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1. УВОД 
 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 

88/2017) члан 61, члан 67, члан 68, члан 69, члан 70, Закона о основном образовању и васпитању 

(„Службеном гласнику РС", бр. 55/2013. и 101/2017) члан 21, члан 21а, члан 22, члан 25, члан 27, 

члан 28, Школски одбор на својој седници одржаној дана  21. јуна 2018. године донео је  

 

 

 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕРИОД  

од  1. септембра 2018. до 31. августа 2022. године 
 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

 

Основно образовање и васпитање остварује се на основу школског програма.  

Школски програм доноси школски одбор, по правилу на период од четири године. 

Израђује се у складу са Националним оквиром образовања и васпитања и садржи: циљеве 

школског програма, назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа 

остварује, језик на  коме се остварује програм, начин остваривања школског програма, начин 

прилагођавања школског програма према нивоу образовања и васпитања и друга питања од 

значаја за школски програм. 

Полазне основе за израду школског програма су Закон о основама система образовања и 

васпитања, Закон о основном образовању и васпитању и важећи подзаконски акти, Наставни 

планови и програми и Правилник о наставном плану и програму основног образовања и 

васпитања са својим изменама и допунама, Статут школе, Извештај о реализацији Школског 

програма за претходну годину и реализованог самовредновања, као и остали програми и 

педагошко стручни прописи којима се регулише рад школе.  

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан 

образовно-васпитни рад у нашој школи. Он представља основу на којој сваки наставник и 

стручни сарадник планира и реализује свој рад. Школски програм омогућава оријентацију 

ученика и родитеља у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових 

резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.  

Школски програм је припремио Стручни актив за развој школског програма у сарадњи са 

координаторима тимова и стручних већа. 

Од почетка школске 2018/2019. године у реализацији програма за I и V разред поћи ће се 

од измена које су донете у Закону о основном образовању и васпитању и Закону о основама 

образовања и васпитања. Током сваке наредне школске године школа ће писати Анекс школског 

програма који ће садржати нове планове и програме наставе и учења за све остале разреде. 

Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања. 

  

Чланови Стручног актива за развој школског програма  су: 

 

1. Јелена Илић, педагог школе; 

2. Лидија Радуловић, директор школе; 

3. Гордана Дамјанац, наставник енглеског језика; 

4. Јасна Павић, секретар школе. 
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1.1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 

 

                                   Основна школа „Иван Гундулић” 

                                   Нови Сад 

                                   Гундулићева 9 

                                   Телефон/факс  551-460, 552-033 

                                   Адреса електронске мреже (E-mail)  gundulic@gundulic.edu.rs 

                                   Име и презиме директора школе: Лидија Радуловић 
 

                                 
                      Школа је састављена од два објекта један у Новом Саду, а други у Ченеју. 
 

 
                                          Основна школа „Иван Гундулић” 

                                          Ченеј                      

                                          Партизанска  2 

                                          Телефон   714- 017 

mailto:ivangundulic@neobee.net
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1.2. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА 
. 

              У школи ради 43 наставника, а међу њима 15 наставника разредне наставе (13 их је у 

редовној настави, два у продуженом боравку). Од укупног броја наставника разредне наставе, 

њих 14 јесу професори разредне наставе, тј. имају високу стручну спрему, а један наставник 

вишу. У предметној настави је 28 наставника Њих 24 је са високом стручном спремом – VII 

степен, један  VII1 степен,  један је магистар и  два са вишом стручном спремом.  

             Директор школе је Лидија Радуловић. Покрајински секретаријат за образовање, управу и 

националне заједнице донео је одлуку број 128-022-508/2015-01 од 20. јуна 2015. године којом 

даје сагласност Школском одбору о избору директора, а Шкоолски одбор је донео решење о 

избору Лидије Радуловић за директора 15. септембра 2015. године. 

Од стручних сарадника школа има педагога и психолога. Они  имају адекватну стручну спрему 

и  положен стручни испит. 

             Школа има библиотекара, по струци је професор српског језика и књижевности, 

запослена на неодређено време и има положен стручни испит. 

 

НАСТАВНИ   КАДАР  

 

Ред. 

број 
Презиме и име 

Звање/Стручна 

спрема 

Предмет 

који предаје 

Год. 

рад. 

стажа 

Лиценца 
% анг. у 

школи 

% анг. у 

другој 

школи 

1. Зељковић Јелена 
Проф. разредне 

наставе / VII 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 22 ДА 100 - 

2. Кошутић Александра 
Проф. разредне 

наставе / VII 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 19 ДА 100 - 

3. Никитовић Јагода 
Проф. разредне 

наставе / VII 

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА 32 ДА 100 - 

4. Бунчић Јовица 
Проф. разредне 

наставе / VII 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 19 ДА 100 - 

5. Фурдек Лидија 
Проф. разредне 

наставе / VII 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 30 ДА 100 - 

6. Лолић Биљана 
Наставник разр. 

наставе / VI 

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА 33 ДА 100 - 

7. Верикиос Свјетлана 
Проф. разредне 

наставе / VII 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 11 ДА 100 - 

8. 
Пилиповић 

Александра  

Проф. разредне 

наставе / VII 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 24 ДА 100 - 

9. Багоња Марија 
Проф. разредне 

наставе / VII 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 35 ДА 100 - 

10. Видић Драгана 
Проф. разредне 

наставе / VII 

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА 22 ДА 100 - 

11. Милошевић Јовица  
Проф. разредне 

наставе / VII 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 14 ДА 100 - 

12. Мачкић Весела 
Проф. разредне 

наставе / VII 

РАЗРЕДНА 

НАСТАВА 7 ДА 100 - 

13. Тања Јосимовић 
Проф. разредне 

наставе / VII 

РАЗРЕДНА 
НАСТАВА 7 ДА 100 - 

14. Опачић Јованка 
Проф. разредне 

наставе ПБ/VII 

Продужени 

боравак I 
32 ДА 100 - 

15. Невена Ступар 
Проф. разредне 

наставе ПБ /VII 

Продужени 

боравак I 
7 ДА 100 - 

16. Пенезић Драгана 

Специјалиста за 

област методикe 

српског језика и 

књижевности/ VII-1 

Српски језик; 

Грађанско 

васпитање 
18 ДА 99,44 - 

17. Шебек Оливера 

Проф. југосл. 
књижeвности и  

српско-хрватског 

језика  /VII 

Српски језик; 

Грађанско 

васпитање 
26 ДА 99,44 - 

18. Чорненки Мирјана Проф. југосл. Српски језик; 18 ДА 99,44 - 
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књижeвности и  

српскохрватског 

језика  /VII 

Грађанско 

васпитање 

Ред. 

бр. 
Презиме и име 

Звање/Стручна 

спрема 

Предмет 

који предаје 

Год.рад

. 

стажа 

Лиценца 
% анг. 

ушколи 

% анг. у 

другој 

школи 

19. Поповић Наташа 
Проф. енглеског  и  

немачког језика и 

књижевности/ VII 

Енглески и 

немачки јез. 
17 ДА 100 - 

20. Јовић Ћолак Маја 
Проф. енглеског   

језика и 

књижевности/ VII 

Енглески јез. 

грађ.  васпит. 
19 ДА 99,44 - 

21. Дамјанац  Гордана 
Проф. енглеског   

језика и 

књижевности / VII 

Енглески јез.  16 ДА 50 - 

22. Ђекић Наташа 
Проф. немачког   јез. 

и књиж. / VII 
Немачки јез. 11 ДА 100 - 

23. Лалић Јанков Нина Проф. историје/ VII Историја 24 ДА 100 - 

24. Душан Куљанчић Проф. Историје / VII Историја 4 ДА 5 - 

25. Билић Драгица 
Дипломирани 

географ/ VII 
Географија 29 ДА 100 - 

26. Лековић Татјана 

Дипломирани 

математичар –

примењена 

математика / VII 

Математика 24 ДА 88,89 - 

27. Мартић Тања 
Дипломирани 

математичар / VII 
Математика 12 ДА 88,89 - 

28. Опачић Ђорђе 
Наставник 

математике и физике 

/ VI 

Математика 38 ДА 88,89 - 

29. Јокић Биљана 
Дипломирани 

физичар / VII 

Физика, Шах – 

избор. 
11 ДА 90 - 

30.  Богдановић Снежана 
Професор хемије / 

VII 
Хемија 22 ДА 60 40 

31. Ћирић Драгана 
Дипломирани 

биолог / VII 
Биологија 32 ДА 100 - 

32. Тимотић Драгиња  
Дипломирани 

биолог / VII  
Биологија 10 НЕ 20 - 

33. Секулић Крсто 
Проф. техничког и 

информатичког 

образовања / VII 

Техничко и 

информ. 

образовање 
8 ДА 100 - 

34. Вулетић Душан 
Проф. техничког и 

информатичког 

образовања / VII 

Техничко и 

информ. 

образовање 
3 НЕ 100 - 

35. Пеjак Павле 
Проф. техничког и 

информатичког 

образовања / VII 

Техничко и 

информ. 

образовање 
16 НЕ 25 75 

36. Радујков Ивана 
Дипл. музичар, 

проф. солфеђа/VII 

Музичка 

култура 
25 ДА 75 - 

37. Оравец Биљана 
Проф. солфеђа и 

муз. културе/VII 

Музичка 

култура 
15 НЕ 5 80 

38. Мандић Снежана 
Проф. ликовне 

културе / VII 

Ликовна 

култура 

 
13 ДА 50 50 

39. Маришан Дејана 
Магистар. ликовне 

културе / VII-2 

Ликовна 

култура 
20 ДА 25 75 

40. Томић Мирослав 
Проф. физичког 

васпитања / VII 

Физичко 

васпитање 
30 ДА 100 - 

41. Ердељи Ержебет 
Проф. физичког 

васпитања / VII 

Физичко 

васпит.; 

грађ. васпит. 
31 ДА 85 - 

42. Верић Огњен Теолог/ VI 

Веронаука –

православни 

катихизис 
8 ДА 20 - 

43. Јањин Стеван Теолог / VI Веронаука – 1 ДА 80 - 
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православни 

катихизис 

 

Ред. 

бр. 
Презиме и име 

Звање/Стручн

а спрема 

Послови на 

којима ради 
Год. рад. 

стажа 

% анг. 

ушколи 

% анг. у 

другој 

школи 

1. Радуловић Лидија 
Проф. разредне 

наставе / VII 

ДИРЕКТОР 

ШКОЛЕ 
29 100 - 

2. Дамјанац  Гордана 
Проф. енглеског   

језика и 

књижевности / VII 

Помоћник 

директора 
16 

20 - 

3. Илић Јелена 
Мастер 

педагог/ VII-2 

Школски 

педагог 
2 

100 - 

4. Стојшин Светлана 
Дипломирани 

психолог/ VII 

Школски 

психолог 
15 

100 - 

5. Вуцеља Ана 
Проф. југосл. 

књиж. и  

српскохрв. јез / VII 

Библиотекар 10 
100 - 

6. Павић Јасна 
Дипломирани 

правник / VII 

Секретар 

школе 
11 

100 -  

- 

7. Јакшић Милена Економиста/ VI 
Руководилац 

рачуноводства 
30 

100 - 

8. Драгана Раилић 
Финансијски 

техничар IV 
Администрат. 

радник 
2 100 - 

 

 

 

1.3. УВАЖАВАЊЕ УЗРАСНИХ, РАЗВОЈНИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ 
КАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

 

Да би се разлике међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања поштовале 

односно уважавале неопходно је да се настава и образовање индивидуализује. То значи да се 

садржаји рада, степен њихове сложености и облици организације процеса учења прилагођавају 

индивудуалним особеностима, интересовањима и потребама како би се сваком ученику 

омогућило да развије знање и вештине дефинисане циљевима и задацима образовања.  
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2.  СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
 

 
Основна сврха школског програма је квалитетно образовање и васпитање, које 

омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке 

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

Исто тако веома је важно развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају 

ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и 

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

економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и 

културном развоју друштва.  

 Циљ школског програма заснован је на циљевима образовања и васпитања. Он се односи 

на целокупан развој ученика, развијање способности и вештина, као и на развој свести о себи и 

другима око себе. Циљеви и задаци су детаљно дати за сваки разред и предмет, како за 

обавезне тако и за изборне предмете/програме. 

 Циљеви и задаци програма образовања су:  
 развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање 

природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, 

могућностима и интересовањима;  

 подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;  

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

сталног усавршавања и начелима доживотног учења;  

 оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени 

развој и будући живот;  

 развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и 

културе, као и традиције и културе националних мањина;  

 омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;  

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

 усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски 

уређеног, хуманог и толерантног друштва;  

 уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог 

система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и 

добробити за све;  

 развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних 

цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на 

различитост;  

 поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање 

способности за живот у демократски уређеном друштву;  

 развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота 

и подстицање индивидуалне одговорности. 

Школски програм утемељен је на начелима:  

1) усмерености на процесе и исходе учења;  

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

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

и усвајања вредности код ученика;  

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

предмета;  
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5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине 

напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима;  

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

наставе и учења;  

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

садржајима наставе;  

8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог 

интересовања за учење и образовање у току целог живота;  

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

ученика;  

10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем 

услова за живот и рад у школи. 

Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

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

ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

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

и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

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

еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог 

на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

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

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

складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у 

складу са развојем савремене науке и технологије; 

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

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог 

мишљења; 

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

сопственог развоја и будућег живота; 

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

неговање другарства и пријатељства; 

13) развијање позитивних људских вредности; 

14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

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

равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 

Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и 

културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и 

очување националне и светске културне баштине; 

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

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним 

напуштањем школовања; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 
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Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је 

динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите 

реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. Опште међупредметне 

компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих 

предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих 

проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично остварење и развој, укључивање у 

друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у Републици 

Србији су: 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција. 

Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити 

способни да тако стечена знања примењују и размењују; 

2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику 

националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним, 

визуелним и симболичким средствима; 

3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 

4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за 

сопствено изражавање; 

6) бити оспособљени за самостално учење; 

7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно 

мишљење и релевантна знања; 

9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим 

активностима; 

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању, примењивати усвојене 

здравствене навике неопходне за активан и здрав животни стил; 

11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у 

њиховом остваривању; 

12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати 

сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да 

сарађују са њиховим припадницима; 

14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и 

заједнице. 
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3. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ 

ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ И ЈЕЗИК НА КОМ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРОГРАМ 

 

 У нашој школи сви програми образовања се реализују на српском језику. Они су 

распоређени по циклусима  и то први циклус обухвата програме образовања за ученике од I до 

IV разреда док други циклус се односи на програме образовања од V до VIII разреда. 

 Од почетка школске 2018/2019. године у реализацији програма за I и V разред поћи ће се 

са изменама које су донете у Закону о основном образовању и васпитању и Закону о основама 

образовања и васпитања. Током сваке наредне школске године писаће се Анекс школског 

програма који ће садржати нове планове и програме наставе и учења за све остале разреде. 

Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања. 

 Школски програм је полазећи од актуелних измена и реформи у образовању и пратиће тај 

тред промена у програмском и терминолошком смислу.  

 У школи се изучавају обавезни предмети и изборни програми и активности прописани 

планом и програмом наставе и учења, према школском програму, у складу са Законом о 

основном образовању и васпитању број 55/2013 и 101/201. 

           За све њих утврђен је назив, недељни и годишњи фонд часова рапоређен по разредима.

 Од обавезних наставних предмета при упису у први разред постоји могућност избора 

првог страног језика који ученик изучава до краја осмог разреда. 

Ученик приликом уписа у први разред обавезно бира са листе изборних програма верску 

наставу или грађанско васпитање и други страни језик. Ученик који се определио за врску 

наставу или грађанско васпитање, изборни програм може једанпут да мења у току циклуса 

основног образовања и васпитања. 

 У школи се реализују обавезне физичке активности за све ученике, такође, нуди листу 

активности за које се ученици опредељују у скалду са својим активностима . 
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3.1. ОБАВЕЗНИ, ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ/ПРОГРАМИ  ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

И ВАСПИТАЊА 
Групу обавезних изборних предмета/изборних програма чине верска настава и грађанско 

васпитање. 

Сваки ученик се већ у првом разреду  обавезно опредељује за верску наставу или грађанско 

васпитање, и тај изборни наставни програм слуша до краја школске године - по један час 

седмично. Ученик који се определио за вреску наставу или грађанско васпитање, изборни 

програм може једанпут да мења у току циклуса основног образовања и васпитања.  

Листа изборних програма верска настава и грађанско васпитање  се  понуди ученицима 

(родитељима) приликом уписа ученика у први разред. На родитељском састанку за предшколце  

педагог и психолог  делимично упознају родитеље о садржају и организацији рада на часовима 

изборног програма, а припремљене су и посебне брошуре о часовима верске наставе и 

грађанског васпитања, тако да је сваки родитељ на време информисан како би поразговарао са 

својим дететом и тек онда се изјаснио за један од понуђених изборних програма. 

Код осталих ученика током маја и јуна месеца се ученици путем анкете такође изјашњавају о 

заинтересованости за похађање обавезних изборних и изборних предмета. 

Коначан број опредељених ученика за ове изборне предмете/програме се сваке године путем 

анкете прикупља и  родитељ својим потписом потврђује одлуку. 

Школа је дужна да за ученике од другог до четвртог разреда (стари програм) понуди, поред 

обавезних изборних наставних предмета, верске наставе и грађанског васпитања, још три 

изборна предмета од следећих: Лепо писање (само у првом разреду), Чувари природе, Народна 

традиција, Од играчке до рачунара, Рука у тесту – откривање света, Матерњи језик/говор са 

елементима националне културе. 

Од понуђена 3 ученик бира један или више предмета.                                                              

Сваке године се издвоји група предмета по разреду, а за њих се опредељујемо на основу 

интересовања ученика и стручне спреме наставника који су прошли адекватну обуку. Имамо 

литературу и уџбенике који прате програм.  

Током априла, маја и јуна месеца се ученици путем анкете такође изјашњавају. Коначан број 

опредељених ученика за ове изборне предмете се утврђује крајем августа, а родитељи својим 

потписом потврђује одлуку ученика. 

Ученик који похађа музичку школу, балетску... може бити ослобођен наставе другог 

изборног предмета уз захтев родитеља и приложену потребну документацију. 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ  ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

План наставе и учење примењиваће се за ученике који уписују први разред основног образовања 

и васпитања почев од школске 2018/2019. године  

                              

Ред. 

број 
A. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1.  Српски језик____________ jeзик1  5  180  5  180  5  180  5  180  

2.  Српски као нематерњи језик2  2  72  2  72  3  108  3  108  

3.  Страни језик 2  72  2  72  2  72  2  72  

4.  Maтематика 5  180  5  180  5  180  5  180  

5.  Свет око нас  2  72  2  72  -  -  -  -  

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

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

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

9.  Физичко и здраваствено васпитање 3  108  3  108  3  108  3  108  

УКУПНО: A  
19-

21*  

684-

756*  

20-

22*  

720-

792*  

20-

23*  

720-

828*  

20-

23*  

720-

828*  

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ    

1  Верска настава/Грађанско васпитање3 1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  
Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе4  
2  72  2  72  2  72  2  72  

УКУПНО: Б 1-3*  
36-

108*  
1-3*  

36-

108*  
1-3*  

36-

108*  
1-3*  

36-

108*  

УКУПНО: A + Б 

 

20-

22*  

720-

792*  

21-

23*  

756-

828*  

21-

24*  

756-

864*  

21-

24*  

756-

864*  

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни  предмети, 

изборни програми и активности.  

 

Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1.  Редовна настава 
20-

22*  

720-

792*  

21-

23*  

756-

828*  

21-

24*  

756-

864*  

21-

24*  

756-

864*  

2.  Пројектна настава5  1  36  1  36  1  36  1  36  

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

4.  Додатна настава                   1  36  
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5.  Настава у природи**  
7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

   

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

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

2.  Ваннаставне активности6  1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  

3.  Екскурзија 
1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

                   

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику 

националне мањине.  

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.  

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма.  

4 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере 

овај програм али није у обавези.  

5 Пројектна настава је обавезна за све ученике.  

6 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, 

медија и спорта.  

* Број часова за ученике припаднике националних мањина  

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 
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НАСТАВНИ ПЛАН – ПРВИ ЦИКЛУС 

ЗА ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

за ученике који су уписали први разред најкасније у школској 2017/2018. години  

 

Фонд часова за сваки разред и фонд часова за сваки предмет 

 
Ред. 

број 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

Р а з р е д 

II III IV 
нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 

2. Страни језик - енглески  2  72 2   72 2   72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2   72 -   - -   - 

5. Природа и друштво -  - 2   72 2   72 

6. Ликовна култура 2  72  2   72 2   72 

7. Музичка култура 1  36 1   36 1   36 

8. Физичко васпитање 3 108 3  108 3  108 

 УКУПНО 20 720 20 720 20 720 

Обавезни изборни наставни предмети 
 

     

1. 

2. 

Верска настава / 

Грађанско васпитање 

 

 1 

 

 36 

 

 1 

 

 36 
 

1 

 

36 

Изборни наставни предмети       

1. Чувари природе  1  36 1 36 1 36 

2. Лепо писање -  - - - - - 

3. Од играчке до рачунара  1  36 1 36 1 36 

4. Рука у тесту-Откривање света  1  36 1 36 1 36 

5. Народна традиција  1  36 1 36 1 36 

6. Матeрњи језик са елементима 

националне културе 

2 72  2  72 2 72 

Облик  образовно-васпитног рада      

1. Редовна настава 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска настава  1  36   1  36 1 36 

3. Додатна настава   -  -   36  36 36  

4. Настава у природи 10 дана за II- IV годи шње 

Остали облици образовно-васп. рада      

1. Час одељењског старешине       

2. Друштвене, техничке, спорт. и 

културне активности 

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

3. Екскурзија (дани за 1 год.)  1дан  1дан  1дан 
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                                             НАСТАВНИ ПЛАН - ДРУГИ  ЦИКЛУС 

ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД 

Примењиваће се за рад са ученицима који су пети разред уписали почев од школске 2017/2018. 

године. 

            
Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Р а з р е д 

V VI 

нед. год. 
блок 
настава 

нед. год. 
блок 
настава 

1. Српски језик________језик1 5 180  4 144  

2. Српски језик као нематерњи2 3 108   3 108   

3. Страни језик 2 72   2 72   

4. Ликовна култура 2 72   1 36   

5. Музичка култура 2 72   1 36   

6. Историја 1 36   2 72   

7. Географија 1 36   2 72   

8. Физика      2 72   

9. Математика 4 144   4 144   

10. Биологија 2 72   2 72   

11. Хемија           

12. Техника и технологија 2 72   2 72   

13. Информатика и рачунарство 1 36   1 36   

14. Физичко и здравствено васпитање 2 72   2 72   

У К У П Н О: А 24–27* 864–972*  25–28* 900–1008*  

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ       

1 Верска настава/ Грађанско васпитање3 1 36   1 36   

2. Други страни језик4 2 72   2 72   

3. 
Матерњи језик/говор са елементима националне 

културе 5 
2 72   2 72   

У К У П Н О: Б 3–5* 108–180*  3–5* 108–180*  

У К У П Н О: А + Б 27–30* 972–1080*  28–31* 1008–1116*  

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику 

националне мањине. 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

3 Ученик бира један од понуђених наставних предмета. 

