и реализацији приредби,  изложби, спортских и других такмичења и сличних 

   активности у Школи,  сарадници и асистенти у реализацији излета, посета, екскурзија ученика,  у 

   организацији и реализацији радионица, хуманитарних акција и сличних  активности;  

- учесници у стручним тимовима које директор формира по потреби, као  евалуатори васпитно- 

  образовног рада и квалитета рада установе кроз процес самовредновања квалитета васпитно- 

  образовне праксе, родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална 

  ускраћеност, сметње у развоју,  инвалидитет и др.) имају могућност да учествују у изради и  

  реализацији индивидуалног образовног плана, и друго.  

 

3.Укључивање родитеља и старатеља у процес одлучивања  

Овај облик сарадње пружа родитељима информације о организацији живота и рада школе, а својим 

учешћем они доприносе побољшању услова и рада школе. Поред учешћа у планирању и 

организацији, родитељи треба да су стално присутни, јер то доприноси учвршћивању односа 

породице и школе. Обавезно укључивање родитеља у процес одлучивања и то кроз:  

-укључивање родитеља у Савет родитеља Школе; 

-укључивање родитеља у Школски одбор; 

-укључивање родитеља у рад свих тимова на нивоу школе (самовредновање, развојно планирање,  

  сарадња са локалном заједницом и породицом и сл.); 

-испитивање потреба и очекивања родитеља анкетирањем на крају сваког полугодишта, 

- родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална ускраћеност, сметње у  

   развоју, инвалидитет и др.) имају могућност да учествују у индивидуалном образовном плану, да по  

   потреби предлажу спољне сараднике у тиму који се бави образовним планом, као и да дају  

  одобрење за спровођење тог индивидуалног образовног плана. 

  

4.Едукација и саветодавни рад са породицом  

Будући да су родитељи у највећој мери упућени на сарадњу са наставницима и са њима имају 

најучесталије контакте, важан задатак наставника је да креирају такву атмосферу у којој ће родитељи 

бити подстакнути да се укључују на различите начине и да доприносе животу учионице/школе без 

страха да ће то бити протумачено као мешање улога, тј. мешање у професионалну улогу наставника. 

Унапређивање компетенција родитеља за педагошко деловање и пружање подршке ученицима 

Школа организује кроз следеће облике рада: 

-едукација кроз организовање мини предавања на родитељским састанцима; 

-организовање трибина и радионица за заинтересоване родитеље; 

-формирање Клуба родитеља; 

-израда Водича за родитеље (публикованог на сајту Школе), 

-ангажовање родитеља као едукатора других родитеља о проблемима који су релевантни  

  родитељску популацију, а за које су поједини родитељи стручни. 

  

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

Сарадња са породицом одвија се плански и систематски током целе године и подразумева 

укључивање породице у планирање, реализацију и евaлуацију те сарадње. Активности у оквиру 

сарадње са породицом реализују се на основу Развојног плана Школе и Годишњег плана Школе и то 

кроз: 

- план рада Савета родитеља, 

- план рада директора школе, 

- план рада стручних сарадника, 

- план за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

- планове рада стручних већа, 

- планове одељењских већа, 
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- планове одељењских старешина, 

- план рада секција, 

- план професионалне орјентације, 

- план здравствене превенције. 

 

 

 

. 6.13. ПРОГРАМ ПРИЛАГОЂАВАЊА НА ШКОЛСКУ СРЕДИНУ 
       Програмом прилагођавања на школску средину  школа дефинише активности које обухватају 

детаљно информисање новопридошлих ученика и наставника. 

Циљеви: 

омогућавање координације, усклађивања, синхронизације, повезивања активности ученика и 

наставника; 

пружање помоћи наставницима у реализацији радних задатак; 

обезбеђивање услова за бржу адаптацију  ученика, 

међусобно информисање. 

 

Задаци : 
информисање  новопридошлих ученика и наставника о њиховим правима и обавезама, те начинима 

укључивања у рад Школе; 

развијање партнерског  односа  актера образовања у школи. 