4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским 

могућностима и изучава га до краја другог циклуса 

5 Ученик може да изабере овај предмет, али није у обавези. 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 
предмети 

Ред. 
број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 27–30* 972–1080* 28–31* 1008–1116* 

2. Допунска настава 1 36 1 36 

3. Додатни рад 1 36 1 36 

Ред. 
број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Обавезне ваннаставне активности     

 Час одељењског старешине 1 36 1 36 

 Физичке активности 1,5 54 1,5 54 

 Хор/Оркестар* 1–2 36–72 1–2 36–72 

2. Слободне активности     

 
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне 
активности 

1–2 36–72 1–2 36–72 

 Екскурзија 
До 2 дана 
годишње 

До 2 дана годишње 

*Обавезан је за све ученике који су се определили за певање у хору, а прошли су проверу 
музичких способности. 
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НАСТАВНИ ПЛАН - ДРУГИ  ЦИКЛУС 

ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 

 

Фонд часова за сваки разред и фонд часова за сваки предмет 
 

Ред. 

број 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
Р а з р е д 

VII VIII 
нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 4 144 4 136 

2. Страни језик - енглески  2   72 2   68 

3. Ликовна култура 1   36 1   34 

4. Музичка култура 1   36 1   34 

5. Историја 2   72 2   68 

6 Географија 2   72 2   68 

7. Физика 2   72 2   68 

8. Математика 4 144 4 136 

9. Биологија 2   72 2   68 

10. Хемија 2   72 2   68 

11. Техничко и информатичко образовање 2   72 2   68 

12. Физичко васпитање 2   72 2   68 

 УКУПНО 26 936 26 884 

Обавезни изборни наставни предмети 
 

   

 

1. 

Верска настава 

Грађанско васпитање 

 

 1 

 

 36 
 

1 

 

  34 

2. Страни језик-немачки/француски/италијански  2  72 2   68 

3. Физичко васпитање-изабрани спорт  1  36 1   34 

 Изборни наставни предмет     

1. Чувари природе 1 36 1 34 

2. Свакодневни живот у прошл. - - - - 

3. Цртање,сликање и вајање 1 36 1 34 

4. Хор и оркестар 1 36 1 34 

5. Информатика и рачунарство 1 36 1 34 

6. Матрњи језик са елементима националне културе  2  72 2 72 

7. Шах 1 36 1 34 

8. Домаћинство 1 36 1 34 

Облик  образовно-васпитног рада    

1. Редовна настава 31 1116 31 1054 

2. Допунска настава   1  36 1 34 

3. Додатна настава   36  36 36  

Остали облици образовно-васп. рада    

1. Обавезне ваннаставне актив.     

 Час одељењског старешине 1 36 1 34 

2. Слободне активности     

 Друштвене, техничке, спорт. и културне 

активности 

1-2 36- 

72 

1-2 36- 

72 

 Екскурзија  до2 

дана 
 до3 

дана 
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 Под школским програмом подразумевају се сви садржаји, процеси и активности 

усмерени на остваривање циљева и исхода образовања и васпитања, прописани на републичком 

и школском нивоу. 

 Опште основе школског птрограма могу да се мењају у складу са стеченим искуствима у 

примени школског програма, а на основу објективних показатеља успешности рада. Школски 

програма је основа за израду посебних програма за све наставнике и учитеље, по предметима, 

разредима, одељењима, за сваку школску годину. Обавезни број часова на годишњем и 

недељном нивоу за савки предмет прописује се посебним правилником о наставном плану и 

распоред садржаја школског програма се уклађује са тим. 

Наставни план и програм јесте основа за доношење школског програма, а полазиште у 

планирању сваког наставника је наставни програм.  

Сваки наставник треба да буде обавештен о плану и програму образовања као и о 

садржају програма за предмете појединачно. Ту су јасно дефинисани циљ и задаци које треба 

постићи у настави сваког предмета. Неопходно је са посебном пажњом сагледати и протумачити 

циљ и задатке наставе одређеног предмета и на основу тога наставити даље планирање 

Сваки наставник пре приступања планирању мора добро да проучи програмске захтеве 

за предмет који предаје, а затим и програме предмета који су у корелацији са њим користећи пре 

свега стандарде, упутства и објашњења из правилника. 



Новим Законом о основама система образвања и васпитања и Законом о основном образовању и 

васпитању за први и пети разред уводе се измене у раду. Терминолошки наставни програм  

мења се са програми наставе и учења.  

Пратећи измене у рад ресорног министарства и актуелних дешавања, у сладу са законом, школа 

ће за први и пети разред имати нове програме наставе и учења (које садржи овај документ). За 

остале разреде програми остају исти и садржани су у овом документу. Сваке године Стручни 

тим за развој школског програма писаће Анекс којим ће се уводити измене у образовно-

васпитном раду. 

 Планови наставе и учења у основном образовању и васпитању садрже:  

 листу обавезних предмета и изборних програма и активности по разредима; 

 укупан годишњи фонд часова по предметима, програмима и активностима; 

 недељни фонд часова по предметима, програмима и активностима. 

 

Програми наставе и учења у основном образовању и васпитању садрже: 

 циљеве основног образовања и васпитања и циљеве учења предмета, изборних програма 

и активности по разредима; 

 опште предметне компетенције; 

 специфичне предметне компетенције; 

 исходе учења; 

 образовне стандарде за основно образовање и васпитање 

 кључне појмове садржаја сваког предмета; 

 упутство за дидактичко-методичко остваривање програма; 

 упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика; 

 начин прилагођавања програма образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју. 
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 Школсики програм обухвата и све садржаје наставних предмета по разредима за оба 

циклуса, а који су дати у правилницима о плану и програму наставе и учења, односно саджани 

су у одређеним  Просветним гласницима, укључујући и све измене и допуне у вези са 

плановима и програмима наставе и учења.  

 Користећи се овим садржајима сваки наставник израђује  план и програм наставе и учења 

одређеног наставног предмета по разредима-одељењима и они су уједно саставни део школског 

програма, али је то променљива категорија усклађена са потребама за дату школску годину. 

  

 

4.  ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО 

РАЗРЕДИМА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 
     -ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ  НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ ПРОГРАМА - 

                                  - ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА -             
 

    Програми обавезних и изборних наставних предмета су преузети из одређених бројева 

Службеног гласника  који су овде наведени, а циљеви, задаци и начин оставривања су садржани 

у нашем Школском програму. 

 

Разред Просветни гласник – Службени гласник 

I разред 

 „Просветни гласник“, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 

3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16 и 6/17 

„Просветни гласник“, број 10/17 

Грађанско 

васпитање 

Просветни гласник“, број 5/01 

II разред 

 

 

„Просветни гласник“, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 

3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16 и 6/17 

Грађанско 

васпитање 

„Просветни гласник“ број 8/03 

III разред 

 "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 1/2005, 15/2006, 

2/2008, 2/2010, 3/2011, 7/2011-I, 7/2011-II, 1/2013, 11/2014, 11/2016-I и 

11/2016- II 

Грађанско 

васпитање 

„Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 20/04 

IV разред 

 Просветни гласник“, 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16 и 7/17 

Грађанско 

васпитање 

„Службени гласник РС- Просветни гласник“, број 15/05 
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4.1.  ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

                        Циљеви, заци, начин остваривања и стандарди постигнућа 
 

                       

Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и 

писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању 

националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних 

књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради 

неговања традиције и културе српског народа и развијања 

интеркултуралности. 

Разред  први 

Годишњи фонд часова 180 часова 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- разликује изговорени глас и написано 

слово; изговорене и написане речи и 

реченице; 

- влада основном техником читања и 

писања ћириличког текста; 

- разуме оно што прочита; 

- активно слуша и разуме садржај 

књижевноуметничког текста који му се 

чита; 

- препозна песму, причу и драмски 

текст; 

- одреди главни догађај, време 

(редослед догађаја) и место дешавања у 

вези са прочитаним текстом; 

- уочи ликове и прави разлику између 

њихових позитивних и негативних 

особина; 

- изрази своје мишљење о понашању 

ликова у књижевном делу; 

- препозна загонетку и разуме њено 

значење; 

- препозна басну и разуме њено 

значење; 

- разликује слово, реч и реченицу; 

- правилно изговори и напише кратку и 

потпуну реченицу једноставне 

структуре са одговарајућом 

интонацијом, односно 

интерпункцијским знаком на крају; 

- правилно употреби велико слово; 

- учтиво учествује у вођеном и 

слободном разговору; 

- обликује усмену поруку служећи се 

одговарајућим речима; 

- усмено препричава; усмено прича 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И 
ПИСАЊЕ 

Глас и слово; штампана и писана слова 

ћириличког писма. 

Речи и реченице као говорне и писане целине. 

Текстови засићени словима која се 

обрађују/текстови предвиђени за глобално 

читање. 

Све врсте текстова који су написани 

штампаним или писаним словима. 

Језичке игре. 

Аналитичко-синтетичка вежбања; лексичка и 

синтаксичка вежбања; моторичке вежбе. 

Писање (преписивање, самостално писање и 

диктат). 

Читање (шчитавање/глобално читање, гласно и 

тихо читање); питања којима се проверава 

разумевање прочитаног. 

Изговор и писање гласова који ученицима 

причињавају тешкоће (нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ). 

КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 

Народна песма, Ја сам чудо видео  

Јован Јовановић Змај, Зимска песма  

Војислав Илић, Пролетња зора/Воја Царић, 

Пролеће/Мира Алечковић, Ветар сејач  

Десанка Максимовић, Првак; Хвалисави 

зечеви/У гостима/Ливадско звонце  

Гвидо Тартаља, Китова беба/Мрави/Постеља за 

зеку  

Бранко Ћопић, Јежева кућица (читање у 

наставцима) 

Душан Радовић, Јесења песма/Срећна Нова 

година  

Љубивоје Ршумовић, Ау што је школа згодна; 

Дете/Деца су украс света  

Стеван Раичковић, Цртанка/Бранислав 
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према слици/сликама и о доживљајима; 

- усмено описује ствари из непосредног 

окружења; 

- бира и користи одговарајуће речи у 

говору; на правилан начин користи 

нове речи у свакодневном говору; 

- напамет говори краће књижевне 

текстове; 

- учествује у сценском извођењу 

текста; 

- пажљиво и културно слуша 

саговорнике; 

- слуша, разуме и парафразира поруку; 

- слуша интерпретативно читање и 

казивање књижевних текстова ради 

разумевања и доживљавања; 

- примењује основна правописна 

правила; 

- пише читко и уредно; 

- писмено одговара на постављена 

питања; 

- спаја више реченица у краћу целину; 

- пише реченице по диктату 

примењујући основна правописна 

правила; 

- гласно чита, правилно и са 

разумевањем; 

- тихо чита (у себи) са разумевањем 

прочитаног; 

- пронађе информације експлицитно 

изнете у тексту. 

Лазаревић, Сликар  

Перо Зубац, Добар друг ти вреди више  

Драгомир Ђорђевић, Није лако бити дете  

Проза 

Народна прича, Свети Сава и ђаци  

Народна прича, Деда и репа /Голуб и пчела  

Народна басна, Лисица и гавран  

Доситеј Обрадовић, Два јарца; Две козе  

Лав Николајевич Толстој, Два друга  

Драган Лукић, Јоца вози тролејбус/Игор 

Коларов, Дум-дум Оливер и његов бубањ  

Ђуро Дамјановић, Дан кад је јутро било 

слово/Весна Ћоровић Бутрић, Ноћни ћошак  

Избор из народних и ауторских загонетки 

(Десанка Максимовић, Загонетке лаке за прваке 

ђаке, Загонетке Григора Витеза и Бране 

Цветковића) 

Драмски текстови 

Гвидо Тартаља, Зна он унапред  

Душан Радовић, Тужибаба  

Александар Поповић, Неће увек да буде први  

Бора Ољачић, Први дан у школи  

Популарни и информативни текстови 

Избор из илустрованих енциклопедија и 

часописа за децу о значајним личностима 

српског језика, књижевности и културе (Свети 

Сава, Вук Стефановић Караџић, знаменита 

завичајна личност и др.); Милан Шипка: Буквар  

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

Јован Јовановић Змај, Песме за децу (избор) 

Избор из басни и сликовница за децу 

Књижевни појмови: 

- песма; 

- прича; 

- догађај; место и време збивања; 

- књижевни лик - изглед, основне особине и 

поступци; 

- драмски текст за децу; 

- шаљива песма; 

- басна; 

- загонетка. 

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис 

и ортоепија 

Реченица; реч; слово. 

Улога гласа/слова у разликовању значења 

изговорене односно написане речи. 

Реченице као обавештење, питање и заповест. 

Велико слово на почетку реченице, у писању 

личних имена и презимена, имена насеља 

(једночланих) и назива места и улице у којој 

ученик живи, као и назив школе коју похађа. 

Правилно потписивање (име, па презиме). 

Тачка на крају реченице; место и функција 

упитника и узвичника у реченици. 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Говорењe  

Вођени и слободни разговор. 

Говорни предлошци. 

Усмена порука. 

Причање, препричавање и описивање. 

Казивање књижевног текста. 

Драмски, драматизовани текстови, сценска 
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импровизација. 

Сценско извођење текста (драмско и 

луткарско). 

Богаћење речника: лексичке и синтаксичке 

вежбе. 

Разговорне, ситуационе и језичке игре. 

Слушањe  

Стварне и симулиране ситуације. 

Слушна порука. 

Аудио-визуелни записи. 

Игре за развијање слушне пажње. 

Писањe  

Питања о сопственом искуству, бићима, 

предметима, појавама, сликама, о књижевном и 

некњижевном тексту. 

Писана порука. 

Краћа текстуална целина: о сопственом 

искуству, о доживљају, о сликама, поводом 

књижевног текста. 

Реченице/кратак текст погодан за диктирање. 

Читање  

Књижевни текстови. 

Текстови са практичном наменом: позивница, 

упутство, списак за куповину и др. 

Нелинеарни текстови: текст у табели, распоред 

часова, стрип, улазница и др. 

Информативни текстови: 

1. уџбенички: Милан Шипка, Буквар; текстови 

о знаменитим личностима српске културе; 

2. вануџбенички: о правилима учтивог 

понашања (бонтон); о месту у којем ученици 

живе; о животињама итд. 

Кључни појмови: почетно читање и писање, књижевност, језик и језичка култура.  

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм предмета Српски језик у првом разреду основне школе чине четири предметне области: Почетно читање и 

писање, Књижевност, Језик и Језичка култура. Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је 

следећа: Почетно читање и писање - 90 часова, Књижевност - 45 часова, Језик - 10 часова и Језичка култура - 35 

часова. Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима.  

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ  

Настава почетног читања и писања изводи се у првом полугодишту првог разреда основне школе, али, ако је 

потребно, наставља се и у другом полугодишту. Почетно читање и писање реализује се самостално, али обухвата и 

садржаје из Књижевности, Језика и Језичке културе.  

Припремни период  

У припремном периоду учитељи треба да испитају способности ученика, и то: причање, препричавање, познавање 

слова, познавање читања и писања, спретност у руковању прибором за писање и цртање. У току овог периода 

испитивање ученика се обавља кроз активности које се међусобно прожимају.  

Усмено изражавање се изводи кроз игре и активности где се вежба комуникација (поздрављање у конкретним 

ситуацијама: добро јутро, добар дан и довиђења; захваљивање, извињавање). Ученици могу причати на основу 

посматрања слика и низа слика. Могу препричавати слушани текст, позоришне или луткарске представе 

разговетним природним говором и правилним изговором. Учитељи треба да воде рачуна о правилној артикулацији 

гласова и да са ученицима коментаришу одслушано.  

Вежбе у посматрању се односе на уочавање целине и детаља, посматрање предмета, појава и околине. Треба их 

тематски организовати. Прво се посматра учионица, па се касније та активност проширује на околину. Ученици 

могу посматрати предмете, људе, животиње, догађаје, слике, слике у низу, фотографије, објекте из околине и сл. 

Пажњу ученика треба усмерити на целину, затим на најважније појединости и на крају на мање важне појединости. 

Опажају се: облици, боје, односи, покрети, мимика и гестови, скривени детаљи и сл.  

Вежбе у слушању почињу слушањем онога што говоре учитељи, други ученици, глумци и спикери. Слушани говор 

се коментарише да би се одредиле говорне карактеристике говорника. Слушање треба да буде повезано са мимиком 

и гестовима који прате оно што се говори. Обавезно инсистирати на подражавању правилног говора. Током 

слушања одвајати битно од небитног, неговати пажњу и концентрацију. Слушају се и звукови ономатопејског типа, 

шумови, артикулисани и неартикулисани звукови.  
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Аналитичка вежбања треба да буду занимљива и подстицајна јер су један од најважнијих предуслова за учење 

читања и писања. Не изводе се изоловано већ су повезана са вежбама слушања и посматрања. Уочава се позиција 

гласова у речи која је изговорена и позиција слова у речи која је написана. Када ученици савладају уочавање 

гласова и њихову позицију у речима, прелази се на растављање речи на гласове. За почетак се препоручују речи од 

два гласа, а затим од три, четири и више.  

Синтетичка вежбања се организују упоредо са аналитичким. Речи које су већ растављене на гласове опет се сливају 

у целину. Почиње се од најлакших и иде ка све тежим. Ученици се на тај начин припремају за читање и разумевање 

прочитаног.  

Вежбе у отклањању дијалекатских и жаргонских карактеристика говора се изводе полако и систематично. Учитељи 

посебну пажњу треба да обрате на изговор гласова ђ, ћ; џ, ч; ј, љ.  

Моторичке вежбе за развијање руке, шаке и прстију се развијају кроз игру. Препоручује се везивање чворова од 

канапа, везивање пертли, закопчавање дугмића, низање перлица (могу се изводити и на часовима физичког 

васпитања). Графомоторичке вежбе су веома важне у припреми за писање. Свака графомоторичка вежба треба да се 

повеже са неким догађајем, вежбом слушања, посматрања, причања и сл. Такве вежбе, односно писање елемената 

слова, изводе се на различите начине, кроз цртеже, рамове за слике у простору предвиђеном за писање. Ученике 

треба подстицати да употпуне цртеж додајући своје елементе (корелација са ликовном културом). Вежбе писања 

линија изводити без подизања руке, из једног потеза. Ученике усмеравати на правилно држање оловке (графитне 

оловке, хемијске оловке, налив пера, фломастера). Употребу гумице треба свести на минимум, јер смањује 

одговорност ученика у писању. Пазити на правилно држање тела, удаљеност од стола, правилан положај тела у 

односу на сто и на угао писања. При писању учити ученике да не журе, да рука буде опуштена.  

Учење читања и писања  
Дидактичко-методичка организација наставе почетног читања и писања зависи од много фактора, а најважнији је 

онај који се односи на преџнања ученика. Учитељи бирају поступак који ће користити у настави почетног читања и 

писања - комбинацију монографског и групног поступка, групни или комплексни поступак.  

Наставу почетног читања и писања треба изводити на више нивоа уз примену принципа индивидуализације. У 

сваком одељењу постоје ученици који знају да читају и они који само познају слова или не знају да читају. 

Садржаји, методе и облици рада треба да се прилагоде могућностима и потребама ученика.  

У овом периоду ученици треба да вежбају читање одговарајућих текстова, правилно изговарају све гласове и 

правилно наглашавају речи и реченице. Треба обратити пажњу на индивидуалне способности ученика. Свако дете 

чита својим темпом и према својим способностима. Пожељно је често проверавати степен савладаности технике 

читања и разумевања прочитаног. При учењу читања могу се користити игре словима и речима, језичке игре 

(ребуси, испуњалке, укрштене речи). Ученици тако упознају нове садржаје, ситуације имају већу мотивисаност, а 

атмосфера је пријатна и опуштена. Подстицати ученике да свакодневно вежбају читање код куће. Сарађивати са 

родитељима ученика и пружити им неопходне информације везане за читање (мотивација деце, читање у 

свакодневним животним ситуацијама, удаљеност текста од очију је 30 центиметара и сл.).  

Ученици уче да пишу појединачна штампана и писана слова, речи и реченице; цифре. Размак између штампаних 

слова у речима мора да буде равномеран. Код учења писаних слова посебну пажњу треба посветити графичком 

увезивању слова у речима. Слова треба да буду исте висине и дебљине, а размак између речи уједначен. Писање 

увежбавати кроз преписивање, допуњавање реченица, састављање реченица на основу слике, састављање реченица 

на основу низа слика, диктате и самостално писање реченица и краћих текстуалних целина. Поред усвајања облика 

слова, смера писања самог слова, посебну пажњу треба обратити на просторну оријентацију у свесци. Појединачно 

писање слова се ограничава на један до два реда у свесци. Дневна оптерећеност писањем не треба да је дужа од 25 

минута. Леворука деца пишу левом руком.        

 Усавршавање читања и писања  

У овом периоду ученик треба да влада основном техником читања и писања. Усавршавање читања треба вежбати 

на текстовима који су кратки, динамични, интересантни и примерени узрасту ученика, као и на текстовима школске 

и домаће лектире. Посебну пажњу обратити на разумевање прочитаних речи, реченица и текстова. Редовним 

вежбањем ученици аутоматизују процес читања и писања.  

КЊИЖЕВНОСТ  

Препоручени садржаји из области Књижевност савладавају се током целе школске године, из буквара/почетнице и 

уз помоћ читанке као основних наставних средстава, тако што учитељ планира њихову реализацију у складу са 

индивидуалним карактеристикама ученика и укупним могућностима колектива, руководећи се исходима учења.  

Приликом оспособљавања ученика да уз помоћ учитеља разумеју текстове из школске лектире, али и популарне, 

информативне текстове из часописа за децу, енциклопедија и сл. важно је настојати да се уоче догађаји, просторни 

и временски односи и битне појединости у описима бића и природе. Како се текстови из школске лектире користе 

за усавршавање читања и писања и увођење ученика у основне појмове о књижевности, тако се ученици подстичу 

да уоче ликове у књижевном делу, њихове особине и поступке; њихова емоционална стања (радосно, тужно, 

смешно) и да разликују појмове добра и зла.  

У прописаним текстовима из школске лектире понуђен је избор, односно опредељивање учитеља да у неким 

случајевима изабере између два, односно три дела (нпр. бира се једна народна прича - Деда и репа или Голуб и 
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пчела, бира се једна од три понуђене песме Гвида Тартаље, а од Љубивоја Ршумовића обавезно је обрадити песму 

Ау што је школа згодна, а поред ње бира се још једна од две које су понуђене - Дете или Деца су украс света, итд.).  

Први пут се уводи читање текста у наставцима, на примеру Јежеве кућице Бранка Ћопића. То подразумева да 

учитељ, према плану који сам осмисли и одговарајућом динамиком, чита део по део Ћопићевог текста и разговара 

са ученицима о прочитаном на неколико планираних часова мотивишући их да дело прочитају и сами.  

Пошто су текстови предвиђени програмом једноставни, кратки и засновани на хронолошком низању догађаја, 

ученик треба да одреди где се и када дешава радња и да разуме узрочно-последични распоред догађаја, односно 

шта се у фабулативном тексту десило прво, а шта следеће, шта је претходило неком догађају а шта из њега следи.  

Ученик треба да уочи формалну различитост поезије, прозе и драмског текста (разликовање стиха од прозног и 

драмског текста писаног по улогама) и њихове основне генолошке карактеристике (нпр. одсуство фабуле у лирском 

делу, ритмичност стихова или низање догађаја у епском и драмском делу), али не на нивоу дефинисања 

генолошких појмова. Ученик треба да разликује песму (и шаљиву песму - по тону певања) од приче (басне) и 

драмског текста, али без увођења дефиниција књижевнотеоријских појмова. Детаљније терминолошко одређивање 

уводи се поступно у старијим разредима.  

Ученик треба да буде у стању да разуме пренесено значење загонетке без формулисања у њој постојећих стилских 

поступака; да препознаје жанр басне као приче са пренесеним значењем (без увођења појма алегорије), да буде 

упознат са постојањем народне и ауторске басне (које могу бити у стиху или у прози), да у баснама ликови могу 

бити не само животиње, већ и биљке, предмети, антропоморфизована бића (Срећа, Нада) или људи и, коначно, да 

буде у стању да разуме њено пренесено значење и издвоји њену поуку. Пошто се у овом узрасту интегрални текст 

басне неретко адаптира, скраћује, у исходима нису наведени структурни жанровски елементи басне (фабула и 

поука), поготово што поука у народној басни и код неких аутора није издвојена (а наравоученија Доситеја 

Обрадовића су у неким адаптацијама скраћена или изостављена).   

Ученици се оспособљавају да уоче непознате и мање познате речи у тексту и да питају учитеља за њихово 

објашњење како би што боље разумели значење текста. Вођени питањима (ко?, шта?, где?, када?, зашто?) о 

прочитаном садржају, ученици се оспособљавају да као одговоре формулишу: реченице, одељке, краће текстовне 

целине, зависно од индивидуалних способности. Током обраде књижевних текстова ученици стичу прва литерарно-

естетска искуства и формирају своје ставове о делу које слушају или читају. Учитељ подстиче ученике да своје 

ставове и искажу.  

Приликом читања лирских песама ученици поступно уче да препознају и доживе мелодичност песама и да их 

изражајно читају и рецитују (по избору). Успостављање разлике између дела у стиху и дела у прози не врши се на 

теоријском нивоу.  

Приликом обраде драмских текстова за децу ученици се мотивишу на читав низ стваралачких активности које 

настају поводом дела (сценски наступ, драмска игра, луткрска игра, драмски дијалози, гледање дечје позоришне 

представе, снимање и коментарисање драматизованих одломака). Притом ученици усвајају и правила понашања у 

позоришту у оквиру васпитног деловања школе. Уз активно слушање, а потом и самостално читање једноставних 

књижевних и осталих типова текстова ученици се оспособљавају да садржаје доводе у везу са илустрацијама које 

прате књижевни, популарни и информативни текст.  

Од првог разреда садржајима програма се сугерише систематично и поступно усвајање књижевних појмова, а 

учитељима се препоручује да континуирано уводе нове речи у речнички фонд ученика, како би се он обогатио. 

Усвајање књижевних појмова не подразумева учење њихових дефиниција, већ њихово именовање и описно 

образлагање појма, уочавање његове улоге у књижевноуметничком тексту.  

Стицању читалачких навика доприноси поновно враћање домаће лектире у школске програме. У првом разреду 

часови домаће лектире реализују се у другом полугодишту. У намери да се ученици од првог разреда навикавају на 

читање лектире у обавезном и слободном избору, успоставља се сарадња са школским библиотекаром, а неколико 

часова се током године може реализовати у школској библиотеци.  

Вештина читања и разумевања прочитаног стиче се и у оквиру Језичке културе и при обради књижевноуметничких 

текстова. Ученици се подстичу да читају текстове у сликовницама (на пример, басне, бајке и приче).    

ЈЕЗИК  

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским 

језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на 

њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене 

структуре) већ и као комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији).  

Граматика  

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем. 

Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција.  

У оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог именовања. 

Тако се поставља основа за проширивање језичких садржаја у старијим разредима.  

Потребно је указивати на разликовну функцију гласа у оквиру речи (нпр. ђак, џак). Тако се посредно скреће пажња 

на важност правилног писања слова, односно правилног изговарања гласова.  
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Елементарне основе из морфологије ученици стичу уочавајући реч као језичку јединицу између гласа и реченице. 

Речи увек треба уочавати и обрађивати у оквиру реченице. У писању треба скренути пажњу на то да је реч одвојена 

белинама са обе стране, а у говору учитељ треба да нагласи правилан акценат неке речи (уколико је ученици 

погрешно изговарају).  

Реченице треба уочавати, кад год је то могуће, у оквиру текста. У писању посебно треба скренути пажњу на то да 

реченице почињу великим словом и завршавају се тачком, знаком питања или знаком узвика (на овај начин се 

повезују граматика и правопис). Када се реченица изговара, ученицима се скреће пажња на њену интонацију, 

нарочито ако се ради о питању.  

Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне примене у новим говорним 

ситуацијама проистичу из програмских захтева, али су у великој мери условљене конкретном ситуацијом у 

одељењу - говорним одступањима од књижевног језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом 

изражавању ученика. Стога се садржај вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења 

говора и писања ученика.    

Правопис  

Правописна правила ученици треба да савладају путем систематских вежбања (елементарних и сложених). Ова 

вежбања треба да буду што разноврснија и треба их организовати што чешће.  

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Област Језичка култура обухвата развијање основне писмености ученика, односно усавршавање говорења, 

слушања, читања и писања. Ове четири програмске подобласти усмерене су на неговање културе говора, писменог 

изражавања, богаћење речника и, у ширем смислу, на развијање комуникативних способности ученика. Наставни 

рад у области Језичка култура реализује се у прожимању са другим областима предмета, као и кроз самосталне 

наставне јединице.  

Говорење ученика развија се у разговору у којем их учитељ усмерава да усавршавају своју комуникацију. У 

вођеном разговору о књижевном тексту или о одређеној теми, ученици одговарају на питања, постављају питања, 

износе своја мишљења и ставове. Слободни, односно друштвени разговор, основа је свакодневне комуникације и 

зато је потребно ученике усмеравати како да учтиво започну разговор, размењују информације и користе основне 

форме учтивости. У току разговора могу се издвајати ситуациони говорни предлошци који се користе у 

свакодневним комуникативним ситуацијама. Ученици се охрабрују да обликују усмену поруку у којој ће изнети 

информације на примерима из свакодневног школског живота. У току сваког разговора ученици се подстичу да 

говоре, односно да износе информације, своја мишљења, именују осећања, уз одабир одговарајућих речи.  

Препоручени облици усменог изражавања јесу причање, препричавање и описивање. То су садржаји програма, 

односно садржаји учења. Ученик се постепено уводи у усмено изражавање и учи како да преприча текст, како да 

прича или како да описује. Изражавање се реализује кроз говорне вежбе уз помоћ датог или заједничког плана. 

План помаже ученицима да осмисле садржину говора, али не треба спутавати оне који могу да говоре самостално 

са индивидуалним планом, па и без њега. Усмено се препричава краћи текст, део позоришне представе или филма. 

Препоручене врсте причања су: причање о слици или по низу слика (прича у сликама), причање о доживљајима и 

догађајима. Описују се годишња доба, биљке и животиње, најбољи друг или другарица, чланови породице, кућни 

љубимци и сл. Ученици се упућују на правилно говорно изражавање.  

Учење напамет и говорење одабраних текстова или њихових кратких одломака усмерено је на богаћење речника и 

правилан говор. Говоре се напамет научене одабране песме, уз увођење ученика у правила рецитовања. Такође, 

могу се напамет научити и говорити кратки одломци из прича и делови драмског текста (лице). Циљ ове врсте 

говорења је изражајни говор, а не само меморисање текста. Зато треба пажљиво одабрати шта ће деца учити 

напамет, а неки од критеријума су уметничка вредност текста и његова прилагођеност узрасту. Сценски се изводе 

драмски текстови из школске лектире и драматизовани текстови. Сценске игре најбоље је реализовати на основу 

књижевних дела која су погодна за сценску импровизацију.  

Богаћење речника у функцији јасног изражавања реализује се кроз коришћење адекватних речи у говору, усвајање 

и коришћење нових речи, као и проширивање опсега значења у оквиру једне речи. Нове речи се усвајају из 

правилног говора и из књижевних и некњижевних текстова. Ученици се упућују да из свог активног речника, уз 

активирање пасивног, користе речи које што прецизније преносе жељену информацију, али и да речима могу говор 

учинити лепшим.  

Језичка култура ученика негује се и кроз игровне активности, посебно кроз језичке игре. Врсте игара потребно је 

одабрати према интересовањима ученика или у контексту наставног садржаја. То могу бити разговорне игре, на 

пример, разговор са непослушном лутком, разговор са књижевним ликом, затим ситуационе игре, односно стварне 

ситуације, на пример, разговор у продавници, разговор код лекара. Такође, могу се одабрати и преметаљке, ребуси, 

палиндроми, уланчавање, допуњалке, једноставне укрштене речи.  

Слушање је важна активност у комуникацији. Ученици се у разговору упућују да пажљиво и културно слушају 

саговорнике. У наставном контексту ученици слушају шта други говоре и то потврђују репродуковањем или 

парафразирањем слушне поруке, као и поступањем по молбама и усменим инструкцијама одраслих и вршњака. 

Пажљиво слушање практикује се и у симулираним ситуацијама (разговорне и ситуационе игре). Ученици слушају 

читање учитеља, вршњака, спикера.  
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Запис по слушању подразумева диктат, којим се вежба и писање. Међутим, први корак у реализацији диктата је 

слушање и уочавање границе између речи и реченица у зависности од интонације, чиме се развија језичко 

повезивање изговорене и записане речи.  

Игре за развијање слушне пажње изводе се у наставном контексту: пажљиво слушање са задатком, на пример, 

Препознај ко говори, Слушај како говорим (тихо, брзо), Чујем глас т...  

Писање и читање се увежбавају у настави почетног читања и писања, а затим у областима Књижевност, Језик и 

Језичка култура. У садржајима програма из области Језичка култура дати су основни елементи који се односе на 

писменост ученика, с тим да се они не могу посматрати изоловано, већ у садејству са исходима и препорученим 

садржајима у свим областима предмета. Дакле, читање и писање се не уче посебно у оквиру наставних области, већ 

кроз све наставне садржаје.  

У првом разреду ученици пишу реченице и краће текстуалне целине. Посебно се води рачуна о индивидуалном 

приступу ученику, што подразумева подстицање према способностима и могућностима у писању. Ако дете има 

тешкоћа у писању, потребно је пажљиво и постепено га уводити у писање, док дете које напредује треба 

подстицати адекватним захтевима. Ученици писмено одговарају на једноставна питања о сопственом искуству, 

бићима, предметима, појавама, сликама, као и на питања о књижевном и некњижевном тексту. Осим тога, ученици 

самостално осмишљавају и пишу реченице о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама. Такође, записују 

наслов слике или наслове слика у низу и реченице на основу слике или низа слика (прича у сликама).  

Ученици се оспособљавају да запишу краћу писану поруку којом преносе информације и која има практичну 

намену. Ове поруке немају класичну форму, већ служе за свакодневне намене, на пример, информације о школским 

обавезама (информације о ваннаставним активностима, списак школског прибора, потребног материјала за школске 

предмете).  

Учење самосталног писања текста почиње спајањем више реченица у целину. Ученици пишу о свом искуству, о 

доживљају, о слици или по низу слика (прича у сликама). Према својим способностима ученик ће написати две, три 

повезане реченице или краћи текст.  

У писању се примењују научена правописна правила која се уче у оквиру области Језик. Потребно је да се правопис 

у писању доследно примењује од почетног читања и писања. Ученици се упућују да бирају адекватне речи и да их 

употребљавају нове док пишу.  

Читање се увежбава на делима школске и домаће лектире, и на другим књижевним и некњижевним текстовима. 

Посебна пажња треба да је усмерена на читање информативних текстова, према интересовањима ученика и у 

друштвеном контексту, према препорученим садржајима програма. Потребно је практиковати следеће врсте 

читања: гласно читање (целог текста, штафетно, флексибилно, драмског текста по улогама); тихо читање (у себи). 

Разумевање текста показује се помоћу подстицаја или питања и исказивањем теме/поенте текста (у складу са 

преџнањем), као и представљањем кључних делова текста сликом (илустрација текста). Информације у тексту 

проналазе се вођено (одговарањем на репродуктивна питања ко?, где?, како?, када?) и самостално, без детаљно 

датих упутстава. 

                                                
Назив предмета СТРАНИ ЈЕЗИК 

Циљ Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се 

ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену 

и писану комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима 

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

Разред  први 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

 

 

 

 

Енглески језик 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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ученик ће бити у стању да: 

- поздрави и отпоздрави, 

примењујући 

најједноставнија језичка 

средства; 

- представи себе и другог; 

- разуме јасно постављена 

једноставна питања личне 

природе и одговара на њих; 

- разуме кратка и 

једноставна упутства и 

налоге и реагује на њих; 

- даје кратка и једноставна 

упутства и налоге; 

- разуме позив и реагује на 

њега; 

- упути позив на заједничку 

активност; 

- разуме кратке и 

једноставне молбе и реагује 

на њих; 

- упути кратке и једноставне 

молбе; 

- искаже и прихвати 

захвалност и извињење на 

једноставан начин; 

- разуме једноставно 

исказане честитке и одговара 

на њих; 

- упути једноставне 

честитке; 

- препозна и именује жива 

бића, предмете и места из 

непосредног окружења; 

- разуме једноставне описе 

живих бића, предмета и 

места; 

- опише жива бића, предмете 

и места користећи 

једноставна језичка средства; 

- разуме свакодневне исказе 

у вези са непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

- изрази основне потребе, 

осете и осећања кратким и 

једноставним језичким 

средствима; 

- разуме једноставна 

обавештења о положају у 

простору и реагује на њих; 

- тражи и пружи кратка и 

једноставна обавештења о 

положају у простору; 

- разуме једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Реаговање на усмени импулс саговорника 

(наставника, вршњака, и слично); 

успостављање контакта при сусрету.  

Садржаји 

Hi! Hello. Good 
morning/afternoon/evening/night. How are 
you? I’m fine, thank you, and you? Goodbye. 
Bye. See you (later/tomorrow). Have a nice 
day/weekend! Thanks, same to you! 
(Интер)културни садржаји: Формално и 

неформално поздрављање; устаљена правила 

учтивости. 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 

ДАВАЊЕ И И ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и једноставних текстова у 

којима се неко представља; представљање себе 

и других особа, присутних и одсутних.  

Садржаји 

My name’s Maria/I’m Maria. What’s your name? 

This is my friend. His name’s/name is Marko. 

Maria, this is Barbara. Barbara, this is Maria. 

This is Miss Ivona. She’s my teacher. That is Mr 

Jones. He’s your teacher. How old are you? I’m 

seven. He’s ten. Who’s this/that? It’s my father. Is 

Tom your brother/friend? Yes, he is/No, he isn’t. Is 

Jane your sister/friend? Yes, she is/No, she isn’t. 

Who’s in the picture? It’s my sister. Her name’s 

Susan. 

Личне заменице у функцији субјекта- I, you …  

Присвојни придеви - my, your…  

Показне заменице- this, that  

Глагол to be - the Present Simple Tense  

Питања са Who /How (old)  

Основни бројеви (1-10)  

(Интер)културни садржаји: Препознавање 

најосновнијих сличности и разлика у начину 

упознавања и представљања у нашој земљи и 

земљама енглеског говорног подручја. 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА 

И НАЛОГА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање налога и упутстава и реаговање на 

њих; давање кратких и једноставних упутстава 

(комуникација у учионици - упутства и налози 

које размењују учесници у наставном процесу, 

упутства за игру и слично).  
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реагује на њих; 

- тражи и даје једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

- разуме једноставне исказе 

за изражавање 

допадања/недопадања и 

реагује на њих; 

- тражи мишљење и 

изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима. 

Садржаји 

Let’s start. Quiet, please. Listen to me! Look! Look 

at me/the picture! Sit down. Stand up. Turn 

around. Jump. Say hello/goodbye to your friend. 

Open/Close your books/notebooks. Put down your 

pencils. Pick up the rubber. Wash your hands. 

Open the window, please. Come in. Come here/to 

the board. Give me your book, please. Don’t do 

that. Listen and 

say/sing/do/number/match/draw/repeat… Cut 

out/stick/touch/point to... Colour the door yellow. 

Count from … to …. My turn now.Hurry up! 

Quick! Watch out! I understand/I don’t 

understand. I’m finished. 

Императив  

(Интер)културни садржаји: 

Поштовање основних норми учтивости; дечје 

песме одговарајућег садржаја. 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 
Слушање кратких једноставних позива на 

заједничку активност и реаговање на њих 

(позив на рођендан, игру, дружење...); 

упућивање и прихватање/одбијање позива на 

заједничку активност, уз коришћење 

најједноставнијих израза.  

Садржаји 

Let’s play football/the memory game/go to the 

park/sing. Come and play with me! Come to my 

birthday party. Cool! Super! Great! OK. All right. 

Sorry, I can’t. 

Императив 

(Интер)културни садржаји: Прикладно 

прихватање и одбијање позива; прослава 

рођендана, игре, забава и разонода. 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање једноставних исказа којима се тражи 

помоћ, услуга или обавештење; давање 

једноставног, усменог одговора на исказану 

молбу; изражавање и прихватање молби, 

захвалности и извињења. 

Садржаји 

Can I have an apple, please? Yes, here you are. 

Thank you/Thank you, Maria/Thanks. You’re 

welcome. No, sorry/Not now/No, you can’t. Can 

you help me, please? Can/May I have some water, 

please? Can/May I go to the toilet/go out/come in? 

Excuse me, Teacher, …? I can’t see. Can you 

move, please? Sorry, can you repeat that, please? 

I’m sorry I’m late. It’s OK. No problem 

 

Модални глаголи за изражавање молбе - 
can/may 
(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 
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ЧЕСТИТАЊЕ 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и једноставних устаљених 

израза којима се честита празник, рођендан; 

реаговање на упућену честитку и упућивање 

кратких пригодних честитки. 

Садржаји 

Happy birthday to you! Merry Christmas! 
Happy New Year! Happy Easter! Thanks, 
same to you! 
(Интер)културни садржаји: 

Најзначајнији празници и начин 

обележавања/прославе и честитања; пригодне 

дечје песме и игре. 

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И ПОЈАВА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање краћих једноставних описа живих 

бића, предмета и места у којима се појављују 

информације о спољном изгледу, појавним 

облицима, димензијама и осталим 

најједноставнијим карактеристикама; давање 

кратких усмених описа живих бића, предмета и 

места. 

Садржаји 

It’s a/an… It’s short/long/small/big/blue… It’s a 

blue ruler. I can see one red apple and two yellow 

bananas/three blue and four orange balloons. 

Here’s a crayon. What colour is it?It’s blue/The 

crayon is blue. 

Глаголи have got, to be за давање описа 

Правилна множина именица: book - books, 

apple - apples… 
Модални глагол can уз глагол see 

(Интер)културни садржаји: 

Дечје песме и приче одговарајућег садржаја. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање исказа у вези са потребама, осетима, 

осећањима; саопштавање својих потреба, осета 

и осећања и (емпатично) реаговање на туђа. 

Садржаји 

I’m thirsty/hungry. Here’s a sandwich for you. 
Do you want some water? Yes, please. No, 
thank you. Are you happy/sad/hot/cold?  

The Present Simple Tense (be, want) 
Mодални can за изражавање предлога 

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 
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ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова с једноставним 

исказима за изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и реаговање на њих; 

усмено исказивање припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања. 

Садржаји 

This is my ball. Is that your bike?I’ve got a 
dog. Have you got a pet? He/She’s got two 
brothers. Who’s got a/an...?  

Присвојни придеви my, your…  
Have got за изражавање 
припадања/поседовања  

(Интер)културни садржаји: 

Породица, пријатељи, кућни љубимци, 

играчке. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова с једноставним 

исказима за изражавање допадања/недопадања 

и реаговање на њих; усмено исказивање 

слагања/неслагања, допадања/недопадања 

Садржаји 

Do you like ice cream? Yes, I do/No, I don’t. I like 

apples and oranges. I don’t like milk or cheese. Do 

you like games?  

The Present Simple Tense глагола like  

 

(Интер)културни садржаји: 

Храна и пиће. 

 

Немачки језик 
                                  ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

Комуникативне функције 

САДРЖАЈИ 

– поздрави и отпоздрави, 

примењујући најједноставнија 

језичка средства; 

– представи себе и другог; 

– разуме јасно постављена 

једноставна питања личне 

природе и одговара на њих; 

– разуме кратка и једноставна 

упутства и налоге и реагује на 

њих; 

– даје кратка и једноставна 

упутства и налоге; 

– разуме позив и реагује на 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама  

Реаговање на усмени импулс 

саговорника (наставника, вршњака, и 

слично); успостављања контакта при 

сусрету. 

Садржаји  
Hallo! Guten Morgen/Tag/Abend. 

Wie geht’s? Danke (nicht so) 

gut/schlechtund dir? Es geht.  

Tschüs. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. 

Bis dann. Bis später. (Интер)културни 

садржаји: Формално и неформално 



 

32 

 

њега; 

– упути позив на заједничку 

активност; 

– разуме кратке и једноставне 

молбе и реагује на њих; 

– упути кратке и једноставне 

молбе;  

– искаже и прихвати захвалност 

и извињење на једноставан 

начин; 

– разуме једноставно исказане 

честитке и одговара на њих; 

– упути једноставне честитке; 

– препозна и именује жива 

бића, предмете и места из 

непосредног окружења; 

– разуме једноставне описе 

живих бића, предмета и места;  

– опише жива бића, предмете и 

места користећи једноставна 

језичка средства; 

– разуме свакодневне исказе у 

вези са непосредним потребама, 

осетима и осећањима и реагује 

на њих; 

– изрази основне потребе, осете 

и осећања кратким и 

једноставним језичким 

средствима; 

– разуме једноставна 

обавештења о положају у 

простору и реагује на њих; 

– тражи и пружи кратка и 

једноставна обавештења о 

положају у простору; 

– разуме једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и 

реагује на њих; 

– тражи и даје једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање;  

– разуме једноставне исказе за 

изражавање 

допадања/недопадања и реагује 

на њих; 

тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима. 

поздрављање; устаљена правила 

учтивости. 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; 

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

О СЕБИ; ДАВАЊЕ И И ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и једноставних 

текстова у којима се неко представља; 

представљање себе и других особа, 

присутних и одсутних.  

Садржаји 

 Ich heiße/bin Anna. Wie heißt du? Das ist 

mein Freund Marcus. Meine Freundin heißt 

Julia. 

Julia, das ist Marcus. Marcus, das ist Julia. 

Frau Bauer ist meine Deutschlehrerin und 

wie heißt dein/e Deutschlehrer/in? 

Wie alt bist du? - Sieben. 

Wer ist auf dem Foto? - Mein Bruder Hans. 

Woher kommst du? Woher kommt ihr? 

Woher kommen Sie? 

Ich komme aus Serbien. 

Ich wohne in Smederevo. Wo wohnst du? 

Личне заменице у функцији субјекта – 

ich, du, Sie, ihr … 

Присвојни детерминативи --mein(e), 

dein(e), Ihr(e) 

Глагол sein, heißen, kommen, wohnen 

Питања са Wer? Wo?Woher?Wie? 

Основни бројеви (1-10)  

(Интер)културни садржаји: 
Препознавање најосновнијих сличности 

и разлика у начину упознавања и 

представљања у нашој земљи и земљама 

немачког говорног подручја. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА И 

НАЛОГА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање налога и упутстава и 

реаговање на њих; давање кратких и 

једноставних упутстава (комуникација у 

учионици – упутства и налози које 

размењују учесници у наставном 
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процесу, упутства за игру и слично). 

Садржаји 
Komm her! Kommt an die Tafel! 

Setz dich! Setzt euch! 

Mach(t) das Buch auf/zu! 

Lies/Lest vor! Hör(t) zu! Sing(t) mit! 