 

Активности  намењене  новопридошлим ученицима: 

-упознавање ученика и родитеља са директором школе и стручном службом; 

-разговор са стручном службом – прикупљање информација о детету и претходном  

  школовању; 

-упознавање ученика и родитеља са одељенским старешином; 

-упознавање ученика и родитеља са школским простором, дневним и недељним ритмом  

  школе и општим информацијама о раду школе; 

-пружање помоћи у обезбеђивању уџбеника; 

- упознавање са одељењем; 

-пружање помоћи у адаптацији на ново одељење; 

-праћење прилагођавања у сарадњи са родитељима 

 

Активности  намењене  новопридошлим наставницима: 

-упознавање наставника са директором школе, правником, стучном службом; 

-пружање инфомација о организацији рада школе, правима,одговорностима и задужењима на  

  радном месту; 

-упознавање са школским простором, кабинетима и расположивим наставним средствима; 

-упознавање са запосленима;  

-пружање подршке у раду наставника. 

  

 

 6.14.ПРОГРАМ УВОЂЕЊА ПРИПРАВНИКА У ПОСАО 
       Увођење у посао наставника, васпитача и стручног сарадника - приправника има за циљ да га 

оспособи за самосталан образовно-васпитни и стручни рад и за полагање испита за лиценцу.  

       Програмом увођења у посао приправник, наставник и стручни сарадник стиче знања и развија 

вештине и способности потребне за остваривање образовно-васпитног рада који се односе на: 

 

1. Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада 

2. Праћење развоја и постигнућа ученика 

3. Сарадња са колегама, породицом и локалном заједницом 
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4. Рад са  ученицима са сметњама у развоју  

5. Професионални развој  

6. Документација 

 

Наставник на крају приправничког стажа треба да поседује следећа знања, способности и вештине: 

 

1. Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада: 

-познаје структуру плана и програма образовно-васпитног рада; 

-разуме улогу наставног предмета у остваривању циљева и задатака у образовању и васпитању;  

-разуме повезаност између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада;  

-разуме интердисциплинарну природу предметних садржаја;  

-користи дидактичке и методичке принципе успешног планирања образовно-васпитног рада; 

-познаје могућности и ограничења различитих врста наставе; 

-планира различите типове и структуру наставних часова; 

-зна да повезује различите методе и облике рада у процесу учења;  

-зна да креира подстицајну средину за учење и развој; 

-бира садржаје, методе облике и технике рада у складу са условима у којима ради; 

-познаје основне принципа рада одељењског старешине; 

-подстиче изградњу заједништва у одељењу; 

-зна да прилагођава  захтеве развојним нивоима деце и стиловима учења деце; 

-примењује индивидуални приступ деци у процесу образовно- васпитног рада; 

-разуме улогу ученичких радова у образовно-васпитном процесу; 

-познаје критеријуме добрих уџбеника, литературе и дидаткичких средстава за остваривање –  

  образовно-васпитног рада; 

-помаже ученицима у налажењу и избору литературе за различите активности 

-користи разноврсна дидактичка средства и различиту литературу 

-познаје различите начине остваривања ваннаставних и слободних активности; 

-користи истраживачки приступ у образовно-васпитном раду; 

-анализира сопствени образовно-васпитни рад; 

 
2. Праћење развоја и постигнућа ученика: 
-разуме како се ученици развијају и како уче;  

-познаје различите начине праћења, вредновања и оцењивања постигнућа ученика; 

-зна да прати и вреднује постигнуће ученика у процесу учења;  

-прати индивидуални развој и напредовање ученика и развој групе у целини; 

-разуме  вредновање постигнућа у функцији подршке напредовању ученика; 

-подржава иницијативу ученика, мотивацију за рад и спонтано стваралачко изражавање; 

-поштује принципе редовности у давању повратних информација о оствареним резултатима;  

-уважава личност ученика у давању повратних информација о оствареним резултатима;  

-помаже ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на одговарајући начин; 

-познаје  начине и технике подстицања процеса самооцењивања ученика; 

-зна да ствара атмосферу поштовања различитости; 

-уважава  иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика; 

-развија код ученика навику за пажљивим руковањем наставним материјалима; 

 

 
3. Сарадња са колегама, породицом и локалном заједницом: 
-гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у образовно-васпитном раду; 

-познаје и примењује принципе успешне комуникације са свим учесницима у образовно-васпитном –  

  раду; 

-разуме важност неговања партнерског односа са породицом ученика; 

-поштује принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама; 

-поштује личност родитеља приликом давања повратних информација; 

-размењује информације о ученику са родитељима поштујући принцип редовности; 

-познаје различите облике сарадње са породицом ради обезбеђивања подршке развоју ученика; 
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-одржава добре професионалне односе са колегама; 

-разуме важност тимског рада у установи; 

-размењује запажања и искуства са колегама; 

-познаје различите облике сарадње са локалном заједницом у циљу остваривања образовно- 

 васпитних циљева и задатака; 

-сарађује у организовању представљања различитих облика ученичког стваралаштва; 

-разуме важност сарадње са стручним институцијама; 

 
4. Рад са  ученицима са сметњама у развоју : 
-разуме значај утицаја вршњака и средине на развој и образовање ученика са сметњама у  

  развоју; 

-разуме значај стварања атмосфере поштовања различитости; 

-познаје начине укључивања ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитном раду; 

-зна да организује активности за укључивање ученика са сметњама у развоју у образовно- 

 васпитни рад; 

-разуме значај принципа индивидуализације процеса учења ученика са сметњама у развоју; 

-познаје важност праћења, индивидуалног напредовања и постигнућа ученика са сметњама у  

  развоју;  

-разуме значај обезбеђивања одговарајуће физичке средине за адекватно укључивање  

  ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитни рад; 

 
5. Професионални развој : 
-познаје значај континуираног професионалног развоја;  

-упознат је са различитим облицима и начинима стручног усавршавања;  

-разуме начине и технике планирања стручног усавршавања;  

-познаје структуру стручних тела на нивоу установе; 

-познаје елементе за планирање сопственог стручног усавршавања; 

-учествује у разним облицима стручног усавршавања;  

-прати развој савремене литературе и образовне технологије;  

 
6. Документација: 

-зна прописе из области образовања и васпитања; 

-познаје права и дужности на радном месту; 

-упознат је са документацијом на нивоу установе; 

-разуме сврху педагошке документације; 

-зна да води прописану и потребну документацију; 

-чува поверљиве податке о детету/ученику и његовој породици; 

-води евиденцију о учешћу у разним облицима стручног усавршавања; 

  

Приправника у посао уводи ментор: 

 

1. Пружањем помоћи у припремању и извођењу образовно васпитног рада; 

2. Присуствовањем образовно – васпитном раду најмање 12 часова у току приправничког стажа; 

3. Анализирањем образовно васпитног рада у циљу праћења напредовања приправника; 

4. Пружањем помоћи у припреми за проверу савладаности програма. 

Након савладаног програма ментор подноси извештај директору о оспособљености 

приправника за самостално извођење образовно-васпитног рада. За оне елементе програма увођења 

наставника у посао које ће реализовати заједничким радом ментор израђује детаљан план активности 

 

Евиденција о увођењу у посао приправника 

 

 Евиденција ментора и приправника има значајну функцију у процесу увођења у посао и 

стицању лиценце. На овај начин ментор и приправник документују процес учења и подучавања, како 
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у раду приправника, тако и у раду ментора, што осигурава трајност података и олакшава начин 

приказивања постигнутих резултата. 

 Све ове активности се остварују у школи  што олакшава припрему приправника за полагање 

испита за лиценцу. 

     

Школа води евиденцију о запосленим приправницима, ствара услове за успешно савладавање про-

грама и оспособљавање за самосталан образовно-васпитни рад. 

  

Ментор води евиденцију о раду приправника која садржи податке о:  

1. временском периоду у коме је радио са приправником,  

2. темама и времену посећених часова, 

3. запажањима о раду приправника у савладавању програма,  

4. препорукама за унапређивање образовно-васпитног рада  

5. оцени поступања приправника по датим препорукама. 

 

Приправник води евиденцију о свом раду: 

1. сачињавањем месечног оперативног плана и програма рада;  

2. израдом припреме за одржавање часа,  

3. изношењем запажања о свом раду и раду са ученицима,  

4. о посећеним часовима,  

5. о својим запажањима и запажањима ментора.  

Евиденција о раду и запажањима приправника доставља се ментору.  

 

Провера савладаности програма увођења у посао приправника  

   

Провера савладаности програма увођења у посао приправника остварује се најраније након 

годину дана рада у школи извођењем одговарајућег облика образовно-васпитног рада, и то: 

извођењем и одбраном часа наставника у школи, као и приказом и одбраном активности стручног 

сарадника у школи. Тему облика образовно-васпитног рада бира приправник у сарадњи са ментором. 