Sprich/Sprecht nach! Hör/Hört zu! 

Steh(t) auf! Pass(t) auf! 

Gib dein Buch an Petra! 

Gebt mir eure Hausaufgaben! 

Kannst du mir dein Heft geben? Kann ich 

dein Heft bekommen? 

Императив  

(Интер)културни садржаји: 
Поштовање основних норми учтивости; 

дечје песме одговарајућег садржаја. 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких једноставних позива 

на заједничку активност и реаговање на 

њих (позив на рођендан, игру, 

дружење...); упућивање и 

прихватање/одбијање позива на 

заједничку активност, уз коришћење 

најједноставнијих израза. 

Садржаји 

Kommst du ins Kino (mit)? 

Ja gerne. Leider nicht. Leider kann ich nicht 

(mitkommen). 

Komm und spiel mit! 

Super. Gerne. Ich habe keine Lust. 

Kaufen wir ein Eis?  

Императив 

(Интер)културни садржаји: прикладно 

позивање и прихватање/одбијање позива. 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, ЗАХВАЛНОСТИ 

И ИЗВИЊЕЊА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање једноставних исказа којима се 

тражи помоћ, услуга или обавештење; 

давање једноставног, усменог одговора 

на исказану молбу; изражавање и 

прихватање молби, захвалности и 

извињења. 

Садржаји 

Kann ich dir/Ihnen helfen? 

Möchtest du eine Orange? Kannst du mir 

bitte eine Orange geben? Ich möchte eine 

Tasse Tee.Kannst du mir, bitte ein Stück 

Torte geben? Vielen Dank. Danke. 

Употреба неодређеног члана у 

номинативу и акузативу.  

Употреба модалних глагола у презенту 

(möchten, können). 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтиве комуникације. 



 

34 

 

ЧЕСТИТАЊЕ 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и једноставних 

устаљених израза којима се честита 

празник, рођендан; реаговање на 

упућену честитку и упућивање кратких 

пригодних честитки.  

Садржаји 

Zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtsag 

viel Glück, zum Geburtstag, liebe Lina, zum 

Geburtstag Viel Glück... 

Ich gratuliere dir. Danke 

Frohe Weihnachten! Alles Gute zu...!  

Употреба личних заменица у 

номинативу, дативу и акузативу.  

(Интер)културни садржаји:  

Најзначајнији празници и начин 

обележавања/прославе и честитања; 

пригодне песме и игре. 

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА,  

МЕСТА И ПОЈАВА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање краћих једноставних описа 

живих бића, предмета и места у којима 

се појављују информације о спољном 

изгледу, појавним облицима,  

димензијама и осталим 

најједноставнијим карактеристикама; 

давање кратких усмених описа живих 

бића, предмета и места. 

Садржаји 

Meine Tante ist schlank. 

Mein Onkel ist fleißig. 

Wie ist dein Regenschirm? Er ist blau. 

Peters Nase ist krumm 

Придев у предикативној функцији – 

продуктивно 

(Интер)културни садржаји:  

Дечје песме и приче одговарајућег 

садржаја.  

 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање исказа у вези са потребама, 

осетима, осећањима; саопштавање 

својих потреба, осета и осећања и 

(емпатично) реаговање на туђа.  

Садржаји 

Ich bin durstig. Ich habe (keinen) 

Hunger/Durst. Mir ist kalt/warm. Ich bin 

müde/glücklich. 

Möchtest du schlafen? Möchtest du etwas 

Wasser trinken? 
 (Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација; употреба емотикона. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова у којима се 
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на једноставан начин описује положај у 

простору; усмено тражење и давање 

информација о положају у простору.  

Садржаји 

Wo ist dein Hund? Er ist im Wohnzimmer? 

Sind die Kinder auf dem Spielplatz? Nein, 

sie sind nicht da. Das Buch liegt auf dem 

Tisch.  

Прилози и предлози за изражавање 

положаја и просторних односа – hier, da, 

dort, in, auf 

Питања са Wo?  

(Интер)културни садржаји: Култура 

становања. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова с 

једноставним исказима за изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и реаговање 

на њих; усмено исказивање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања.  

Садржаји 

Ist das deine Katze? Nein, das ist Marias 

Katze. Mein Hund ist nicht da. Hast du 

einen Kugelschreiber? Ich brauche einen 

Regenschirm. 

Употреба присвојних чланова. Употреба 

посесивног генитива – рецептивно. 

(Интер)културни садржаји: Породица, 

пријатељи, кућни љубимци, играчке. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова с 

једноставним исказима за изражавање 

допадања/недопадања и реаговање на 

њих; усмено исказивање 

слагања/неслагања, 

допадања/недопадања  

Садржаји 

Ich mag Eis. Magst du es auch? Ich liebe 

meine Familie und meine Freunde. Ich 

schwimme gern. 

Глаголи mögen, lieben.... 

(Интер)културни садржаји: 
интересовања, хобији, забава, храна и 

пиће. 

Кључни појмови: комуникација, рано учење, језичка активност, језичке компетенције и интеркултуралност. 
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда првог циклуса основне школе. Аутори 

уџбеника и наставници обрађују их у складу са захтевима програма, узрастом и интересовањима ученика.  

1) Лични идентитет  

2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, наставници итд.)  

3) Географске особености 

4) Становање – форме, навике  

5) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине  

6) Временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност)  

7) Школа и школски живот 

8) Млади – живот деце и омладине 

9) Здравље и хигијена 

10) Емоције (љубав према породици, друговима) 

11) Превозна средства  

12) Временске прилике  

13) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и модерне песме)  

14) Обичаји и традиција, фолклор, прославе (рођендани, празници)  

15) Слободно време – забава, разонода, хобији  

16) Исхрана и гастрономске навике  

17) Путовања  

18) Мода и облачење  

19) Спорт  

20) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења  

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм предмета страни језик у првом циклусу основне школе усмерен је на развој функционалних знања и 

заснован је на комуникативно дефинисаним исходима учења, односно активностима које ученик успешно реализује 

користећи страни језик. Језичке активности слушања, читања, (раз)говора и писања у програму посматрају се 

интегративно, као нераздвојиве компоненте аутентичне комуникације појединца у било којој говорној заједници. 

Полазећи од исхода, односно онога што је ученик у стању да оствари у различитим врстама и видовима 

комуникације (усмене, писане, делимично и оне невербалне), формално и садржински централну позицију 

програма заузимају управо комуникативне функције (нпр. поздрављање; представљање себе и других; давање 

основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима; разумевање и давање 

једноставних упутстава и налога; позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој игри; исказивање молби, 

захтева, захвалности, планова, намера, саглашавања, противљења, допадања, недопадања, жеља, потреба и сл.). На 

основу комуникативних функција дефинисане су језичке активности помоћу којих се оне могу остварити, а које 

укључују постепено усавршавање способности разумевања говора, разумевања писаног текста (од трећег разреда), 

интерактивног усменог и писаног изражавања. Захваљујући цикличној и континуалној концепцији програма, 

комуникативне функције се преносе, усвајају и увежбавају током читавог образовног циклуса, с растућим степеном 

сложености. Исходи, комуникативне функције и језичке активности дефинисани су као опште лингвистичке 

категорије, и стога су за све стране језике идентични искази. Како би се, међутим, исходи, функције и активности 

операционализовали, понуђени су и примери реализације, и то за сваки појединачни страни језик. Њима се 

илуструју неке од најфреквентнијих и узрасно најадекватнијих могућности за вербалну реализацију 

комуникативних функција.  

Комуникативна настава посматра језик као средство комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који 

указују на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника 

постепено води од исхода и комуникативне функције као области, преко активности које у настави оспособљавају 

ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. 

Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују 

следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике у атмосфери 

заједништва и међусобне сарадње; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке и васпитне 

елементе, као и елементе социјализације; 

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

– са циљем да се унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; 

рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, као и решавањем 

мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и 

циљем; 
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– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног (од трећег разреда) кода и њиховог међусобног 

односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу 

са нивоом, а без детаљних граматичких објашњења, осим уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово 

познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање програма као скупа динамичних, заједнички припремљених и прилагођених задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ новим идејама и њихово прихватање, као и креирање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– наставни материјали представљају један од извора активности и морају бити праћени употребом додатних 

аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче развој когнитивних 

способности ученика (запажање, анализа, закључивање итд.); 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто, а нарочито на нижем 

узрасту треба користити интернационализме и речи које су им познате, као и визуализацију као средство 

семантизације. 

Технике/активности 

Током часа препоручује се динамично смењивање техника/активности које не би требало да трају дуже од 15 

минута. 

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа (слушај, пиши – од трећег 

разреда, повежи, одреди, пронађи, али и активности у вези са радом у учионици: нацртај, исеци, обој, 

отвори/затвори свеску, итд.) 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.) 

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

допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.) 

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развијање пажње и концентрације, јачање 

мотивације, увођење нове језичке грађе или пак утврђивање). 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних (од трећег разреда) материјала (планирање различитих активности, 

извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА  

У ПРВОМ И У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Предности наставе страног језика у првом и другом разреду основне школе у вези су са специфичностима усвајања 

језика на раном узрасту. Основна карактеристика раног учења није аналитичко учење, већ усвајање језика на 

сличан начин на који се усваја матерњи језик – дете страни језик користи искључиво у комуникацији и у 

ситуацијама које су блиске његовим интересовањима. Вишеструке су предности учења језика у овом узрасту 

(Титоне 1989, On the bilingual person. Otawa, Canadian Society for Italian Studies)1:  

– неурофизиолошке: изузетна пластичност мозга омогућава лакше усвајање фонетских елемената, акцента, 

изговора, интонације, као и синтаксичких образаца;  

– психолошке: код ученика се развија мотивација будући да не осећа страх од грешке приликом употребе новог 

језика, лако прихвата игру и спремније излаже пред групом;  

– образовне: учење страног језика позитивно утиче на когнитивни развој детета и прихватање другог и другачијег.  

Ранији почетак учења страног језика отвара пут за достизање виших нивоа језичке компетенције и развијање 

вишејезичности, који су релевантни за даље школовање и професионални живот.  

С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких активности у комуникативним ситуацијама, важно 

је да се оне у настави страних језика перманентно и истовремено увежбавају. Само тако ученици могу да стекну 

језичке компетенције које су у складу са задатим циљем. 

Пошто је програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе растерећен писања и читања, као 

и експлицитних објашњења граматичких правила, ово је драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у 

свакодневним ситуацијама у учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим 

ситуацијама усмене комуникације (нпр. поздрављање наставника на страном језику у учионици, али и ван ње). 

Такво спонтано успостављање контакта помаже ученицима да се ослободе говорних блокада које могу настати 

изван услова симулираних у учионици, при сусрету са лицима са другог говорног подручја. То ће, такође, пружити 

и бројне прилике ученицима да експериментишу са употребом језика, растерећени страха од неуспеха у 

комуникацији. Због свега тога потребно је инсистирати на таквом моделу комуникације од самог почетка, јер 
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уколико се ученици навикну на другачији модел, тј. искључиву примену матерњег језика приликом успостављања 

контакта и комуникације са наставником или вршњаком, то ће касније бити много теже променити. 

Следећи корак, на којем такође треба инсистирати од самог почетка учења страног језика, јесте такозвани „језик 

учионице”. Сва кратка и једноставна упутства у настави која се често понављају треба да буду на страном језику уз 

обавезну одговарајућу гестикулацију (ако нпр. наставник каже слушај, пожељно је да покаже ту активност 

стављајући руку иза уха). Нека упутства наставник у почетку може да изговара паралелно на страном и на 

матерњем језику са тенденцијом да постепено изоставља матерњи језик, пратећи да ли ученици препознају њихово 

значење на страном језику. 

Поред ових спонтаних облика учења потребно је увести и језичке садржаје који нису део уобичајене интеракције на 

часу. За овакве облике учења потребно је користити предмете и бића из непосредног окружења, слике из наставних 

материјала, картице, постере и све друге расположиве материјале. За њихово савладавање потребно је инсистирати 

на заједничким групним комуникативним активностима. На овом узрасту се препоручују и активности усмене 

репродукције и контролисане продукције будући да су у питању садржаји који не представљају „језик учионице” и 

не понављају се сваког часа. На тај начин се ученицима омогућава већи број понављања ради лакшег и бржег 

меморисања и стицања поуздања за самостално коришћење језика. У том смислу, пожељне су вежбе говорне 

продукције са малим варијацијама модела у којима се мењају и комбинују лексички и граматички садржаји уз 

постепено усложњавање. Такође се подстиче интеракција са другим ученицима, која се може, као благи вид 

медијације, реализовати давањем упутстава на матерњем језику (нпр. питај друга или другарицу како се зове и 

колико година има, шта воли/не воли да једе, итд; одговори на питања друга/другарице), или увођењем покрета као 

невербалног средства комуникације. 

Потребно је оспособити ученике за комуникативне функције наведене у програму за дати ниво учења, при чему 

предложени језички садржаји служе као препорука и могу бити замењени сличним садржајима или проширивани у 

складу са расположивим наставним материјалом, као и потребама и интересовањима ученика. 

Важно је да имамо на уму да је, упркос почетном ентузијазму са којим ученици улазе у процес учења страног језика 

у основној школи, њима то ипак још један у низу обавезних предмета. Стога се, на овом нивоу, не може очекивати 

да они сами, спонтано, развију интересовање и ентузијазам за учење страног језика. Неопходно је приликом 

планирања активности имати у виду узраст ученика и њихове индивидуалне карактеристике. Неки ученици су 

интровертни, неки екстровертни, уче различитом брзином и на различите начине – свим чулима, имају различите 

потребе и интересовања. Већина ученика на том узрасту има проблем са пажњом, концентрацијом и памћењем 

током 45 минута. Стога је упутно да час почне неком кратком игром загревања која би позитивно утицала на 

развијање способности пажње, концентрације и памћења, као и да се активности смењују одговарајућим логичним 

редоследом и да трају од 5 до 15 минута.  

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ САДРЖАЈА 

С обзиром на различите стилове учења, разноврсност активности кључна је реч за презентовање нове лексичке 

грађе. Важно је да уважавамо предзнања ученика, јер нам она могу бити добра основа за рад и лакше разумевање 

теме.  

Визуелна наставна средства (картице, постери, стварни предмети из непосредног окружења, како је у општим 

смерницама већ напоменуто) идеална су за увођење и увежбавање вокабулара. Када се ученицима покаже одређени 

појам – када га виде, важно је да неколико пута чују како се реч изговара и да је тек на крају изговоре. Хорско 

понављање корисно је за осећај сигурности ученика јер није јавно експониран, а страх од исмевања (који је на том 

узрасту неретко присутан) сведен је на минимум.  

Пантомима (као врста драмских техника), као и метода потпуног физичког одговора, веома су омиљене и ефикасне, 

не само на овом узрасту већ и касније. Нарочито су погодне за ученике кинестетичког стила учења (превођење 

изговорене речи у покрет и обрнуто). Ове технике су погодне за увођење и увежбавање свих врста речи: именице – 

делови тела, животиње, играчке..; глаголи – устати, сести, подићи, спустити неки предмет…; придеви за описивање 

стања и осећања – срећан, тужан, гладан, жедан… 

Одговарајући контекст (приче у сликама, песме, игре и сл.) битна је претпоставка успешног усвајања вокабулара, 

као и језика уопште. Усвајање лексике биће утолико ефикасније уколико се остварује у јасном ситуационом 

контексту. Примера ради, ако се усвајају речи које се односе на свет животиња, могуће је организовати стварни, 

симулирани или виртуелни обилазак зоолошког врта. Треба водити рачуна о томе да су ученици, током једног 

школског часа, у стању да усвоје 5 до 7 нових речи.  

Дијалошки модели (као основа за „имитирање”) веома су ефикасни за развијање говора. У недостатку спонтане 

комуникације међу ученицима наставник може да користи лутке – обичне плишане, прављене од чарапа или папира 

– и тако направи одговарајући дијалошки модел. Наставник се може обраћати ученицима са лутком која пита. 

Ученици ће врло брзо и лако моћи да дају одговор, али и да поставе питања. Наравно, потребно је обезбедити 

одговарајући контекст који ће и стидљивијим ученицима омогућити да се охрабре и проговоре. 

Пројектне активности повећавају мотивацију, јер пружају избор ученицима да одговорно у пару или у групи 

решавају задатак на свој начин у договору са другима, развијајући и јачајући одређене социјалне компетенције. 

Пројекат је погодан за рад у одељењима мешовитог састава, има лични печат, подстиче кооперативни рад и 

завршава се увек неком врстом презентације како резултата, тако и процеса рада. 
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Драмске активности омогућавају ученицима да користе језик у одговарајућем контексту и тако „оживљавају” 

његову употребу. Њихов потенцијал огледа се, између осталог, и у томе што: 

– ученици не само да уче страни језик на забаван начин, већ кроз интеракцију и различите улоге које преузимају 

сагледавају ствари из различитих углова (што доприноси развоју критичког и дивергентног мишљења); 

– ученици сарађују и усвајају језик кроз смислену интеракцију на циљном језику и развијају све потребне вештине 

– когнитивне, комуникативне и социјалне; 

– сви могу да учествују – свако добија улогу коју може да „изнесе” те су зато погодне за рад у одељењима 

мешовитог састава; 

– одговарају свим стиловима учења – визуелни виде, аудитивни чују, кинестетични се изражавају кроз покрет; 

– подижу мотивацију и самопоуздање; 

– оријентисане су на ученика – наставник има мање доминантну улогу; 

– развијају машту и креативност код ученика.  

Пожељно је да се драмске активности попут играња улога, мини скечева, луткарских мини представа, 

импровизација и прича из стварног живота што више користе у настави, не само на овом узрасту, већ и касније. 

Читање и писање су необавезне активности у другом разреду. С обзиром на то да се латинично писмо уводи у 

наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, иницијално писање и читање може се понудити као 

опција само за ученике који то желе и знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних 

реченица, допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати). Ова активност се не оцењује 

и на часу има споредну улогу.  

Социокултурну компетенцију, као скуп знања о свету уопште, сличностима и разликама између културних и 

комуникативних модела сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница чији се језик учи, треба уводити од 

самог почетка учења страног језика на најнижем узрасном нивоу, јер су та знања потребна за компетентну, успешну 

комуникацију у конкретним комуникативним активностима на циљном језику.  

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој 

свести о другом и другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно говорних 

заједница, у којима се ученик креће. Интеркултурна компетенција подразумева и развијање толеранције и 

позитивног става према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других језика, припадника 

других култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене. Дакле, постепеним увођењем 

социокултурних садржаја на најнижем нивоу (поздрављање, певање пригодних празничних песама и сл.) 

доприноси се развоју интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање 

способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 

Граматички садржаји се на овом узрасном нивоу не обрађују експлицитно. Граматичке појаве треба посматрати са 

функционалног аспекта (примењујући елементе граматике који су неопходни за успешно остваривање 

комуникативне функције). У процесу наставе страног језика треба тежити томе да се граматика усваја путем 

језичких активности слушања и говора, према јасно утврђеним циљевима, исходима и стандардима наставе страних 

језика. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у 

складу са статусом језика и годином учења.  

 
Назив предмета Матемтика 

Циљ Циљ учења предмета математика је да ученик, овладавајући 

математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе 

апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према 

математици, способност комуникације математичким језиком и писмом 

и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању 

проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи 

развој математичких појмова. 

Разред  први 

Годишњи фонд часова 180 часова 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

− одреди међусобни положај 

предмета и бића и њихов положај у 

односу на тло; 

− упореди предмете и бића по 

величини; 

− уочи и именује геометријске 

облике предмета из непосредне 

околине;  

− именује геометријска тела и 

фигуре; 

− групише предмете и бића са 

заједничким својством; 

− сложи/разложи фигуру која се 

састоји од познатих облика; 

− разликује: криву, праву, 

изломљену, затворену и отворену 

линију; 

− црта праву линију и дуж помоћу 

лењира;  

− броји унапред и уназад и са 

прескоком;  

− прочита, запише, упореди и уреди 

бројеве прве стотине и прикаже их 

на бројевној правој; 

− користи редне бројеве; 

− разликује парне и непарне 

бројеве, одреди највећи и најмањи 

број, претходника и следбеника;  

− користи појмове: сабирак, збир, 

умањеник, умањилац, разлика; 

− сабира и одузима два 

једноцифрена броја не записујући 

поступак;  

− сабира и одузима до 100 без 

прелаза преко десетице;  

− растави број на сабирке и 

примени замену места и 

здруживање сабирака ради лакшег 

рачунања; 

− реши текстуални задатак са 

једном операцијом; 

− разликује новчане апоене до 100 

динара и упореди њихову вредност; 

− уочи правило и одреди следећи 

члан започетог низа; 

− прочита и користи податке са 

једноставнијег стубичног и 

сликовног дијаграма или табеле; 

− измери дужину задатом, 

нестандардном јединицом мере; 

− преслика тачке и фигуре у 

квадратној мрежи на основу задатог 

упутства. 

ГЕОМЕТРИЈА 

ПОЛОЖАЈ, 

ВЕЛИЧИНА И 

ОБЛИК ПРЕДМЕТА 

Просторне релације.  

Величина предмета и бића. 

Геометријска тела: лопта, коцка, 

квадар, ваљак, пирамида и купа. 

Геометријске фигуре: круг, 

правоугаоник, квадрат и троугао. 

ЛИНИЈЕ 

Права, крива и изломљена линија. 

Затворена и отворена линија. 

Тачка и линија. Дуж. 

БРОЈЕВИ 

Бројање, писање и читање бројева. 

Приказивање бројева помоћу тачака 

на бројевној правој. 

Упоређивање бројева. 

Редни бројеви. 

Сабирање и одузимање бројева у 

оквиру 20 и приказивање на 

бројевној правој. 

Сабирање и одузимање бројева до 

100 без прелаза преко десетице и 

приказивање на бројевној правој. 

Својства сабирања. 

Откривање непознатог броја у 

једнакостима с једном операцијом. 

Динар, кованице и новчанице до 100 

динара. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
Мерење дужине нестандардним 

јединицама мере. 

Кључни појмови: односи у простору, геометријски облици, број, сабирање и одузимање и мерење. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
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Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова за тему, 

број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање, увежбавање и систематизацију градива). 

Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен за поједине теме по 

типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација 

градива), водећи рачуна о циљу предмета и исходима. 

Геометрија (27; 11 + 16) 

Бројеви (146; 57 + 89) 

Мерење и мере (7; 3 + 4) 

Предложени редослед реализације тема: 

1. Геометрија – Положај, величина и облик предмета; 

2. Бројеви – Природни бројеви до 10 и нула, сабирање и одузимање до 10; 

3. Геометрија – Линије; 

4. Бројеви – Природни бројеви до 20, сабирање и одузимање до 20; 

5. Мерење и мере; 

6. Бројеви – Природни бројеви до 100, сабирање и одузимање до 100 (без преласка десетице). 

Предложена подела тема и редослед реализације нису обавезни за наставнике, већ само представљају један од 

могућих модела. Овакав предлог је дат због тога што је пожељно комбиновати алгебарске и геометријске садржаје. 

Основа за писање исхода и избор садржаја је чињеница да се учењем математике ученици оспособљавају за: 

решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, математичко 

резоновање и доношење закључака и одлука. Сам процес учења математике има своје посебности које се огледају у 

броју година изучавања и недељног броја часова предмета и неопходности континуираног стицања и повезивања 

знања. 

Садржаји програма предмета математике представљају основу за остваривање исхода, јер је њима обухваћено све 

оно што ученик треба да изгради на нивоу знања. 

Наставници у својој свакодневној наставној пракси, треба да се ослањају на исходе, јер они указују шта је оно за 

шта ученици треба да буду оспособљени током учења предмета у једној школској години. Остваривањем исхода, 

ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним математичким процесима и вештинама, 

оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз исходе 

се омогућава остваривање образовних стандарда и међупредметних компетенција као што су комуникација, 

дигитална компетенција, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња и компетенција за 

целоживотно учење. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, да ученици 

самостално изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, 

организује и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како 

би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака.  

Приликом планирања наставе, треба имати у виду да, у овом узрасту, различите игролике активности у функцији 

сазнавања и учења могу бити додатна мотивација за усвајање математичких садржаја. Игра је основна активност и 

контекст математичког сазнања у предшколском периоду. Поласком у школу код првака не нестаје потреба за 

игром. Због тога је важно да се у првом циклусу, а посебно у првом разреду, деци омогући да развијају 

математичко мишљење у контексту игроликих активности. Поред тога, игролике активности значајно доприносе 

развијању интересовања за математику и позитивног става према математици. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој ефикасности наставног 

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

ГЕОМЕТРИЈА 

Положај, величина и облик предмета 

Развој опажања простора подразумева уочавање предмета и бића у окружењу и њихових међусобних односа. 

Основу сазнања чини посматрање и класификација облика на основу уочених особина. Међусобни односи предмета 

у простору исказани просторним релацијама изграђују се посматрањем различитих предмета у простору, 

манипулисањем објектима (практична просторна оријентација), именовањем и мисаоним издвајањем уочених 

односа.  

Положај предмета и бића – Ученици упоређују предмете по положају (испред, иза; испод, изнад; горе, доле; у, на, 

ван; између, лево, десно; са исте стране, са супротних страна; усправно, водоравно). Просторне релације ученици 

усвајају у односу на себе, у односу на друга бића и предмете (уз ротације тј. окретање) и у односу на тло. Уочавају 

се и истичу међусобно супротни односи: испред–иза, испод–изнад, горе–доле, лево–десно, са исте стране – са 

супротних страна. Игролике активности треба користити у циљу уочавања односа и увежбавања практичне 

оријентације ученика у простору, на мапи и у табели. 

Величина предмета и бића – У делу који се односи на упоређивање предмета према дужини, висини и ширини, циљ 

је да ученици овладају употребом речи којима се изражавају релацијски односи између предмета, односно бића: 

краће – дуже, ниже – више и уже – шире. Поређење/процена се врши „одока”’ или упоређивањем реалних предмета 
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(оловка, лењир и слично). Важно је указати на повезаност одговарајућих релација (нпр. оловка је дужа од гумице, а 

гумица је краћа од оловке). Поред тога, треба упоређивати и више предмета (нпр. одређивање најширег предмета). 

Облик предмета – Почетно геометријско сазнање заснива се на систематском посматрању и описивању предмета у 

окружењу и на сликовном приказу, истицањем њихових својстава, облика, симетричности, величине и положаја. 

Уочавање сличности и разлика омогућава класификацију објеката. Ученици пропедевтички упознају геометријска 

тела и фигуре. На почетку увести облике који су ученицима тог узраста најближи и познати из свакодневног 

живота: облик лопте и коцке, затим квадра и ваљка, и на крају пирамиде и купе. Треба користити очигледна 

наставна средства: играчке, предмете који се налазе у учионици и слично (нпр. лопта и коцка за игру, гумица, 

сунђер, креда, фломастер). Уочавањем страна тродимензионалних предмета увести облике квадрата, 

правоугаоника, круга и троугла. Оваквим приступом, ученици прво упознају облике који су им блиски и познати, 

који се налазе у њиховом окружењу и постепено се, као делови претходно упознатих облика, уводе нови облици. 

Корисне су практична манипулација (моделовање, сецкање, лепљење, преклапање фигура) и активности цртања 

геометријских фигура коришћењем шаблона (нпр. лењир са геометријским облицима) и слободном руком помоћу 

квадратне или тачкасте мреже. 

Примери активности за остваривање појединих исхода 

1. Описивање положаја објекта у односу на више других објеката у сложенијој реалистичној ситуацији на слици 

или у табели. 

2. Описивање редоследа објеката у датом низу посматраном из различитих позиција, нпр. навођење објеката од 

последњег до првог у низу.  

3. Описивање на мапи (у лавиринту) путање од једне до друге тачке, уцртавање путање на мапи (у лавиринту) или 

прелажење пута од једне до друге позиције према упутству. 

4. Прављење модела геометријске фигуре од сламчица или модела геометријског тела помоћу штапића и куглица 

од пластелина.  

5. Састављање одређене фигуре од задатих делова (танграм).  

6. Допуњавање фигуре делом који недостаје.  

7. Издвајање предмета са одређеним својством из колекције предмета. 

8. Прекривање задате фигуре у равни плочицама квадратног, правоугаоног и троугаоног облика (без преклапања и 

шупљина). 

9. Откривање следећег члана низа састављеног од геометријских облика, уз објашњење како се дошло до закључка. 

Линије 

Праве и криве линије треба увести као линије којима су оивичени уведени геометријски облици, а затим 

проширити на појмове отворене и затворене криве линије и изломљене линије. Тачку треба увести као пресек две 

линије, а дуж као део праве линије ограничен са две тачке. За обележавање тачака треба користити слова А, Е, О, Т, 

M и Ј. Ученике треба научити да разликују и цртају криву, праву, изломљену, затворену и отворену линију, уоче 

унутрашњу и спољашњу област ограничену затвореном линијом. 

Као модел за праве и криве линије (отворене и затворене) можемо користити канап или конац. Нпр. затезањем 

канапа добијамо модел праве линије, а спајањем крајева канапа модел затворене криве линије. Кад укрстимо два 

конца или канапа, добијамо тачку. 

Примери активности за остваривање појединих исхода 

1. Моделовање положаја тачке у односу на линију помоћу траке и предмета. И обрнуто, цртање слике према 

реалној ситуацији. 

2. Цртање слике или доцртавање започете слике у квадратној или тачкастој мрежи према датом упутству. 

БРОЈЕВИ 

Развој појма броја и бројевног низа је наставак сазнања о бројевима, које је стечено у предшколском програму. 

Изграђивање појма броја обухвата: визуелну представу, визуелну кореспонденцију једнакобројних колекција 

објеката, пребројавање, цифарски запис. Број до кога се долази пребројавањем визуализује се на различите начине 

(скуповно, дијаграмима, бројевним сликама, на бројевној правој) чиме се продубљује разумевање структуре броја. 

На почетку је значајна манипулација очигледним средствима (жетонима, штапићима, картицама, прстима). Бројеви 

се упознају у блоковима: до 5 (укључујући 0), прва десетица, друга десетица, прва стотина. 

Формирање појма бројевног низа и место броја у бројевном низу развија се кроз активност пребројавања објеката и 

бића (конкретних или сликовних представа), бројања унапред и уназад, секвенцијално, у задатим интервалима, 

визуелизацијом на бројевној правој. 

Пребројавање елемената треба искористити и за постепено упознавање ученика са мерењем запремине течности, 

без увођења стандардних јединица мере. На овом нивоу, ученици треба да пресипањем воде преброје колико мањих 

посуда воде је садржано у већој и обрнуто. Резултате пребројавања треба да упишу у табелу, како би се упознали са 

оваквим начином записивања података. 

Сабирање и одузимање везују се за примере који се могу моделовати као пар дисјунктних скупова. Када су дати 

бројеви елемената тих скупова, а тражи се број елемената њихове уније, говоримо о задатку сабирања који прати ту 

схему. Када је дат број елемената уније и једног од подскупова, а тражи се број елемената другог од њих, кажемо да 

је то задатак одузимања који прати ту схему. Визуелно представљање сабирања на бројевној правој (добројавање, 



 

43 

 

односно одбројавање), бројевним дијаграмима и бројевним сликама подстиче разумевање појмова сабирања и 

одузимања након чега се увежбава сабирање и одузимање у блоковима бројева.  

Разматрају се и случајеви у којима је један од сабирака непознат број. На основу добро савладане таблице сабирања 

и одузимања ученици откривају непознати сабирак, умањилац, а затим и примере где је непознат умањеник. Ово је 

погодан тренутак за решавање задатака са теразијама, у којима је циљ успостављање равнотеже тасова. Разматрају 

се ситуације у којима су на тасовима: 1) исти предмети; 2) различити предмети. Нпр. на првој слици је на једном 

тасу куглица, а на другом коцка. На другој слици су на једном тасу две куглице, а на другом ваљак. На трећој слици 

је на једном тасу ваљак, а на другом треба доцртати одговарајући број коцки. Оваквим задацима се постепено 

развија логичко мишљење и идеја решавања једначине, а представљају и увод у мерење масе, које се обрађује у 

наредним разредима. 

Правила замене места сабирака и здруживање сабирака уводе се пре обраде бројева друге десетице јер се користе 

при извођењу сабирања у блоку до 20. За илустрацију правила користе се очигледна средства као и визуелни 

приказ. При обради сабирања и одузимања у блоку бројева до 20 упознају се случајеви са и без преласка десетице 

(11 + 2, 8 + 3, 16 – 4, 12 – 5).  

Један од важних циљева је спонтано запамћивање таблица сабирања и одузимања до 20, због чега треба предвидети 

довољно времена и различитих активности за увежбавање и стицање сигурности рачунања. 

Сабирање и одузимање до 100 обухвата: сабирање и одузимање десетица, сабирање и одузимање десетица и 

јединица (24 + 5, 29 – 7), сабирање и одузимање двоцифреног броја и вишеструке десетице (57 + 30, 57 – 30), као и 

сабирање и одузимање двоцифрених бројева без преласка (32 + 43, 23 + 47, 84 – 31). Поступци се заснивају на већ 

упознатим поступцима у блоку бројева до 20. 

Почевши од блока бројева до 10, ученици се подстичу да правилно користе математички језик користећи знаке +, – 

, =, <, > и термине: сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика, претходник, следбеник, паран, непаран, мањи од и 

већи од. Појам месне вредности цифре (десетица и јединица) уводи се приликом обраде бројева друге десетице.  

Математичке садржаје треба повезивати са садржајима и активностима других предмета као и животним 

ситуацијама. Нпр. пребројавање објеката или оријентација у простору са предметом свет око нас; увежбавање 

таблице сабирања или коришћење редних бројева може се реализовати и на часовима физичког и здравственог 

васпитања (нпр. урадити 6+5 чучњева, после трећег чучња скочити 2 пута и слично). 

Комбинаторни задаци или задаци одређивања следећег члана низа посебно су подстицајни за развој математичко 

логичког мишљења. Решавање проблемских задатака веома је важан сегмент наставе, јер омогућава повезивање и 

примену математичких знања у реалистичним ситуацијама. Моделовање проблема у математички запис, уз 

коришћење графичког приказа, омогућава ученицима да немеханички приступају задацима.  

У оквиру ове теме, ученици треба да упознају и кованице и папирне новчанице (до 100 динара), што представља 

почетак оспособљавања за коришћење новца у свакодневном животу. Увођење новчаних апоена треба да прати 

увођење блокова бројева: до 10, до 20 и до 100. Задаци са новцем из свакодневног живота помажу да се, поред 

исхода који се односе на новац, остваре и исходи који се односе на природне бројеве. 

Већина исхода ове теме се остварује спирално, јер се исходи који се остваре у оквиру првог блока бројева, касније 

само проширују на остале блокове бројева. 

Примери активности за остваривање појединих исхода 

Почетне активности треба да се односе на пребројавање (бројање унапред, уназад и са прескоком), јер полазимо од 

формирања појма броја, а затим и формирања бројевног низа. 

1. Пребројавање предмета исте врсте и приказивање дијаграмом или табелом (нпр. уписивањем „цртица” у табелу, 

односно бројева када науче запис бројева).  

2. Читање података из једноставнијих стубичних и сликовних дијаграма и табела. 

3. Повезивање редних бројева и просторних прилога, нпр. први одозго, трећи одоздо, други слева, први здесна, 

трећи спреда, други скраја. 

4. Упоређивање и размена новца; рачунање са новцем, приказивање датог новчаног износа најмањим могућим 

бројем кованица/новчаница. 

5. Разлагање броја на могуће сабирке у реалистичним ситуацијама (на пример: У кутији се налази 10 плавих и 

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

6. Одређивање следећег члана у задатом бројевном низу. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  

У оквиру ове теме, кроз практичне активности треба упознати ученике са концептом мерења, без увођења 

стандардних јединица мере. Ове активности обухватају мерење различитих предмета истом јединицом мере (нпр. 

сламком, спајалицом, корацима) и мерење једног предмета коришћењем различитих јединица мере. На овом нивоу, 

ученици треба да: измере задате дужине надовезивањем и пребројавањем јединичних мера, прикажу резултате 

мерења (табелом или дијаграмом) и упореде дужине. 

Када ученици овладају идејом мерења дужине, треба прећи на задатке у којима се повезују различити садржаји. 

Решавају се задаци пресликавања (померања) тачке или фигуре у квадратној мрежи, на пример: 1) померање тачака 

или дужи у одређеном смеру (налево, надесно, нагоре, надоле) за дату дужину (нпр. две дужине квадрата); 2) 
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ротирање фигуре на слици из усправног у водоравни положај и обрнуто (без употребе термина ротирање). Оваквим 

задацима се повезују знања о облицима, дужима и мерењу.  

Одређени број часова на крају школске години треба одвојити за систематизацију и повезивање градива. На овим 

часовима треба задавати текстуалне, проблемске задатке, задатке са геометријским приказом аритметичких 

задатака, текстуалне задатке у којима су дати и подаци који нису битни за решавање задатка, логички задаци са 

одричним реченицама. Циљ оваквих часова је да се утврди и повеже градиво, да се код ученика развија способност 

решавања проблема и логичко-комбинаторно мишљење. 

 

 

 
Назив предмета Свет око нас 

Циљ Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног 

и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у 

њему. 

Разред  први 

Годишњи фонд часова 72 часа 
 

 

 

 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

НЕПОСРЕДНО ОКРУЖЕЊЕ 
 

САДРЖАЈИ 

− препозна и искаже радост, страх, тугу и бес 

уважавајући себе и друге; 

− правовремено и примерено ситуацији искаже своје 

основне животне потребе за храном, водом и одласком у 

тоалет; 

− се понаша тако да уважава различитости својих 

вршњака и других људи; 

− придржава се договорених правила понашања у школи 

и прихвата последице ако их прекрши; 

− сарађује са вршњацима у заједничким активностима;  

− одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу 

очувања здравља; 

− чува своју, школску и имовину других; 

− прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: 

поплава, земљотрес, пожар; 

− својим речима опише пример неке опасне ситуације из 

свог непосредног окружења; 

− примењује правила безбедног понашања на путу од 

куће до школе приликом кретања улицом са и без 

тротоара и преласка улице;  

− снађе се у простору помоћу просторних одредница: 

напред-назад, лево-десно, горе-доле и карактеристичних 

објеката;  

− одреди време својих активности помоћу временских 

одредница: делови дана, обданица и ноћ, дани у недељи, 

пре, сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра; 

− посматрањем и опипавањем предмета одреди својства 

Ја и други Основна осећања (радост, страх, 

туга и бес). 

Основне животне потребе 

(дисање, храна, вода, спавање и 

потреба за тоалетом). 

Сличности и разлике по полу, 

старости, способностима и 

интересовањима. 

Породични дом, школа Групе људи: породица, школска 

заједница, разред, одељење, 

суседи. 

Права и обавезе чланова група. 

Правила понашања појединаца 

и групе. 

Празници: породични, школски. 

Здравље и безбедност Здрав начин живота: становање, 

одевање, исхрана, лична 

хигијена, рад, одмор. 

Безбедно понашање у 

саобраћају на путу од куће до 

школе (кретање улицом са и без 

тротоара, прелажење преко 

улице, безбедно место за игру). 

Опасне ситуације по живот, 

здравље и околину, превенција 

и правилно понашање (у дому и 

школској средини, саобраћају, 
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материјала: тврдо – меко, провидно – непровидно, 

храпаво –глатко;  

− учествује у извођењу једноставних огледа којима 

испитује природне феномене; 

− разликује природу од производа људског рада на 

примерима из непосредног окружења; 

− препознаје облике појављивања воде у непосредном 

окружењу: потоци, реке, баре, језера; 

− препознаје изглед земљишта у непосредном окружењу: 

равница, брдо, планина; 

− идентификује биљке и животиње из непосредног 

окружења на основу њиховог спољашњег изгледа; 

− уочава разноврсност биљака и животиња на основу 

спољашњег изгледа; 

− препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и 

њихову улогу у његовом свакодневном животу; 

− препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и 

додира у његовом свакодневном функционисању и 

сазнавању окружења; 

− штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места; 

− се понаша тако да не угрожава биљке и животиње у 

непосредном окружењу; 

− повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. 

током природних непогода). 

Оријентација у простору и 

времену 

Кретање и сналажење у 

простору у односу на просторне 

одреднице: напред-назад, лево-

десно, горе-доле и 

карактеристичне објекте. 

Сналажење у времену у односу 

на временске одреднице: делови 

дана, обданица и ноћ, дани у 

недељи, пре, сада, после, јуче, 

данас, сутра, прекјуче, 

прекосутра. 

Човек ствара Човек ради и ствара (материјали 

и средства за рад, производи 

људског рада). 

Материјали за израду предмета 

(дрво, камен, метал, стакло, 

гума, пластика, папир, тканина) 

и њихова својства (тврдо-меко, 

провидно-непровидно, храпаво- 

глатко). 

Разноврсност природе Сунчева светлост и топлота. 

Основна својства ваздуха: 

провидност, мирис, кретање. 

Облици појављивања воде: 

потоци, реке, баре, језера, киша, 

снег. 

Облици појављивања воде у 

непосредном окружењу. 

Основна својства воде: укус, 

мирис, провидност, раствара 

поједине материјале. 

Изглед земљишта: равница, 

брдо, планина. 

Изглед земљишта у 

непосредном окружењу. 

Основна својства земљишта: 

боја, растреситост, влажност;  

Карактеристичне биљке и 

животиње у непосредном 

окружењу. 

Изглед и делови тела биљака. 

Изглед и делови тела животиња 

на примерима сисара, птица, 

риба, инсеката. 

Човеково тело – делови тела 

(глава, труп , руке и ноге) и 

чула (вида, слуха, укуса, мириса 

и додира). 

Значај воде, ваздуха, земљишта, 

сунчеве светлости и топлоте за 

живот биљака, 

животиња/човека. 

Одговоран однос човека према 

животној средини (штедња 

воде, одлагање отпада на 

предвиђена места, брига о 

биљкама и животињама). 

Кључни појмови: оријентација, култура живљења и друштвена стварност у непосредном окружењу. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
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Програм предмета Свет око нас задржао је постојећи оквир, фонд од два часа недељно, односно 72 часа 

годишње и досадашњи завичајни принцип.  

Завичајни принцип (принцип животне близине) одређује просторну и временску блискост природних и 

друштвених појава и процеса и као такав представља једну од суштинских одлика овог предмета. У првом разреду 

се креће од просторно и временски најближих феномена за ученика, док се у старијим разредима просторни и 

временски оквир постепено шири. Конкретно, оквир унутар ког се остварују предметни исходи у првом разреду 

чине садржаји из најближег и непосредног окружења ученика – дома, школе, насеља/дела насеља у коме ученик 

живи. У II разреду просторни оквир се проширује на Насеље са околином, у трећем III разреду на Завичај1 

(природно и друштвено окружење, крај2, односно крајина3, а завршиће се у IV разреду државом Србијом.  

Завичајни принцип овом предмету обезбеђује високу осетљивост на контекст у коме ученици живе, 

односно отвореност за садржаје из дететовог окружења и флексибилност за уважавање карактеристика и одлика 

најразличитијих средина у којима деца из Србије живе. У том смислу предмет свет око нас подразумева отвореност 

и за садржаје од значаја за националне мањине у складу са простором проучавања природних и друштвених појава 

у првом разреду – непосредно окружење. Поред тога, код свих ученика треба развијати осећај богатства у 

различитостима међу припадницима различитих националности указивањем на постојање људи који славе 

другачије празнике, имају различите обичаје, културу становања, исхрану, облачење и сл.  

Уважавање окружења у којем ученици живе директно је у вези са уважавањем искустава и знања ученика. 

Ученици у школу долазе са идејама о свету, себи и свему другом што их окружује. Изградили су их личним 

ангажовањем у свакодневним активностима – играњем, слушањем, посматрањем, размишљањем, разговарањем, 

неки и читањем итд. Зато је веома важно да полазне тачке у развоју научних идеја о природним и друштвеним 

појавама и процесима у настави буду управо идеје и искуства са којима ученици долазе у школу. Кроз разноврсне 

активности којима се уважава средина у којој ученици живе и њихово непосредно свакодневно искуство из 

конкретне средине, ученицима се омогућава да доживе и разумеју сложеност, разноликост и међусобну повезаност 

свих чинилаца који делују у њиховом природном и друштвеном окружењу. Истовремено се подстиче њихова 

радозналост за откривање појава и процеса у природној и друштвеној заједници.  

Основна интенција наставе Света око нас усмерена је на развој интелектуалних, психофизичких, 

когнитивно-конативних и социјално-афективних сфера личности ученика, што се одражава у наведеном циљу за 

крај циклуса и датим предметним исходима. 

Предметни исходи света око нас показују шта су ученици оспособљени да учине, предузму, изведу и обаве 

захваљујући знањима, ставовима и вештинама које су развили током године учења овог наставног предмета. 

Исходи се остварују у спрези садржаја, метода наставе и учења и активности ученика некад унутар једне теме, а 

најчешће кроз више тема. Зато границе међу темама проучавања треба схватити условно и флексибилно. Неки 

исходи су по својој природи међупредметни и оствариваће се кроз активности у оквиру више наставних предмета, 

као на пример исход: повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. Треба, такође, имати у виду да је 

редослед програмских тема и груписаних садржаја унутар тема урађен искључиво ради прегледности препоручених 

програмских садржаја и не препоручује се као редослед приликом креирања годишњих и оперативних планова, већ 

као помоћ наставнику да их креира. Иста препорука се односи и на уџбенике. Није пожељно да структура садржаја 

уџбеника буде основ за планирање наставе.  

Ученике треба оспособљавати да самостално истражују и анализирају природне и друштвене појаве и 

процесе. У зависности од исхода који се жели остварити, учитељ треба да подстакне ученике на различите врсте 

активности које ангажују како поједина чула, тако и више чула паралелно. Синхронизација чулних утисака даје 

целовиту слику објеката, процеса, појава и њихову интеграцију у комплексну слику света, а уважава различитости 

у склоностима ученика при упознавању света и процесу учења. Ипак, учење се не завршава на чулним утисцима, 

већ се наставља уопштавањем уоченог кроз описивање, поређење, формулисање закључака итд. У наставном 

процесу се, дакле, полази од несистематизованих искуствених сазнања и иде се ка општим, научно заснованим, 

систематизованим знањима из области природе, друштва и културе. Активности ученика потребно је примерити 

предметним исходима, специфичностима изабраних садржаја и узрасту ученика. Постепено треба повећавати ниво 

захтева и самосталности ученика приликом упознавања природних и друштвених појава.  