Комисију од најмање три члана образује директор решењем. 

 Ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да присуствује провери савладаности 

програма. 

 Када комисија оцени да је приправник делимично савладао програм, даје ментору и 

приправнику препоруку за даљи рад са роком за поновну проверу савладаности програма. 

Приправник који у потпуности савлада програм стиче право на полагање испита за лиценцу.    

 

 

 

 6.15. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
Циљ  излета, екскурзија и наставе у природи, 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 као и рекреативно-

здравствени опоравак ученика.   

 

Образовно-васпитни задаци: 

 
-   проучавање објеката и феномена у природи 

-    уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима 

-    развијање интересовања за природу 

-    изграђивање еколошких навика 

-    упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева; 

-    развијање позитивних односа према националним, културним, естетских вредностима,  

     спортским потребама и навикама, позитивном социјалним односима 
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-    схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

-    подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 
Основни циљеви излета и ексурзија су:  

 

- упознавање са националним, историјским, културним и уметничким вредностима 

окружења кроз који путују и окружења у ком бораве 

- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава током боравка везаних за 

садржаје из различитих предмета, а посебно из историје, географије, биологије, ликовне 

културе ТИО и српског језика  

- повезивање теоретских знања са практичним искуствима  

- развијање одговорног односа према природи, културној баштини и понашања у складу са 

друштвеним нормама  

- поштовање правила понашања у различитим окружњима и приликом обилазака 

различитих културних споменика, верских објеката, музеја, галерија и сл  

- развијање другарских односа, толеранције на различитости, уважавање потреба других и 

избегавање сукоба  

- развијање еколошких навика и чување животне средине Прилико реализације излета, 

наставе у природи и ексурзија за све узрасте сачиниће се посебни планови извођења, уз 

конкретизацију свих активности које ће се реализовати током путовања и боравка на 

одабраним дестинацијама. 

 
Основни циљеви наставе у природи су: 

 

- побољшање здравља и физичких способности ученика  

- развијање здравствених и хигијенских навика и бриге о сопственом здрављу  

- осамостаљивање ученика у реализацији различитих активности  

- уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима  

- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава у природи  

- упознавање начина живота и рада људи у појединим крајевима  

- изграђивање еколошких навика и чување животне средине  

- повезивање теоретских знања са практичним активностима у амбијенталном окружењу  

- упознавање са националним, историјским, културним и уметничким вредностима 

окружења кроз који путују и окружења у ком бораве  

- социјализација ученика, стицање искустава у колективном духу, развијање спортског и 

такмичарског духа, тимског рада, другарских односа, толеранције на различитости, 

пружање подршке и помоћи другима, поштовање правила понашања у различитим 

окружњима и приликом обилазака различитих културних споменика, верских објеката, 

музеја, галерија и сл.  

 

 

 

 

Начин реализације 

 
У избору програмских садржаја и маршрута екскурзија, као и њиховог трајања потребно је 

узети у обзир захтеве наставних програма свих предмета које ученици изучавају у тој школској 

години, циљеве и задатке екскурзије, узраст ученика и њихове психофизичке способности. 

У стручној припреми екскурзија учествују сви наставници који треба пажљиво да се упознају 

са маршутом екскурзије и могућностима које она пружа. У избору дестинација активно учествују и 

родитељи ученика. Комисије за екскурзије биће формиране по потреби у складу са планом 

организације екскурзија, излета и наставе у природи. Чланови комисије ће бити: стручни сарадник, 

руководилац одељењског већа, члан Савета родитеља и члан Школског одбора школе. Задаци 

комисије за екскурзије: избор дестинација за екскурзије, избор најповољније понуде, односно 

туристичке агенције која ће реализовати екскурзију, анализа извештаја са екскурзије. 
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Наставничко веће школе верификује избор дестинација за екскурзију, бира стручног вођу 

пута који сачињава оперативни план рада за сваки дан екскурзије. Ученици и родитељи ученика се 

пре поласка на екскурзију упознају са планом и програмом екскурзије. 

Реализација програма екскурзије мора бити прилагођена узрасту и психо-физичким 

карактеристикама ученика, а посебно се мора водити рачуна о безбедности ученика и развијању 

самосталности и личне одговорности. 

  

 

 

  6.16. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно- образовне и културне 

активности школе. 

У школској библиотеци прикупља се, обрађује и ученицима, наставницима и стручним 

сарадницима даје на коришћење библиотечко- информациона грађа (књиге, серијске публикације и 

др.) и извори. 

Библиотека је дужна да у свом фонду прикупља уџбенике и друга наставна средства 

намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и стручну литературу за 

наставнике и стручне сараднике. 

 

Задаци школске библиотеке су: 

 

- да код ученика развија навике читања и коришћења библиотечких услуга, 

- да ученике оспособљава да користе информације у свим облицима и на свим медијима и омогући им 

да овладају вештинама потребним за учење у току целог живота. 

 

 

Рад библиотеке обухвата: 
 

1. Садржаје у образовно-васпитном раду: 

 

- упознавање ученика са радом библиотеке; 

- оспособљавање за самостално коришћење књига, часописа, енциклопедија…; 

- упутства за писање реферата и самосталних радова, израда плаката и презентација; 

- развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном граћом. 

 

2. Садржаје везане за сарадњу са наставницима, педагогом, директором и родитељима: 

 

-  учествовање у програмирању годишњег и развојног плана школе; 

-  набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике; 

-  сарадња у вези са посетом Сајму књига и информација о набавци књига; 

-  сарадња на развоју информатике и информатичне писмености; 

-  рад у школским тимовима; 

-  сарадња са родитељима. 

 

3. Програмске садржаје у библиотечко-информационој делатности: 

 

-  израда годишњег плана и програма рада библиотеке; 

-  систематско информисање ученика и запослених о новим књигама листовима и 

часописима; 

-  помоћ у припреми паноа и тематских изложби о појединим издањима; 

-  упис ђака првака у библиотеку; 

-  сређивање и естетско уређење библиотеке. 

 

4. Програмске садржаје везане за културну и јавну делатност: 
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-  планирање културних садржаја за школску годину; 

-  израда текстова за интернет презентацију школе; 

-  прикупљање и евидентирање литерарних радова ученика 

 

 

 

 

 

  6.17. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 

Анекс 1 – Индивидуални образовни планови. 

 

 

 

  6.18. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и 

локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља 

на раду. 

У оквиру Програма безбедности и здравља на раду, орган управљања у школи је у складу са 

Законом о основама система образовања и васпитања,  донео два општа правна акта која уређују 

тематику везану за безбедност и здравље на раду запослених и ученика. То су Правилник о 

безбедности и здрављу на раду и Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности 

ученика за време боравка у школи и свих активности које организује  школа. 

Именована је овлашћена, сертификована фирма за вођење послова у вези са одржавањем 

безбедности и здравља на раду – Центар за безбедност на раду и заштиту од пожарадоо из Нови Сад. 

Правилником о безбедности и здрављу на раду се у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду уређује спровеђење безбедности и здравља на раду запослених у школи, у циљу 

стварања безбедних услова рада, заштите живота, здравља и радне способности запослених. 

Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном процесу, а 

нису у радном односу у школи, као и лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених 

послова у школи, ако је школа о њиховом присуству обавештена. 

Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду: 

- Превентивног и периодичног прегледа и испитивања опреме за рад 

- Испитивања услова радне околине 

- Доношења акта о процени ризика 

- Оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад  

- Вођења евиденција везаних за повреде на раду 

- Осигурања запослених од повреда на раду  

 

Запослени у школи су дужни да: 

- поштују прописе о безбедности и здрављу на раду 

- обавесте  управу школе о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на 

безбедност и здравље на раду 

- наменски користе средства и опрему личне заштите 

- подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава по налогу 

лица за безбедност и здравље на раду 

- истакну своје здравствене недостатке приликом ступања на рад 

- учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на раду, и 

- да не пуше где је то забрањено. 
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Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

боравка у школи и свих активности које организује школа обезбеђује се ученицима право на заштиту 

и безбедност и то: 

- у школској згради и школском дворишту, 

- на путу између куће и школе, 

- ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада 

или других наставних и ваннаставних активности које организује школа. 

Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном контакту са 

ученицима, а нарочито на часовима одељењске заједнице и одељењског старешине, ученике упознају 

са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и извођења других активности 

које организује школа, као и са начином понашања којим би се те опасности могле избећи или 

отклонити. 

Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима и надлежним 

институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања и спровеђења мера 

утврђених овим правилником. 