Стварност (природна и друштвена) која нас окружује и из које произилази садржај овог предмета, 

заснована је на повезаности различитих појава и процеса. Због тога садржаји Света око нас, а касније и Природе и 

друштва морају да буду одраз те целовитости и повезаности појава које се изучавају. Ради формирања 

                                                 
1Завичај представља географски простор краја, односно крајине, у чијим границама се крећу програмски исходи и 

препоручени садржаји. 
2Крај – два или више суседних предела који се међусобно разликују, али заједно представљају одређену 

територијалну целину (Мачва са Поцерином, Подриње, Полимље, Гружа, Пештер...). 
3Крајина – два или више крајева сличних географских карактеристика који заједно сачињавају одређену 

територијалну целину (Срем, Банат, Бачка, Шумадија, Неготинска крајина...). 
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елементарних појмова и постављања мреже за систем појмова, при избору и распореду програмске грађе примењен 

је спирално-узлазни модел, а у складу са узрасним карактеристикама ученика. То значи да ће се иста тематика из 

разреда у разред проширивати, продубљивати и посматрати са различитих аспеката. Изградња система у настави, 

последица је постојања система у стварности. Улога учитеља је управо да код ученика осветли и креира ту 

целовиту слику, а не да наставне садржаје тумачи само као биолошке, географске, историјске и друге садржаје.  

Поред тога, приступ настави и учењу треба да буде повезан и са логиком и методологијом научне 

дисциплине одакле произлази одређени садржај. Тако изучавање биолошких садржаја нужно треба да укључи 

посматрање и праћење биолошких феномена; изучавање садржаја хемије и физике – закључивање на основу 

спроведеног експеримента итд. Развијање система појмова подразумева континуиран рад учитеља на успостављању 

хоризонталне (унутар једног разреда) и вертикалне повезаности (између разреда) садржаја унутар Света око нас и, 

касније, Природе и друштва. Важно је да се кадгод је могуће приступи корелацији и интегрисаном приступу 

садржајима на међупредметном нивоу кроз наставне и ваннаставне облике рада и активности у школи и изван ње. 

Због природе садржаја предмета и датих исхода пожељно је активности организовати што чешће изван учионице, 

односно у ближем природном и друштвеном окружењу. За потребе овог предмета посебно су погодни: 

организоване посете, шетње, излети, настава у природи. 

Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета, у остваривању програма предмета Свет око 

нас препоручује се коришћење шире литературе и осталих извора информација: штампаних, аудио-визуелних и 

електронских медија. Посебно се препоручује коришћење аутентичних природних и друштвених извора, као 

најверодостојнијих показатеља стварности, појава и процеса у конкретном непосредном окружењу, као и 

дидактичких материјала који одражавају посебности датог окружења/контекста у коме ученици живе.  

Учитељ остварује постављени циљ и исходе кроз наставу и остале организационе форме рада у школи, без 

додатног оптерећења родитеља и њиховог обавезног ангажовања у остваривању програма. Родитељи могу бити 

добровољно ангажовани као расположиви потенцијал локалне средине, у зависности од њихових знања, 

могућности и хтења. 

Однос циља, исхода, препоручених програмских садржаја, метода наставе и учења и активности ученика 

При остваривању циља и предметних исхода света око нас мора се имати у виду да су садржаји, методе 

наставе и учења и активности ученика неодвојиви у наставном процесу. У програму су дефинисани исходи које 

треба развијати помоћу препоручених садржаја, адекватних метода наставе и учења и активности ученика. Концепт 

наставе засноване на исходима подразумева наставу чији превасходни циљ није преношење предметних садржаја, 

већ развој и овладавање знањима као основе на којој се развијају разноврсна умења. У том смислу, програм наставе 

и учења нуди садржински оквир, а учитељ има слободу да уместо њих изабере и неке друге садржаје уколико 

сматра да су ти садржаји примеренији средини у којој ученици живе, узрасним и развојним карактеристикама 

ученика и њиховим интересовањима. Суштина је у томе да садржаји буду у функцији остваривања исхода, а не 

сами себи циљ. Учитељ има значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и 

активности ученика како би водио ученике ка остваривању датог исхода.  

Већина предметних исхода постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и ненаметљив 

подстицај и подршку наставника. Пожељне су активности које омогућују интеракцију са физичком и социјалном 

средином, јер доприносе спознавању света око нас, тако што се откривају односи и упознају својства и 

карактеристике предмета, бића, појава и процеса и стичу се социјалне вештине. Најефикасније методе учења јесу 

оне методе које ученика стављају у адекватну активну позицију у процесу развијања знања. Потребно је стварање 

ситуација учења у којима ће доћи до изражаја различите активности ученика које омогућују различите начине 

учења. Значајне активности ученика у оквиру предмета Свет око нас су:  

– Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања света у окружењу 

(уочавање видних карактеристика);  

– Описивање – вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих запажања;  

– Процењивање – самостално одмеравање;  

– Груписање – уочавање сличности и различитости ради класификовања;  

– Праћење – континуирано посматрање ради запажања промена;  

– Бележење – записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања;  

– Практиковање – у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду;  

– Експериментисање – намерно модификоване активности, огледи које изводи сам ученик;  

– Истраживање – испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних односа;  

– Сакупљање – прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног окружења;  

– Стварање – креативна продукција;  

– Играње – дидактичке, едукативне и спонтане игре;  

– Активности у оквиру мини-пројекта – осмишљавање и реализација.  

Ради прегледности препоручени садржаји су дати у темама. 

У оквиру теме Ја и други налазе се садржаји интердисциплинарног карактера који се односе на ученика као 

друштвено биће, његова права и обавезе у окружењу и друштвеним групама којима припада (породица, школа, 

вршњаци). Без обзира о којим друштвеним групама је реч, неопходно је, на адекватним и ученицима блиским 
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примерима, указивати на дуализам права и обавеза ученика. Када се говори о основним животним потребама, ту се 

првенствено мисли на физиолошке потребе заједничке за све људе, као и на одређена правила понашања која 

омогућавају задовољавање тих потреба. Размишљање и дискусија не само о својим потребама већ и уважавање 

потреба и осећања других, такође, представља једну од суштински важних васпитних компоненти предмета. У 

оквиру ове теме налазе се и садржаји који се односе на здравље и безбедност. Овде је акценат на развијању навика 

здравог живљења и оспособљавање ученика да препознају и адекватно реагују у потенцијално опасним ситуацијама 

по њихово здравље и живот. Посебну пажњу у овом сегменту потребно је обратити на безбедност ученика у 

саобраћају, првенствено на оспособљавање ученика за безбедно кретање од куће до школе. 

Кретање и сналажење у простору и времену у оквиру теме Оријентација у простору и времену од кључног 

су значаја у првом разреду. Опажање односа у простору и времену (са налажењем референтног ослонца), овладање 

одговарајућим појмовима и њихова адекватна употреба у различитим активностима ван школе и у школи 

представљају основ учења и један од основних ослонаца сазнајном развоју ученика, најочигледније видљив за 

развој сложенијих појмова у настави географије, историје и физике у старијим разредима. Садржаји у оквиру ове 

теме, о којима ученици имају непосредно искуство, само су препоручени. Могу се појавити велике индивидуалне 

разлике међу ученицима у овладавању овим појмовима, па треба пажљиво одредити активности и одабрати 

садржаје који омогућавају напредак (у зони наредног развитка). Ово су садржаји о којима ученици имају искуства, 

а задатак наставника је да та несистематизована, искуствена знања буду структурисана и освешћена и да омогуће 

ученику безбедно кретање и сналажење у непосредном окружењу. Садржаје који се односе на кретање и сналажење 

у простору коришћењем просторних одредница (напред-назад, лево-десно, горе-доле) и карактеристичних објеката 

пожељно је практично истраживати, како у учионици тако и ван ње. Сналажење у времену конципирано је тако да 

се полази од основних, временски ближих појмова (делови дана; сада, пре, после; прекјуче, јуче, данас, сутра, 

прекосутра; дани у недељи) који су потребни ученику за планирање и реализовање свакодневних активности. 

Важно је код ученика освестити цикличност у смењивању наведених временских одредница – смена: обданице и 

ноћи, делова дана и дана у седмици. Касније ће се појам цикличности јављати и у различитим природним појавама 

(животни циклус живих бића, ланац исхране, кружење воде у природи итд.), што је у складу са основним 

принципима и законима природних наука.  

Област под називом Разноврсност природе односи се на елементе и узајамно дејство живе и неживе 

природе. Појмови који се односе на живи свет надограђују се постепено, од препознавања и именовања биљака и 

животиња које су карактеристичне за непосредно окружење ученика, преко класификација које су базиране на 

спољашњем изгледу, односно чулно доступним карактеристикама (делови тела у првом разреду), ка апстрактнијим 

формама у другом разреду (животни процеси заједнички за сва жива бића, функција делова биљака и животиња). 

Новина у програму је јасно увођење човека као дела живе природе, са посебним нагласком на чулима, односно 

њиховој улози у свакодневном животу и спознавању света који нас окружује.  

Слична логика може се препознати и код изучавања неживе природе, без обзира да ли се елементима 

неживе природе приступа из угла географије, физике, хемије, екологије и сл. Тако се елементи неживе природе у 

првом разреду спознају уочавањем њихових појавних облика у непосредном окружењу и основних (чулима 

доступних својстава), а затим се иде ка сложенијим и апстрактнијим својствима у старијим разредима. 

Картографско описмењавање ученика млађих разреда основне школе започиње још у првом разреду, посматрањем 

околине и именовањем и упоређивањем географских појмова, објеката и појава у непосредном окружењу (брдо, 

равница, река, језеро...), као и оспособљавањем за сналажење у непосредној околини помоћу карактеристичних 

објеката. 

Приликом изучавања природних феномена нужно је већ од првог разреда постепено уводити ученике у 

различите начине прикупљања података о окружењу, њихову анализу, сврставање у групе и категорије по 

различитим карактеристикама, вођење белешки и закључивање. Посматрање и учествовање у једноставним 

огледима представља истраживачке активности примерене ученицима првог разреда.  

Концепт одрживог развоја и активно учешће ученика у заштити животне средине заједнички су и за Свет 

око нас и за Природу и друштво. У првом разреду акценат треба да буде на подстицању ученика да у свакодневним 

активностима (у школи и ван ње) примењују неке од основних принципа рационалне потрошње – штеде воду, 

одлажу отпад на предвиђена места, не угрожавају биљке, брину о добробити животиња уз помоћ одраслих. Пуно 

разумевање концепта одрживог развоја могуће је тек на каснијем узрасту ученика, али је потребно да се 

континуирано развија, и то не само на нивоу знања, већ првенствено на нивоу усвојених вредности, ставова и 

навика. Ученике треба кроз активности које се организују у оквиру одељења или школе подстицати на учење кроз 

искуство. Тако дете развија не само навике брижљивог односа према околини и живом свету у њој, већ и здрављу и 

култури понашања која је неодвојиви део оваквог начина поступања. На тај начин се интегришу вредности и утиче 

на развој ставова важних за опстанак и будућност. 

Човек ради и ствара је тема која о човеку говори из другог угла – као свесном бићу. Веза природа-

материјал-производ показује целовитост природних и друштвених феномена. Исходи који се односе на материјале 

остварују се на исти начин као и исходи који се односе на живу и неживу природу. У првом разреду акценат је на 

препознавању, именовању, упоређивању материјала који се користе у свакодневном животу, и основних, 

непосредно чулно доступних својстава (тврдо–меко, провидно–непровидно, храпаво–глатко), док ће се у наредним 
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разредима изучавати сложенија својства. Садржаји о материјалима су такви да омогућавају висок ниво активности 

ученика приликом њиховог савладавања, односно коришћење различитих чула за њихово упознавање, бележење 

уоченог, извођење огледа, описивање итд. Ученике је неопходно доводити у везу са предметима направљеним од 

тих материјала, односно повезати својства која се изучавају са употребном вредношћу одређених предмета, као и 

пажљивом употребом и одлагањем употребљених производа и амбалаже на одговарајућа места. 

 

 

 
Назив предмета Ликовна култура 

Циљ Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући 

стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 

оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према 

култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

Разред  први 

Годишњи фонд часова 36 часова 
 

                                   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ /ТЕМА САДРЖАЈИ 

– опише, својим речима, 

визуелне карактеристике по 

којима препознаје облике и 

простор; 

– пореди своје утиске и утиске 

других о уметничким делима, 

изгледу објеката/предмета и 

облицима из природе и 

окружења; 

– одреди, самостално и у 

сарадњи са другима, положај 

облика у простору и у равни; 

– црта на различитим подлогама 

и форматима папира; 

– користи материјал и прибор у 

складу са инструкцијама; 

– обликује једноставне фигуре од 

меког материјала;  

– одабере, самостално, начин 

спајања најмање два материјала; 

– преведе једноставне појмове и 

информације у ликовни рад; 

– изрази, материјалом и 

техником по избору, своје 

замисли, доживљаје, утиске, 

сећања и опажања; 

– преобликује, сам или у 

сарадњи са другима, употребне 

предмете мењајући им намену; 

– изрази познате појмове 

мимиком и покретом тела, без 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

И ОКРУЖЕЊЕ 

Простор. Отворени и затворени простор, природа и 

простор који је човек обликовао. Карактеристичне 

визуелне одлике по којима се препознаје врста простора. 

Значај чувања споменика или значајних објеката у 

најближем окружењу. Значај уређења простора у коме 

ученик борави.  

Уметничка занимања и продукти. Сликар – слика, вајар – 

скулптура, фотограф – фотографија... Изглед употребних 

предмета које су дизајнирали уметници. 

Установе културе (биоскоп, музеј, галерија, позориште, 

библиотека…). Правила понашања и облачења у 

различитим установама културе, договорена правила 

понашања. 

ОДНОСИ У 

ВИДНОМ ПОЉУ 

Облици. Облици из природе, облици које је створио 

човек, правилни и неправилни облици. Својства облика 

(цело, део, велико, мало, високо, ниско, краће, дуже, уско, 

широко, светло, тамно, обојено, безбојно, једнобојно, 

шарено, меко, тврдо, глатко, храпаво, обло, рогљасто).  

Положај облика у простору и у равни (горе, доле, између, 

испод, у, на, испред, иза, усправно, положено, косо, лево, 

десно).  

Кретање. Покретни и непокретни облици. Кретање бића и 

машина. Смер кретања облика (налево, надесно, нагоре и 

надоле). Безбедност у саобраћају – илузија величине 

покретних и непокретних објеката у односу на удаљеност 

од посматрача. 

Светлост и сенка. Природни и вештачки извори 

осветљења. Промена осветљености у току дана. Изглед 

облика и сенке у зависности од осветљења. 

ОБЛИКОВАЊЕ 
Материјал и прибор. Поступци правилног и безбедног 

руковања и одржавања материјала, прибора и радне 
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звука; 

– повеже одабрану установу 

културе са њеном наменом; 

– поштује договоре и правила 

понашања и облачења приликом 

посете установама културе. 

површине, значај одржавања хигијене и безбедног 

руковања прибором. 

Обликовање скулптуре. Обликовање меких материјала 

поступком додавања. Спајање разноврсних материјала.  

Обликовање цртежа. Врсте линија (отворена, затворена, 

права, крива, светла, тамна, широка, уска, дугачка, кратка, 

непрекинута, испрекидана, груба, нежна, спирална, 

таласаста, степенаста...). Изражајна својства линија у 

односу на материјал и прибор. 

Обликовање слике. Боја природних облика и боја облика 

које је створио човек. Изражајна својства боје у односу на 

материјал и прибор. 

Преобликовање. Предмети и материјал погодни за 

преобликовање (оштећени предмети, амбалажа, остаци 

тканина...). 

Различите информације као мотивација за стваралачки 

рад. Природа и непосредно окружење; машта и стварни 

догађаји; приче, песме и текстови из књига и часописа за 

децу и уџбеника, уметничка дела...  

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Читање визуелних информација. Илустрација у дечјим 

књигама и уџбеницима. Стрип. Цртани и анимирани филм 

– традиционално урађени (слободоручно обликовани или 

нацртани ликови) и савремени (урађени у апликативном 

програму). Прича у цртаном и анимираном филму. Изглед 

места и ликова.  

Знак. Графички знак (ноте, слова и цифре), гестовни и 

звучни знак. Лепо писање. Украсна слова. 

Традиција. Празници и украшавање. 

Невербално изражавање. Пантомима, игре, перформанс.  

Кључни појмови: простор, облик и линија. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ОПШТИ ДЕО  

Програм предмета ликовна култура усмерен је на изградњу компетенција које су ученицима неопходне за живот у 

савременом свету. Програмска концепција није измењена, већ додатно подржава креативност наставника. Новине 

су исходи за крај разреда. Достизањем исхода ученик постепено развија компетенције. Улога наставника је да 

креира свој програм, при чему треба да буде фокусиран на исходе, односно да осмисли активности и одабере 

методе, технике и поступке који ће на најефикаснији начин омогућити достизање исхода. 

Од бројних исхода које ученици достижу до краја године одабрани су они које сви ученици могу да достигну. 

Природа предмета је таква да ће се поједини исходи понављати и у другим разредима (исто или слично 

формулисани). Такве исходе наставник тумачи у односу на узраст ученика и препоручене, односно одабране 

садржаје. Предвиђено је да се већина исхода достиже постепено и континуирано током целе школске године, кроз 

разноврсне задатке и активности. Изузетак су они исходи који се достижу кроз периодичне активности, као што је 

одлазак у установу културе. 

У трећој колони табеле налазе се препоручени садржаји, нема предлога задатака и активности. Поједини садржаји 

могу да се дефинишу само глаголом, али се формулација не односи на активност ученика, већ на програмски 

садржај (најчешће упућује на процесе или поступке које је потребно објаснити). У програму предмета ликовна 

култура садржаје чине кључни појмови и подпојмови, мотивациони садржаји и васпитни садржаји. Кључни 

појмови су неизоставни садржаји, а остале садржаје одређује наставник, бирајући оне који су најпогоднији за 

достизање исхода. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Структура програма је оквирна, тематске целине постоје искључиво ради прегледности (наставник планира 

структуру). Није пожељно да структура уџбеника буде основ за планирање наставе. Највећа вредност уџбеника је у 

визуелним садржајима и у објашњењу кључних појмова. Ученици могу и даље користити постојеће уџбенике, али 

није пожељно да наставник копира структуру уџбеника. Наставне јединице се планирају оквирно, а било би добро 

да назив упућује на тренутак када се кључни појам први пут уводи. По завршетку наставне јединице не завршава се 

учење појма. На пример, ако је назив прве наставне јединице Простор, то не значи да ученици треба да уче о 

простору само током трајања те наставне јединице.  

Приликом планирања часова, односно активности, треба имати у виду следеће напомене. Једна добро осмишљена 

активност обухвата више од једног исхода. На основу једног исхода може се осмислити више задатака/активности. 
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Овако дефинисани исходи подржавају различите начине планирања. Важно је само избећи релацију један 

задатак/активност – један исход, јер се не ради о исходима који се достижу по завршетку једног задатка/активности.  

Када се планира интегрисана настава, важно је водити рачуна о циљу и специфичностима предмета како ученици 

не би били ускраћени, јер сваки наставни предмет има специфичну методику и само примена свих методика 

омогућава целокупни развој ученика. У настави ликовне културе знања, умења и ставови изграђују се на јединствен 

начин у интеракцији програмских елемената (креативност– медијуми – садржаји) и активности наставника и 

ученика, па се од наставника очекује да адекватно подржи развој опажања, стваралачког мишљења и индивидуални 

потенцијал сваког ученика. У упутству је указано на тачке у интегрисаној настави где се методе битно разликују по 

предметима.  

Програм је пројектован на мањи број часова него што је предвиђено планом наставе и учења како би и наставник и 

ученици имали времена да реализују сопствене креативне идеје. Када је реч о ученицима националних мањина који 

похађају наставу на матерњем језику, овај „вишак” часова је предвиђен за упознавање културе и уметничког 

наслеђа националне мањине, а у складу са програмом предмета свет око нас.  

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

Ликовна култура и окружење 

У овој целини су груписани васпитни садржаји који се реализују током целе године. Један од циљева је да ученици 

постепено уочавају везу уметности и уметника са свакодневним животом. Наставник ће током године, сваки пут 

када се укаже прилика, упућивати ученике на предмете које користе или виђају у свом окружењу (аутомобили, 

мобилни телефони, школски прибор, прибор за јело...), а чији изглед (дизајн) су осмислили уметници. Исто се 

очекује и у наредним разредима, тако да ове садржаје одређује наставник, водећи рачуна да не оптерети ученике 

информацијама. Оно што је примарно је да ученици пореде свој и утисак других, да постепено уче да образлажу 

(својим речима) оно што им се свиђа или не свиђа, да разумеју и поштују чињеницу да свако може имати другачији 

естетски доживљај (који се, с временом, мења). Када је реч о уметничким занимањима и продуктима, довољно је 

ученицима понудити неколико једноставних појмова које треба да повежу (на пример, сликар – слика). Уколико 

постоје могућности, наставник током године води ученике у најмање две установе културе (на пример, у биоскоп и 

у позориште) и упућује их на правила понашања и облачења, на разлике у правилима понашања и на опажање 

уређења простора и карактеристичне атмосфере унутар установе. Важно је да се ови садржаји уче ненаметљиво и 

постепено, тако да развијају радозналост, осећај за естетичке вредности и интересовање за уметност и културу.  

Када је реч о истраживању визуелних карактеристика најближег окружења и природе, часови ликовне културе могу 

да се интегришу са часовима предмета свет око нас, од којих се разликују по томе што нису стриктно везани за 

завичајни принцип. Ученици имају слободу да у ликовном раду изразе оно што им је значајно, а што може бити 

везано и за неки удаљени простор. На пример, свој доживљај током боравка на селу, на мору, на планини... 

Ученици се међусобно упознају када говоре о свом ликовном раду (зашто су одабрали баш ту тему/мотив, шта им 

је било значајно да прикажу...), а то може бити прилика да у радовима вршњака уоче визуелне одлике простора који 

им је непознат. Када се ликовно изражавање повезује са вербалним наставник се ослања на упутство за реализацију 

програма предмета српски језик, односно матерњи језик. 

Односи у видном пољу 

Облик је ликовни елемент који гради композицију, а ради се о појму из теорије обликовања који се у првом разреду 

учи искуствено. Све активности које се односе на истраживање својства облика (величина, боја, текстура...) и 

положај облика у простору могу да се реализују на интегрисаним часовима предмета ликовна култура, математика 

и свет око нас. Часови ликовне културе треба да се раздвоје од часова математике у тренутку када ученици почну 

да користе лењир.  

Појам кретање (киша, облаци, таласи, птице, инсекти, аутомобил, лифт, људи, кућни љубимци...) предложен је као 

подстицај за активности које ученицима омогућавају да самостално граде мрежу појмова. Наставник уобичајено 

подстиче ученике на размишљање техником асоцијација. Појмови које ученици самостално повезују са појмом 

кретања могу да се запишу на табли. На тај начин се долази до већег броја тема/мотива за ликовни рад, а сваки 

ученик бира тему/мотив који га највише мотивише да ствара. Кретање се може повезати са звуком, па је пожељно 

осмислити и часове који су интегрисани са часовима музичке културе и физичког и здравственог васпитања. Једна 

од могућности је игра у школском дворишту у којој ученици заузимају различите положаје и опцртавају бачене 

сенке. Ова игра повезује појмове кретање и сенка и може послужити као увод за разговор о извору светлости, о 

промени изгледа облика и бачене сенке облика у току дана. Треба имати у виду да акценат није на развијању 

научног мишљења, већ стваралачког.  

Ради безбедности у саобраћају пожељно је ученицима указати на чињеницу да удаљени објекти делују мањи него 

што јесу. Ако се аутомобил креће ка нама, што је ближи делује све већи. Наставник ове информације илуструје 

сликом из уџбеника, часописа, као и посматрањем објеката у окружењу. Ако је потребно, ученици могу и да 

покушају да прикажу ближе и даље објекте и бића у ликовном раду. 

Обликовање 

Наставник бира ликовне технике које ће се учити у првом разреду. Важно је да буду разноврсне, да ученици могу 

да их користе самостално или уз минималну помоћ и да су изводљиве у школи. Наставник објашњава технике у 
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форми кратког упутства пре и у току рада. Пошто добију основне (неопходне) информације, ученици самостално 

истражују изражајне могућности ликовних техника док изражавају своје замисли. 

Када је реч о прибору и материјалу, примарне су информације које се односе на безбедност и здравље, па тек онда 

информације о изражајним својствима (које се већим делом уче искуствено). Пример. 1. Здравље и безбедност. 

Цртеж урађен фломастером бледи на светлости (може се десити да с временом од њега остане само неколико 

бледих мрља). Перманентни фломастери не бледе, али могу бити отровни (родитељи треба да прочитају ознаке пре 

куповине). 2. Изражајна својства. Квалитетни фломастери имају интензивну боју, а у паковању има више тонова. 

Погодни су за цртање стрипова, али не и за сликање (јер се боје не могу мешати, не могу се добити многи тонови 

који постоје у природи и у окружењу...).  

Када обликују разне врсте глина, ученици спонтано комбинују поступке додавање и одузимање, што је далеко 

лакше него обликовање само једним поступком. Обликовање само додавањем је предложено како би се подстакао 

развој ученика, нарочито развијање пажње. Наставник може прво да зада ученицима да заједно обликују једну 

скулптуру од глине (резултат није важан). Поступак спајање се примењује код обликовања разноврсним 

материјалом. Од ученика се очекује да размишљају, истражују, да се договарају и размењују идеје и искуства како 

би смислили како да ефикасно споје два или више материјала када обликују ликовни рад. Наставник води ове 

активности и, уколико је потребно, може да наведе начине спајања (лепком, везивањем, спајалицама, дечјом 

хефталицом, чачкалицама...), али ученик треба да одабере начин. 

Веома је важно да ученици развијају осећај за линију (да не би продуковали круте, схематске цртеже). Постоје 

бројни начини да се развија осећај за линију, већином су у форми игре и наставник може пронаћи на интернету 

описе часова и задатака (у овом упутству је могуће дати само кратку препоруку). Наставник треба да тражи од 

ученика да цртају комбинујући прибор (на пример, оловку и бојицу). Не очекује се да ће ученици по завршетку 

разреда бити оспособљени да свесно користе изражајна својства материјала. Сви ученици су достигли исход ако су 

у току године цртали разноврсним материјалом/прибором. 

У првом разреду ученици углавном спонтано цртају и боје. Наставник ће, на основу процене могућности одељења и 

појединачних ученика, одлучити када и како ће ученике постепено уводити у сликање. Један од поступака је да се 

ученицима зада да „цртају и боје” само помоћу четке и боје (не користе оловку). У првом разреду то може да буде 

задатак који раде само једном (или ниједном). Поступак који подстиче размишљање и развија осећај за боје 

подразумева захтеве који су нешто изнад могућности ученика (а који нису нереални ако се уведу на време и 

постепено). На пример, задатак у коме се од ученика тражи да користе само три или само две омиљене боје. 

Када је реч о рециклажи, потребно је осмислити активности које су припрема за оно што ће се учити у старијим 

разредима, што не значи да ученици не треба да добију једноставне информације. Важно је да знају да могу да 

преобликују материјал и предмете које желе да баце. На пример, амбалажу, поломљене или покварене играчке, 

остатке тканина... На тај начин се штеди, па се и неке књиге и свеске праве од старог (рециклираног) папира. То је 

довољно информација за овај разред. 

Активности као што су цртање, вајање и сликање нису везане само за вежбање ликовних техника, већ много већи 

значај имају комуникација и креативност. Ученици кроз ликовни рад саопштавају своје идеје, расположења, 

размишљања, замишљања, емоције... Наставник планира мотивациони разговор који подстиче изражавање. Новина 

у програму су информације које до сада нису плански коришћене као мотивациони садржај, а препоручене су да би 

се ефикасније омогућило стицање општих компетенција. Такав садржај су уметничка дела, укључујући и она која 

ученици овог узраста не разумеју (на пример, дела Умберта Боћонија, Пабла Пикаса, Пола Сезана, Стојана Ћелића, 

Марка Шагала, Василија Кандинског...). Када се уметничка дела користе као мотивациони садржај, важно је 

одабрати одговарајућу методу/технику да би се подстакао развој креативности, а избегло имитирање. На пример, 

наставник не показује ученицима репродукцију уметничког дела, већ само један њен део (остало је прекривено), а 

на основу видљивог дела се не може наслутити како изгледа целина. Од ученика се тражи да „доврше” дело, свако 

како жели. По завршетку рада ученици пореде своја решења, као и своје радове са оригиналним делом (наставник 

показује целу композицију). Важно је пронаћи дело које ученици не могу да виде у уџбенику. Поступак прати и 

одговарајући разговор, ученици треба да схвате да циљ задатка није да погађају тачан одговор, већ да креирају 

оригиналан рад. Ово је само једна од бројних могућности, од наставника се очекује да осмисли и друге. И за 

ученике националних мањина, који треба да упознају сопствено уметничко наслеђе, веома је важно да не буду 

оптерећени сувопарним излагањем и захтевом да меморишу податке или анализирају дело. У првом циклусу се сва 

уметничка дела и споменици културе користе као мотивација за стваралачки рад, а ученици ће лакше упамтити 

уметнике и њихова дела, ако се са тим делима повежу кроз неку занимљиву активност или задатак.  

Споразумевање 

У овој целини су предложени садржаји који се односе на читање (разумевање) информација, у првом реду 

визуелних, односно слике у најширем значењу (рекламе, илустрације у уџбеницима и дечјим часописима, изрази 

лица...) и различите начине споразумевања. Наставник бира активности и садржаје, водећи рачуна о томе да ће се 

ученици континуирано оспособљавати за читање визуелних информација, од првог разреда до краја основне школе. 

У првом разреду ученици треба да стекну свест о томе да се разне (и важне) поруке не преносе само говором и 

реченицом, већ и звуком (на пример, школско звоно), бојом (семафор), сложеним сликама, музиком, мимиком, 

гестом... Сложене приче у сликама (стрип, цртани филм) тумаче се на интегрисаним часовима предмета ликовна 
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култура и српски језик, односно матерњи језик. Када је реч о графичким знацима (слово, цифра, нота) корисно је 

задати ученицима да украшавају одабрани знак. На тај начин се уводе у калиграфију и појмове које ће ближе 

упознати у старијим разредима. Активности везане за традицију и украшавање смишља наставник, у зависности од 

празника/свечаности. Игра Ледена краљица, као и пантомима су погодан увод у перформанс, који ће се радити и у 

наредним разредима. Није пожељно да се невербално споразумевање замени другим активностима (на пример, 

обликовањем сценографије за школску приредбу или за луткарско позориште), зато што су ове активности важне за 

развој, а помажу да се повучени ученици активирају. Невербално изражавање може да се учи на интегрисаним 

часовима предмета ликовна култура и физичко и здравствено васпитање (једна од бројних активности је 

обликовање слова и бројева телом). 

 

Назив предмета  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије 

интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно 

музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског 

сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према 

очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа. 

Разред  први 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– објасни својим речима утиске о слушаном делу, 

особине тона, доживљај прегласне музике и њеног 

утицаја на тело и зашто је тишина важна; 

– разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање; 

хор/један певач/група певача; оркестар/један 

свирач/група свирача, боју различитих певачких гласова 

и инструмената и музичке изражајне елементе; 

– препозна музички почетак и крај и понављање теме 

или карактеристичног мотива у слушаном делу; 

– повезује музичко дело у односу на њему блиске 

ситуације, врсту гласа и боју инструмента са карактером 

дела; 

– поштује договорена правила понашања при слушању 

музике;  

– користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне 

носиоце звука; 

– изговара у ритму уз покрет бројалице; 

– пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења; 

– пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре; 

– примењује правилан начин певања и договорена 

правила понашања у групном певању и свирању; 

– свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, 

ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне 

аранжмане, свирачке деонице у музичким играма; 

– повезује почетне тонове песама-модела и једноставних 

наменских песама са бојама, ритам са графичким 

приказом; 

– објашњава својим речима доживљај свог и туђег 

извођења; 

– учествује у школским приредбама и манифестацијама; 

– направи дечје ритмичке инструменте; 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Уметничка музика у цртаним и 

анимираним филмовима. Однос звук 

– лик, музика – радња. 

Композиције које илуструју 

различита осећања. 

Звук и тон (извори). 

Звуци тела (пулс, куцање срца, 

дисање...). Звуци из природе и 

окружења. Звучни знак (школско 

звоно, аутомобилска сирена...).  

Тон: боја (различити гласови и 

инструменти), трајање (кратак – дуг), 

јачина (гласан – тих), висина (висок – 

дубок).  

Тишина и одсуство звука. 

Композиције које илуструју 

различите боје људског гласа и 

инструмената. 

Музички дијалог (хор, глас и хор, 

глас и инструмент, два гласа, два 

инструмента, један свирач, група 

свирача, оркестар).  

Различити жанрови везани за 

ситуације значајне за ученике 

(празници, приредбе, свечаности, 

рођендани, венчања, новогодишње и 

божићне песме...).  

Музичка прича. 

Карактер дела и елементи музичке 

изражајности (условљеност).  

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 
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– ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању 

ритмичку целину помоћу различитих извора звука, 

ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре 

помоћу различитих извора звука, музичко питање и 

одговор на ритмичким удараљкама, једноставну 

мелодију на краћи задати текст; 

– изабере према литерарном садржају одговарајући 

музички садржај. 

Носиоци звука (це-де плејер, ем пе 3 

плејер, рачунар...). 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Изговор бројалице у ритму уз покрет 

– пљескање, пуцкетање прстима, 

корачање, дланом о надланицу, 

ударом о клупу. 

Звучне ономатопеје и илустрације. 

Држање тела и дисање – правилан 

начин певања.  

Правилна дикција – изговарање 

брзалица и бројалица. 

Певање песама по слуху различитог 

садржаја и карактера. 

Певање песама уз покрет – песме уз 

игру и народне песме. 

Певање модела и наменских песама и 

повезивање њихових почетних тонова 

уз боју (до-зелено, ре-браон, ми-жуто, 

фа-плаво и сол-црвено). 

Дечји ритмички инструменти и 

начииа свирања на њима. 

Свирање по слуху пратње уз 

бројалице и песме – пулс, ритам, 

груписање удара.  

Певање и извођење музичких игара уз 

свирање на дечјим инструментима – 

песме уз игру, дидактичке игре, 

музичке драматизације. 

Свирање инструменталних 

аранжмана на дечјим ритмичким 

инструментима и на алтернативним 

изворима звука. 

Свирање графички представљеног 

ритма. 

Музички бонтон. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Израда дечјих ритмичких 

инструмената од различитих 

материјала. 

Стварање звукова из непосредне 

околине и природе спонтаном или 

договореном импровизацијом.  

Креирање сопствених покрета уз 

музику која се изводи или слуша. 

Стварање звучних ефеката и 

једноставне ритмичке пратње 

користећи различите изворе звука. 

Бирање инструмената на основу звука 

и стварање једноставне ритмичке 

пратње уз бројалице, песме и музичке 

игре.  

Стварање мањих ритмичких целина 

на основу музичког искуства – 

изговором у ритму, различитим 
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покретима, предметима и дечјим 

ритмичким инструментима. 

Стварање музичких питања и 

одговора на дечјим ритмичким 

инструментима у дијалогу.  

Стварање једноставне мелодије на 

краћи текст. 

Бирање познатих музичких садржаја, 

звучних ономатопеја и илустрација за 

стварање звучне приче – праћење 

литерарног текста. 

Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам и извођење. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

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

тематских јединица које су предвиђене наставним програмом. Ниједна област се не може изучавати изоловано од 

друге и бити сама себи циљ, а да се истовремено не разговара о свим другим аспектима музике. Музику од почетка 

треба повезивати са што више догађаја у животу детета.  

Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају 

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

учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика кроз 

извођење музике и музичко стваралаштво.  

Паралелно одвијање различитих музичких активности подстиче фину менталну комбинаторику, драгоцену за 

развијање укупног менталног и психо-моторног потенцијала ученика, као и одличну основу за интеграцију са 

другим предметима. 

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика. Музичке активности су говор у ритму, 

певање, свирање, покрет уз музику, слушање музике и видови стваралаштва. Препоручени музички садржаји 

(бројалице, песме, ритмички аранжмани, композиције за слушање музике) остављају простор за избор других 

садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Да би постигао очекиване исходе 

васпитно-образовног процеса, наставник реализује наставу користећи глас, покрет и музичке инструменте. 

Корелација између предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици могу бити учесници као 

истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати дух заједништва кроз рад у групама и у одељењу, 

као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања.  

У оквиру саме организације часа преовлађује активност којом треба да се савлада нови музички садржај, али је она 

увек у комбинацији са другим музичким активностима. Полази се од централне теме (нпр. назива песме која се учи, 

или композицији која се слуша). Процес учења увек полази од што квалитетнијег избора музичких примера. 

Специфичност предмета се огледа у томе да се музичке активности одвијају паралелно или једна музичка 

активност логички води ка другој. На пример, извођење бројалице уз покрет води ка свирању на дечјим ритмичким 

инструментима. Вежбе правилног држања тела, дисања и говорне артикулације претходе обнављању познатих 

песама, које су опет садржајно и/или музички сличне оној коју ће учити. Уз песму или бројалицу може се свирати 

ритмичка пратња. Слушање музике може се комбиновати са свим другим активностима.  

Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног 

учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко изражавање.  

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: 

– Слушање музике, 

– Извођење музике, 

– Музичко стваралаштво. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушање музике је активан психички процес који подразумева емоционални доживљај, богат телесни доживљај и 

мисаону активност. Циљ наставног процеса у области слушања музике је да код ученика развије капацит пажње и 

способност активног слушања (са задатком) чиме се развија и музичка меморија, те не треба инсистирати на 

памћењу, а поготово не на провери слушаних дела Уколико наставник у вези са слушаним делом, обезбеди 

квалитетно искуство ученику ученик ће се сам вратити на то дело и временом бити у стању да га препозна. Зато је 

од велике важности припрема наставника за ову активност у оквиру које ученицима треба да се укаже на 

релевантне изражајне елементе којима је остварен музички израз.  

Композиције које се слушају, својим трајањем и садржајем треба да одговарају могућностима перцепције ученика.  
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Методички приступ процесу слушања музике треба да буде усмерен на ученичко откривање, тј. препознавање 

изражајних елемената. Ученици могу препознати изражајне елементе које им је наставник претходно представио и 

објаснио на начин сличан задатку који ће им потом поставити.  

На пример: 

Наставник одабере одређену краћу музичку целину (нпр. Слон – Сен-Санса), исприча ученицима шта је 

инспирисало композитора да напише музичко дело и поведе кратак разговор о карактеристикама ове животиње 

(величина, тежина, начин кретања и сл.). Након што су заједно послушали музички пример, наставник треба да 

скрене пажњу на композиторов избор одређених музичких изражајних елемената у вези са карактеристикама 

животиње о којима су претходно причали (веза између темпа композиције и избора инструмента и слона као 

животиње; начин на који се мелодија креће и утисак о слону...). Важно је да при сваком обраћању пажње на 

поједини изражајни елемент, наставник пусти музички пример и укаже на одређене карактеристике у самом 

музичком току. Такође је потребно у вези са сваким изражајним елементом поставити питање какав би карактер 

музике био уколико би било који од ових изражајних елемената био другачији. Наставник може ученицима да (на 

духовити начин) демонстрира и ову ситуацију, а са циљем да увиде колико је битно пажљиво вајање сваког од 

изражајних елемената за целокупни музички карактер и сам музички доживљај.  

Уколико се овакво демонстрационо слушање постави правилно, након неколико месеци, област слушања музике 

може да буде остваривана само путем аналитичког слушања музике, а да се наставник враћа и на демонстрационо у 

случајевима када жели да представи неки нови изражајни елемент музике. 

У оквиру аналитичког слушања музике наставник пре пуштања композиције, ученицима задаје задатак да прво 

обрате пажњу на карактер слушаног примера и обавезно им понуди опције одговора, од којих је пар нетачно 

(омеђивање термина), попут: „борбени”, „смирени”, „разиграни” карактер. Следећи задатак би био (пре слушања) 

да им усмери пажњу на везу између темпа и описаног карактера дела (опет уз понуђење опције одговора); у 

наредном слушању ће размишљати о избору инструмента, па мелодији итд.  

Ученик треба да има јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да 

прати музички ток (попут извођачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних ритмичких 

карактеристика, понављање и промена и сл.). Постепено, ови елементи музичког тока постају „константа” у 

процесу ученичке перцепције/перцепције па наставник може да проширује опажајни капацитет код ученика 

усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности музичког дела. 

Овако постављено слушање музике, које подстиче развој музичке пажње, способност праћења музичког тока са 

разумевањем и упознавање са изражајним елементима, који су у служби исказивања ’музичке поруке’ или 

комуникације, од суштинске је важности и за музичко извођење и музичко стваралаштво.  

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ 

Химне 

Светосавска химна 

Државна химна 

Школска химна 

Народне песме 

Ерско коло 

Васино коло  

Копа цура виноград 

Синоћ кад је пао мрак  

Кад те видим на сокаку – староградска  

Ој Бадњаче, Бадњаче 

Чаробна фрула – Бора Дугић 

Песме за децу 

Како се прелази улица – Бранко Милићевић 

Седмица – Миња Субота 

Ивин воз – Влада и Гиле 

Ал је леп овај свет – Стеван Ст. Мокрањац и Александар Кораћ  

Учимо да бројимо – Бранко Милићевић 

Слон лепотан Дондолан – Драган Лаковић  

Бубамара – Никола Вукомановић 

Заклео се бумбар – Мирко Шоуц 

Страшан лав – С. Барић 

Успорите поред школе – хор Чаролија 

Пажљивко – хор Чаролија 

Другарство – Драган Лаковић 

Све је пошло наопачке – Миодраг Илић-Бели 

Јануарске звезде – Миодраг Илић-Бели 

Успаванка за Аћима – Миодраг Илић-Бели 
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Успаванка – Бранко Милићевић  

Најлепша мама на свету – Александар Кораћ 

Пролеће у шуми – дечја песма из Финске 

Кад си срећан – дечја песма 

Деца су украс света – Миња Субота 

Лептирићу шаренићу – дечја песма 

Ишли смо у Африку – Миња Субота 

Нек свуд љубав сја – дечја песма из Белгије 

Домаћи композитори 

Медведова женидба – L. Димитријевић 

Смејалица – Дејан Деспић 

У Будиму граду – Стеван Ст. Мокрањац 

Песма о одјеку – Миодраг Илић-Бели 

Страни композитори 

Скерцандо – Карл Орф 

Радецки марш – Јохан Штраус  

Хумореска – Антоњин Дворжак 

Бумбаров лет – Николај Римски-Корсаков 

Карневал животиња (Слон, Кенгури, Кавез за птице, Кокошке и петлови) – Камиј Сен-Санс 

Валцер, оп. 69 бр. 2 – Фредерик Шопен 

Успаванка – Јоханес Брамс  

Крцко Орашчић (Кинески плес, Игра шећерне виле) – Чајковски 

Абецеда – Волфганг А. Моцарт 

Пчелица – Франц Шуберт 

Менует, Ге-дур – Бах 

Док месец сја – Жан Батист Лили 

Звончићи – Џејмс Пјерпонт 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Извођењем музике активира се 

велики број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догађају 

(тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете као 

одговор на музику.  

Кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче се и развијање личног стила 

изражавања. Циљ наставног процеса у области извођења музике је подстицање ученика да се музички изражавају и 

да истражују начине који су њима својствени. Мерило успеха је учешће и мотивисаност ученика.  

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела као и примереност узрасту ученика у односу на 

тематику, ритам, артикулацију мелодијских скокова и сл. При избору песама за певање, наставник увек треба да 

има у виду и гласовне могућности ученика.  

Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за распевавање при чему посебно треба обратити пажњу на 

правилно држање тела, правилно дисање и дикцију.  

Рад на песми почиње демонстрацијом. Песма се учи по деловима, а затим спаја у целину. Наставник увек треба да 

инсистира на изражајном извођењу песме.  

Једноставни модели и наменске песме чији се почеци везују за боје служе за стварање звучног фонда и 

представљају основу за поставку музичке писмености (до–зелено, ре–браон, ми–жуто, фа–плаво и сол–црвено). На 

овом нивоу моделе треба учити по слуху. 

У настави музичке културе пожељно је повезивати покрет и певање кроз извођење народних, музичких и 

дидактичких игара.  

Свирање 

Ова активност се реализује на дечјим ритмичким и алтернативним инструментима (тело, предмети из окружења, 

Орфов инструментаријум…). Наставник треба да укаже на повезаност тонске боје инструмента са музичким 

садржајем. На пример: „Ево већ нам трамвај стиже – цин, цин, цин” – триангл, „Кестен пада, ток, ток, ток...” – 

штапићи... 

Примери ритмичке пратње могу бити:  

– извођење пулса (проток основних ритмичких јединица),  

– извођење ритма (који се поклапа са говорним ритмом бројалица и песама па се као такав једноставно учи по 

слуху),  

– груписање удара – различитим покретима и различитим изворима звука се на један начин изводи наглашена прва 

у такту, а лакшим покретом и слабијим извором звука друга, односно остале слабије наглашене у такту. На пример, 
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уз бројалицу „Гусен, гусеница” ударом о клупу изводити прву јединицу а пљескањем другу, и/или инструментима – 

бубњићем прву, а штапићима, на пример, другу у такту. 

– ономатопеја звучних илустрација – специфична места у тексту песама могу се звучно илустровати адекватним 

инструментом или неким другим предметом („Цин, цин, цин”, „ток, ток, ток”, „трас”, „бум”...). 

У извођењу ритмичких аранжмана довољно је одељење поделити у две групе. На овом нивоу не треба залазити у 

објашњавање појмова. 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ  

Химне 

Државна химна  

Светосавска химна 

Школска химна 

Народне песме 

На крај села жута кућа 

Ми идемо преко поља 

Игра коло 

Ја посејах лан 

Јеж 

Ситна је киша падала 

Божић, Божић благи дан  

Дечје песме 

Коњ има чет’ри ноге – Зорислава M. Васиљевић 

Петлић – Емил Главник 

Зец копа репу – Зорислава M. Васиљевић 

Пекарчић – Љ. Шкарица 

Јежева успаванка – Никола Вукомановић 

Саобраћајац – Надежда Хиба  

Рођенданска песма – непознати аутор 

Авантуре малога Ју Ју – Петар Бергамо 

Ау, што је школа згодна – Миња Субота 

Није лако бубамарцу – Арсен Дедић 

Брате Иво – непознати аутор 

Букварци – Божидар Станчић 

Ускршња песма – Светлана Милић  

Ивин воз – Александар Кораћ 

Звук и тон – Зорислава M. Васиљевић 

Телефонијада – Јован Адамов 

Деда Мразе, не скрећи са стазе – Александар Кораћ 

Први снег – Божидар Станчић 

Пада снежак – Станко Коруновић 

Музичке игре 

Рибар – Владимир Томерлин 

Иде маца поред тебе – Зорислава M. Васиљевић  

Зец и репа – Зорислава M. Васиљевић  

Песма у колу – словачка народна песма  

Берем, берем грожђе  

Васино коло 

Медвед бере јагоде 

Коларићу панићу 

Плива патка преко Саве 

Дуње ранке 

Бројалице 

Мачка 

Ишо меда у дућан 

Лептир и цвет 

Два се петла побише 

Еци пеци пец 

Ен тен тини  

Ко ко ко ко да  

Ластавица 

Бумбари 
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Дечак и птица 

Свирање на дечјим инструментима 

Иде мали меца – D. Марковић 

Пада Снежак – Станиша Коруновић 

Ен тен тини 

Боц, боц иглицама 

На крај села жута кућа 

Плива патка преко Саве 

Пишем, пишем петнаест 

Магарац и кукавица 

Модели 

Добро јутро, добар дан – Татјана Дробни 

Ресаво, водо ладна 

Ми идемо преко поља 

Фабрика бомбона – Мирјана Живковић 

Сол ми дај 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности које се стичу у свим 

музичким активностима, а резултат су креативног односа према музици. Оно подстиче музичку фантазију, обликује 

стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању и памћењу музичких 

репродуктивних и стваралачких активности и знања.  