Активности: 

- Обука запосолених о могућим узроцима и опасностима од пожара, о употреби 

заштитне ватрогасне опреме и демонстрација гашења пожара 

- Побољшање безбедности у саобраћају запослених и ученика, - предавања саобраћане 

полиције за предшколске групе и ученике 1. разреда 

- Уклањање снега и леда на прилазима школи / тротоарима, улазима у школу и 

школском двришту и укалњање леденица са крова изнад улаза 

 

 

 

 

7.ПРОГРАМ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  

Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима који се 

реализује у школи после или пре часова редовне наставе и у оквиру кога ученици имају 

самосталан рад и низ различитих облика слободних активности и један оброк.  

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима 

основног образовања (три општа циља) 

- Омогућити детету пун живот и открити његове пуне потенцијале као јединствене особе 

- Омогућити детету његов развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима 

како би допринео добру у друштву 

- Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити) 

 

Специфични циљеви: 

- потпун и хармоничанразвојдетета 

- важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му 

се развој свих потенцијала) 

- фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја 

знања) 

- оспособити ученика за самостално учење 

- истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење 

- потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна 

метода) 

- писменост (језичка, математичка, информатичка) 

- рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели) 
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- развијање духовне димензије живота 

- европска и глобална димензија модерног живљења 

- плурализам, поштивање различитости и важност толеранције 

- партнерство у образовању 

- улога технологије у образовању 

- брига о деци са посебним потребама 

Приликом остваривања продуженог боравка наставник нарочито води рачуна о:  

- васпитању и образовању ученика,  

- предузимању превентивних мера ради очувања здравља ученика,  

- помагању у учењу и раду,  

- подстицању ученика на самостални рад и стицање радних навика,  

- развоју социјалних и комуникацијских вештина,  

- аналитичко-истраживачком раду за потребе вредновања квалитета рада,  

- сарадњи са родитељима,  

- сарадњи са локалном заједницом,  

- сарадњи са установама културе, као и са свим другим релевантним установама које се 

индиректно или директно укључују у рад школе.  

Садржаји програма 

Остваривање циљева и развој кључних подручја  ће се најбоље остварити усмеравањем рада 

на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним 

планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати учитељ у продуженом 

боравку, али у договору с учитељем који ради у редовној настави. Зато је изузетно важно све 

активности планирати како би се постигла кохерентност међу одабраним садржајима и 

усклађеност деловања међу учитељима. 
 
 
Активности у продуженом боравку 

 

Самостални рад ученика -ученици организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу 

са наставником утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, умења и навике. Реализују се 

активности које би иначе ученик радио у виду домаћих задатака. На часовима самосталног рада, 

ученику се могу задавати следеће активности: читање обавезне школске и домаће лектире, читање 

листова и часописа за децу, коришћење правописа, лексикона, енциклопедија, као и савремених, 

електронских и мултимедијалних наставних средстава као извора информација, извођење и израда 

различитих практичних радова, рад на пројектима и друго.  

 

Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно-забавни и стваралачки 

карактер и оне могу бити: едукативне, радне, културно-уметничке и спортске и организују се на 

принципу потпуне слободе избора, добровољности, самоорганизованости ученика у оквиру 

различитих група и колектива. Ове активности могу да се организују у учионици (одељењу или 

разреду), а могу да се организују ван учионицеМогуће је организовати више активности истовремено, 

у групама, а ученици се укључују у те активности према афинитетима. Активности у слободном 

времену се организују тако да омогућавају активно ангажовање ученика и кретање, а могу бити:  

- спортске активности - могу се реализовати у простору фискултурне сале, свечане сале, школског 

  дворишта и парка;  

- дружење у оквиру разреда - учитељи са ученицима истог разреда планирају активности сходно 

  интересовању ученика и могу се реализовати у простору учионице, свечане сале, мале сале,  

  школског дворишта и парка;  

- креативне радионице - које се организују на нивоу школе, могу бити из различитих области: музика, 

  ликовна уметност, сценски приказ и драма, рецитовање, ритмика, литерарне активности, екологија,  



ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ 2017.-2021. 

 

Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

  неговање народне традиције, школске новине и друго, у складу са личним интересовањем ученика, 

  као и на основу посебних способности појединих ученика;  

- друштвене активности - организују се у оквиру сваког одељења, већа и на нивоу од првог до 

  четвртог разреда. Реализација друштвених активности се одвија у просторијама школе, културним  

  установама ( биоскоп, библиотека). и  

- културне активности - наставник планира посете различитим културним установама, историјским 

  објектима;  

- гледање позоришних и филмских представа, односно телевизијских емисија;  

- праћење изложби и учествовање у манифестацијама;  

- учествовање у хуманитарним акцијама;  

- учествовање у еколошким акцијама;  

- припремање културно-уметничких програма;  

- уређење учионице у складу са могућностима и жељама ученика;  

- обележавање празника и тематских дана;  

- израда тематских паноа;  

- активности које ће омогућити интердисциплинарни приступ и обезбедити корелацију наставних  

  садржаја, а у складу са узрастом ученика;  

- друге активности у складу са интересовањима ученика.  

 

  

8.ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 Праћење остваривања школског програма вршиће се плански, систематски и 

континуирано, а одвијаће се кроз: 

- састанке Стучног актива за развој школског програма 

- седнице Наставничког већа 

- праћење постигнућа ученика 

- размену са другим школама 

- примену тестова, упитника... 

- праћење реализације планова и програма 

- сарадњу са родитељима 

- сарадњу са локалном заједницом 

- сарадњу са стручним службама 

- сваки наставник вршиће и самоевалуацију свог рада 

- евалуацију реализације Акционог плана 

- евалуацију реализације Школског развојног плана 

 

9. СТАНДАРДИ   ПОСТИГНУЋА 
 

Општи стандарди постигнућа су донети за крај првог и другог циклуса, што значи да њихову 

примену планира сваки наставник, за сваки разред. За предмете који немају сачињене 

стандарде наставници планирају да ученици стекну одређена знања, вештине, умења и 

навике у складу са програмским задацима и циљевима. План остваривања стандарда се 

заснива на утврђеним нивоима постигнућа ученика, тако да су наставници у складу са тим 

планирали примену критеријумских тестова. На основу тих података ће вршити месечна 

планирања и остваривати стандарде.  
 

Табеларни приказ активности за остваривање стандарда: 

 
КО ШТА КАД КАКО 

Предметни наставници Примена иницијалног Прва половина писмено 
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Школски програм ОШ „ Алекса  Шантић“ - Вајска 

теста септембра 

Предметни наставници, 

пеадгог 
Анализа резултата Средина септембра 

Излагање, презентација, 

дискусија 

Предметни наставници 

Планирање остваривања 

стандарда на основу 

резултата 

Септембар, октобар, 

новембар 

Писање месечних и 

дневних припрема 

Предметни наставници 

Примена теста за 

проверу остварености 

планираних стандарда 

Прва половина 

децембра 
Писмено или усмено 

Предметни наставници, 

педагогг, директор 
Анализа резултата Средина децембра 

Излагање, презентација, 

дискусија 

Предметни наставници 

Планирање остваривања 

стандарда на основу 

резултата 

Крај децембра 
Писање месечних и 

дневних припрема 

Предметни наставници 

Примена теста за 

проверу остварености 

планираних стандарда 

Прва половина марта Писмено или усмено 

Предметни наставници, 

педагогг, директор 
Анализа резултата Средина марта 

Излагање, презентација, 

дискусија 

Предметни наставници 

Планирање остваривања 

стандарда на основу 

резултата 

Крај марта 
Писање месечних и 

дневних припрема 

Предметни наставници 

заједно са својим 

стручним већима 

Прављење  тестова за 

проверу остварености 

планираних стандарда за 

целу школску годину 

Април месец 
Састанци стручних 

актива 

Предметни наставници 

Примена теста за 

проверу остварености 

планираних стандарда 

прва половина маја 

за ученике осмих 

разреда и друга 

половина маја за 

остале ученике 

 

Писмено 

 

Предметни наставници, 

педагог, директор 
Анализа резултата Јун 

Излагање, презентација, 

дискусија 

Предметни наставници 
Прављење иницијалних 

тестова 

Друга половина 

августа 
Састанци, дискусија 

 
Школски одбор основне школе ,, Алекса Шантић“- Вајска, доноси Школски програм 

основног образовања 20.06.2017. године 

 

 

 

У  Вајској,                                                                                   Председник Школског одбора 

20.06.2017.                                        

                                                                                                     _________________________ 

                                    

 
 
 
 
 
 