Наставник треба да подстиче ученике да импровизују и истражују начине на који могу да изразе кроз музику 

сопствену инспирацију.  

Стваралаштво може бити заступљено кроз:  

– импровизацију игре/покрета на одређену музику,  

– израду дечјих ритмичких инструмената од различитих материјала, 

– музичке импровизације, 

– музичка питања и одговоре,  

– компоновање мелодије на задати текст, 

– илустрацију доживљаја музике,  

– одабир познатог музичког у односу на литерарни садржај. 

МУЗИЧКИ БОНТОН 

Музички бонтон чине правила прихватљивог понашања у различитим ситуацијама у домену музичке културе. 

Наставник треба да искористи сваку прилику у току слушања или извођења, да објасни ученицима како треба да се 

понашају, зашто и шта се од њих очекује. Да би ученици трајније прихватили и савладали ова правила када је у 

питању слушање музике, препоручљиво је да их наставник одведе на неки концерт (нпр. музичка школа), где ће им 

у контакту са живом музиком све бити много лакше да разумеју. Нека правила (тишина, аплауз при изласку 

извођача на бину и при завршетку концерта) ученици могу самостално применити а нека (изостанак аплауза између 

ставова музичког дела) могу применити уз помоћ наставника. Код извођења музике, правила понашања се могу 

најлакше објаснити у реализацији групног извођења а нарочито хора (међусобно слушање извођача, музички 

дијалог, одсуство причања...) 

УТИЦАЈ МУЗИКЕ НА ЗДРАВЉЕ 

Квалитетна настава музичке културе подразумева и потребу да се у савременим условима и организацији живота 

(присуство буке и тенденција њеног повећања) ученицима скрене пажња на штетан утицај прегласне музике на 

здравље, физиолошки и психолошки одговор, односно реакцију организма на такву музику и директну рефлексију 

на квалитет музичког дела које се слуша.  

ПРОЦЕС ВРЕДНОВАЊА 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виђен и 

подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно 

је укључити самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања, у вези са тим шта ученик осећа 

као препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу 

пребродити. 

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

односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитет перцепције/аперцепције и начин 

размишљања приликом слушања.  

Када је у питању вредновање области Музичко извођење и стваралаштво, ученичка постигнућа треба вредновати у 

смислу изражајног и стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела, јер су и најскромније 

музичке импровизације, креативно размишљање и стварање, педагошки оправдане. 

Узимајући у обзир циљ предмета, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења 

одвија највише у ученичком живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву, а такође и слушању музике.  
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Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и у контакту са 

музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, посматрање ученика у живом 

контакту са музиком је истовремено показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање 

остварености исхода. Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају 

креативну примену знања. Диктате не треба практиковати, ни задавати. 

У смислу активности, постигнућа ученика треба проценити на основу учениковог контакта са музиком и то:  

1. допринос ученика за време групног рада, 

2. израда креативних задатака на одређену тему,  

3. рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе), 

4. специфичне вештине. 

5. начин размишљања и ставови  

 

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик 

унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 

области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 

примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

Разред  први 

Годишњи фонд часова 108 
 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

– примени једноставне, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе 

обликовања); 

– правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

– комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у различитим 

кретањима; 

– разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело;  

– примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

– изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку пратњу; 

– игра дечји и народни плес; 

– користи основну терминологију 

вежбања; 

– поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

– поштује мере безбедности током 

вежбања; 

– одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима 

у просторима за вежбање; 

– поштује правила игре; 

– навија фер и бодри учеснике у 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развојпокретљивости. 

Вежбе за развој издржљивости.  

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

МОТОРИЧКЕ  

ВЕШТИНЕ 

Ходање и 

трчање 

Ходање:  

– кратким корацима, 

– дугим корацима, 

– у различитом ритму, 

– ходање са реквизитом, 

– ходање са променом, правца и 

смера. 

Техника трчања: 

– трчање преко препрека, 

– трчање са променом правца и смера, 

– брзо трчање 20 м са стартом из 

различитих почетних положаја, 

– игре са коришћењем научених 

облика ходања и трчања. 

Скакања  

и прескакања 

Поскоци у месту. 

Поскоци у кретању. 

Скакања удаљ. 

Скакања увис.  

Прескакање дуге вијаче. 

Вежбе скакања и прескакања упором 

рукама. 

Игре уз коришћење различитих 

облика скакања и прескакања. 
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игри; 

– прихвати сопствену победу и 

пораз; 

– уредно одлаже своје ствари пре и 

након вежбања; 

– наведе делове свога тела и 

препозна њихову улогу; 

– уочи промену у расту код себе и 

других; 

– уочи разлику између здравог и 

болесног стања; 

– примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања; 

– одржава личну хигијену; 

– учествује у одржавању простора 

у коме живи и борави; 

– схвати значај коришћења воћа у 

исхрани; 

– правилно се понаша за столом. 

  

Бацања и 

хватања 

Бацање лоптице из места у даљину и у 

циљ. 

Бацање лоптице из кретања. 

Бацање лопте увис. 

Вођење лопте.  

Додавање лопте.  

Игре са вођењем, додавањем лопте и 

гађањем у циљ. 

Пузања, 

вишења, упори 

и пењања 

Пузања на тлу. 

Пењања. 

Провлачења. 

Вис лежећи опружено. 

Помицања улево и удесно у вису 

лежећем и вису слободном. 

Упори. 

Вежбе на тлу 

Основни садржаји 

Основни ставови и положаји. 

Поваљка на леђима. 

Став на лопатицама (свећа). 

Колут напред из чучња у чучањ. 

Поваљка на стомаку. 

Састав од научених елемената. 

Игре са усвојеним вежбама.  

Проширени садржаји 

Колут назад из чучња у чучањ, низ 

косу површину. 

Одељењско такмичење са задатом 

комбинацијом вежби. 

Вежбе 

равнотеже 

Ходање по линији. 

Ходање по шведској клупи. 

Лагано трчање на шведској клупи или 

ниској греди. 

Кратак састав на линији обележеној 

на тлу, шведској клупи и ниској 

греди. 

Вежбе  

са реквизитима 

Вежбе обликовања са реквизитима. 

Трчања, поскоци и скокови уз 

коришћење реквизита. 
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Дизање и ношење предмета и 

реквизита на различите начине. 

Елементарне игре са реквизитима.  

Игре са ластишом. 

Плес и 

Ритимика 

Ходање и трчање са променом ритма, 

темпа и динамике уз пљесак и уз 

музичку пратњу. 

Галоп напред. 

Дечији поскок. 

Њихање и кружење вијачом или 

траком. 

Суножни скокови кроз вијачу са 

обртањем напред. 

Народно коло по избору. 

Полигони 
Комбиновани полигон од  

усвојених вештина (вежби). 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Култура 

вежбања и 

играња 

Основни термини у вежбању. 

Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе ствари. 

Правила елементарних игара. 

Некад изгубим, а некада. победим. 

Навијам фер. 

Здравствено 

васпитање 

Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, осећам. 

Моје здравље. 

Ко све брине о мом здрављу. 

Лична хигијена. 

Хигијена простора у коме живим.  

Хигијена простора у коме вежбам. 

Животне намирнице и правилна 

исхрана. 

Заједно за столом. 

Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, игра, здравље и култура.  

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм предмета физичког и здравственог васпитања састоји се од три предметне области:  

– физичка способност, 

– моторичка вештина,  

– физичка и здравствена култура.  

Програм првог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности из предшколског 

васпитања и образовања. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Организациони облици рада који омогућавају остваривање планираних исхода су редовна настава и ваннаставне 

активности. 

План и програм ваннаставних активности предлаже Одељенско веће првог разреда и саставни је део годишњег 

плана рада школе и школског програма. У оквиру њих постоје следећи облици рада: 

– спортско-рекреативне активности,, 

– недеља школског спорта, 

– активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимовање, летовање ...), 

– школска такмичења, 

– корективно-педагошки рад. 

Часови физичког и здравственог васпитања 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

– развијање физичких способности које се континуирано реализује у припремном делу часа. Део главне фазе 

користи се за развој основних физичких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на њихов 

развој. Методе и облици рада бирају се у складу са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким 

условима за рад; 



 

63 

 

– подстицање ученика на самостално вежбање;  

– учвршћивање правилног држања тела. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

Усвајање моторичких вештина, остварује се кроз примену основних и проширених програмских садржаја 

примењујући основне дидактичко-методичке принципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода. 

Усвојене моторичке вештине треба да омогуће ученицима њихову примену у свакодневним и специфичним 

животним ситуацијама.  

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се слична али лакша вежбања од предвиђених или 

предвежбе.  

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду. 

Усаваршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника 

ходања, трчања, примена научене игре итд.). 

У раду са напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји. Кроз процес реализације програма неопходно 

је пратити способности ученика за различите физичке активности.  

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Ова наставна област реализује се кроз све организационе облике рада, наставне области и теме уз практичан рад. 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању 

(основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком 

васпитању, спорту и здрављу. 

Основне информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању и здрављу; развијање и 

неговање другарства; препознавање негативних облика понашања у игри и др. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне традиције и 

мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању личне и школске имовине, 

неговању друштвених вредности итд. 

Спортско-рекреативне активности  

Реализују се према интересовању ученика. Сачињава се посебан програм при чему се узимају у обзир материјални 

и просторни услови рада, узрасне карактеристике и способности ученика.  

Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, 

о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке 

делинквенције, школа у оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата:  

– физичке активности прилагођене узрасту и могућностима ученика;  

– културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, 

фолклор, плес, музичко-спортске радионице...); 

– ђачке радионице (о здрављу, физичком вежбању, спорту и др.).  

План и програм Недеље школског спорта сачињава Одељенско веће првог разреда заједно са Стручним већем 

предметних нставника који реализују наставу физичког и здравственог васпитања у другом циклусу, као и другим 

Стручним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, 

водећи рачуна да и ученици, који су ослобођени практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања, буду 

укључени у организацију ових активности. 

Активности у природи (излет, крос, зимовање, летовање...) 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

– излет; 

– крос се организује минимум једном у току школске године; 

– зимовање – организује се за време зимског распуста (физичке активности на снегу); 

– летовање – организује се за време летњег распуста (камповање итд.). 

План и програм ових активности сачиињава Одељенско веће првог разреда у сарадњи са Стручним већем 

предметних нставника који реализују наставу физичког и здравственог васпитања у другом циклусу.  

Школска такмичења  

Школа за ученике првог разреда организује и спроводи такмичења из минимум једне елементарне игре или 

полигона у току школске године, као интегрални део процеса физичког и здравственог васпитања. План такмичења 

доноси Одељенско веће првог разреда у сарадњи са Стручним већем наставника физичког и здравственог 

васпитања.  

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су 

у складу са планом и програмом наставе и учења, као и на такмичењима од интереса за локалну заједницу. 

Корективно-педагошки рад  

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

– потешкоће у савладавању градива; 
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– смањене физичке способности;  

– лоше држање тела; 

– здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

 

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

– уочавање постуралних поремећаја код ученика; 

– саветовање ученика и родитеља; 

– организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; 

– организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, 

који одређује врсту вежби и степен оптерећења, а спроводи их наставник физичког и здравственог васпитања уз 

присуство наставника који реализује разредну наставну у одељењу које ученик похађа. 

ОСЛОБАЂАЊЕ УЧЕНИКА ОД НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или 

целу школску годину на основу препоруке изабраног лекара.  

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са ослобођеним ученицима 

наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са 

програмом и корелацији са садржајима других предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

– прате игру и усвајају правила игре, на часу или ваннаставним активностима, 

– направе едукативни постер или цртеж са спортског догађаја, 

– на други начин помажу у настави. 

Пример исхода за ученике ослобођене од практичног дела наставе: 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

– наведе основна правила елементарне игре која се најчешће примењује у настави; 

– примени основна здравствено-хигијенска правила;  

– помогне у организацији ативности предвиђених програмом. 

ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Број часова по наставним темама планира се на основу процене наставника, материјално-техничких и просторних 

услова. Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени 

одговарајућим темама или садржајима програма за које постоје одговарајући услови.  

Наставне теме Вежбе на тлу и Вежбе равнотеже остварују се реализацијом основних и проширених садржаја. 

Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, 

материјално-техничке и просторне услове. Проширени садржаји су они које наставник бира и реализује у раду са 

ученицима (групама или појединцима), који су савладали основне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости 

исхода, потребе ученика и услове за рад.  

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке способности 

ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и 

служе за обучавање и увежбавање конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне 

методе (континуирани, понављајући метод), прилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са 

ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима и 

примењивати одговарајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања, задају се групама 

ученика или појединцма у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне 

ефикасности и оптимализацији интензитета рада.  

Препоручени начини рада за развој физичких спосбности ученика. 

1. Развој снаге: 

– без реквизита и са реквизитима,  

– на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости: 

– без реквизита и са реквизитима, 

– уз коришћење справа, 

3. Развој издржљивости: 

– трчање, 

– елементарне игре, 

– вежбање уз музику, 

– плес. 

4. Развој координације: 

– извођење координационих вежби у различитом ритму и у променљивим условима. 

5. Развој брзине: 
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– једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из различитих почетних положаја, 

изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.),  

– штафетне игре,  

– извођење вежби максималном брзином. 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за 

вежбање. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

Ходање и трчање 

Ходање са опружањем колена стајне ноге уз правилно држање тела и са радом руку, кратким и дугим корацима, у 

различитом ритму, уз правилно постављање стопала (користити обележене линије на спортским теренима); на 

прстима, уз узручење са истезањем тела. 

Трчање уз правилно постављање стопала и правилан рад руку, са подизањем колена (користити препреке – палице 

и вијаче поређане на једном делу сале или спољних терена), са забацивањем потколенице; брзо трчање са поласком 

из стајања, лежања, упора чучећег и другим начинима поласка. 

Игре са различитим облицима ходања и трчања. 

Скакања и прескакања 

Поскоци у месту: суножним одскоком и суножним доскоком са опружањем тела, лево–десно, напред–назад, у 

доскок разножно и поново суножно; са вијачом (са међупоскоком и без међупоскока); једноножним одскоком и 

доскоком на једну ногу, са опружањем тела, лево–десно, напред–назад. Скок суножним одскоком пруженим телом 

са окретом за 90° и суножним доскоком. Суножни наскок на повишену површину (до висине шведске клупе), на 

наслагане струњаче или горњу површину шведског сандука. Скок удаљ, уз правилан замах рукама, амортизацију и 

завршни положај.  

Поскоци у кретању: после неколико корака, једноножни поскок једном, после неколико корака, једноножни поскок 

другом ногом и наизменично; после неколико корака једноножни одскок и меки суножни доскок до почучња („да 

се не чује”). Поновити исто после неколико трчећих корака. Једноножни наскок на повишену површину чеоним и 

бочним залетом (два оквира шведског сандука, ниска греда, коцка) и суножни доскок на меку површину. Скакање 

преко пореданих вијача једноножним и суножним одскоком. Школица, игра „ластиша”. 

Скокови удаљ: повезати залет од неколико трчећих корака са једноножним одскоком са обележеног простора (шира 

површина, или линије) и доскок на меку површину (струњача за скок у вис, песак). 

Скокови увис: из залета право једноножним одскоком прескочити вијачу или ластиш, ноге погрчити и меко 

суножно доскочити (у групи од три до четири ученика); прескочити ластиш (постављен по ширини) са 

истовременим поласком два до три ученика. 

Вежбе (скакања и прескакања) упором рукама: боком поред шведске клупе, упор и суножним одскоком наскок у 

упор чучећи, исто, прескочити клупу. 

Прескакање дуге вијаче која се окреће: појединачно из места, са уласком и изласком према могућностима ученика. 

Игре уз коришћење различитих облика скакања и прескакања. 

Бацања и хватања 

Бацање лоптице (левом и десном руком) из места и у даљ и у циљ (оквир од шведског сандука, обележени циљ на 

зиду, квадрати од вијача на рукометном голу...). Вежбе поновити у ходању и у лаганом трчању. 

Бацање лопте увис и после њеног одбијања од тла, хватање обема рукама: уз цео окрет, после пљеска рукама, 

затварања очију, чучња, седа...; закотрљати лоту по тлу и хватањем је подићи обема рукама. 

Вођење лопте у месту и у ходању (левом и десном руком). 

Додавање лопте у паровима, у месту, са груди и изнад главе. 

Игре са вођењем и додавањем лопте и гађањем у циљ. 

Вишења, упори и пењања; 

Пузања по струњачи на различите начине (лицем према тлу, леђима на тлу...) 

Пењање: уз рибстол, уз морнарске лестве, чеоно, наизменичним прехватањем, пењање. 

Провлачење кроз окна шведског сандука, клупе и реквизита (обруч) и др.  

Пењање и спуштање на и са различитих справа. 

Вишења: у вису лежећем опруженим телом, помицање улево и удесно. Помицања у вису слободном. Вис активни 

на свим справама на којима се вис може извести.  

Упор активни на тлу и на свим справама, на којима се упор може извести.  

Вежбе на тлу  

Реализују се кроз обавезне и пропоручене садржаје. 

Основни садржаји 

Клек, усправ без помоћи руку; клек суножни на струњаче, клек једноножни, усправ; кретање у упору чучећем и 

упору склоњено, лицем и леђима ка тлу; из чучња, малим одразом доскок прво на руке, а затим на стопала у упор 

чучећи („жабљи поскоци”). Клек, узручење, заклон. 

Поваљка на леђима. Став на лопатицама („свећа”), грчењем и обухватом колена поваљка низ косу површину.  
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Колут напред, из чучња у чучањ, низ косу површину (на рипстолу окачене шведске клупе и прекривене 

струњачама).  

Колут напред, из чучња у чучањ, и из чучња до става усправно и узручења.  

Поваљка на стомаку (лежање на трбуху, обухватити рукама скочне зглобове – поваљка).  

Комбинација на тлу од следећих вежби: најмање четири такта вежби обликовања, колут напред до става усправно, 

окрет у успону на обе ноге за 180°, чучањ, став на лопатицама, став усправно и два дечја поскока. 

Проширени садржаји 

Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину. 

Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби. 

Вежбе равнотеже 

Ходање по линији напред са правилним постављањем стопала (гимнастичким кораком), и уназад са опруженом 

упорном ногом, краћим корацима, корацима у успону и са различитим положајем руку (о бок, одручење, узручење). 

Ходање по широком делу шведске клупе: напред – одручење; уназад са опружањем упорне ноге, узручење; 

устрану: из става спетног, руке о бок, ходање корацима са привлачењем до става спетног и узручења, зибом 

почучњем, корак устрану – одручити, став спетни, узручити. 

Лагано трчање на предњем делу стопала са правилним држањем тела, рукама о бок или у одручењу (шведска клупа 

и ниска греда). 

Научити комбинацију од вежби: из става спетног на почетку шведске клупе, трчање до половине клупе, одручити; 

став: једна нога иза друге, узручити, одручити; ходање до краја клупе, одручити, став: једна нога иза друге 

узручити; ходање уназад до половине клупе, једна нога иза друге, руке о бок; окрет за 90° ходање устрану корацима 

са привлачењем зибом почучњем, одручити; на крају греде став спетни, узручити, саскок, предручити, став спетни, 

приручити, завршити леђима према клупи. Ако школа нема клупу или греду, комбинацију научити на тлу, на 

линији. 

Вежбе са реквизитима 

Вежбе реквизитима користити приликом савладавања следећих садржаја: 

Вежбе обликовања са палицом, обручем, вијачом и другим реквизитима 

Трчања, поскоци и скокови – вијаче, палице и обручи поређани на краћем и дужем одстојању: прескакање кратке и 

дуге вијаче; ритмичке вежбе; коцке: пењање и силажење са коцке нагазним кораком и суножним доскоком у чучањ 

и почучањ; суножни наскок на коцку и доскок у чучањ и почучањ; чуњеви и обручи: вијугаво трчање. 

Дизање и ношење: предмета и реквизита (коцка, медицинка...) на различите начине; постављање и скупљање 

предмета и реквизита. 

Елементарне игре са коришћењем палица, вијача, обруча, коцки и чуњева. 

Плес и ритмика 

Ритмичко ходање и трчање са променом ритма, темпа уз пљесак и одговарајућу музичку пратњу. Кретања са 

променом положаја руку, ногу и трупа. Галоп напред и странце. Дечји поскок. Сачинити састав од научених 

елемената уз музичку пратњу. 

Вијача: њихање и кружење вијачом или траком у бочној и чеоној равни; суножни скокови кроз вијачу са обртањем 

напред. Повезати ова два елемента као обавезни састав. 

Плесови: „Ја посејах лан” и „Дуње ранке”.  

Једно коло по избору. 

Полигони 

Комбиновани полигон са задацима на тлу уз коришћење справа и ревизита (провлачења, ношења, котрљања...) 

Комбиновани полигон са елементима пењања (на шведски сандук, рипстол, шведска клупа..) 

Пливање 

Наставну тему Пливање, реализују школе које за то имају услове у школи или објектима ван ње. 

Програм наставе и учења пливања садржи: 

– обуку непливача; 

– игре на води. 

Наставу пливања реализује наставник физичког и здравственог васпитања у сарадњи са наставником који спроводи 

разредну наставу том одељењу. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Ова наставна област реализује се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и састоји се од две 

наставне теме Култура вежбања и играња и Здравствено васпитање.  

Култура вежбања и играња 

Основни термини у вежбању 

У раду са ученицима постепено уводити терминологију вежби и упознати их са утицајем примењених вежби на 

организам.  

Вежбам безбедно 

Упознати ученика са правилима понашања која важе у просторима за физичко вежбање како у школи, тако и ван 

ње. Истицати неопходност поштовања правила понашања током вежбања. 
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Чувам своје и туђе ствари 

Формирање свести о потреби чувања како својих тако и туђих ствари.  

Правила елементарних игара 

Усвајање основних правила елементарних игара које се на часу реализују. Развијање свести о потреби поштовања 

правила игара, као и последицама њиховог непоштовања.  

Некад изгубим, а некада победим 

Неговање такмичарског духа. Прихватање победе и пораза на социјално прихватљив начин (без ругања и 

ниподаштавања противника...).  

Навијам фер 

Подстицати ученике да приликом игре или такмичења поштују своју и противничку екипу и награде сваки леп 

потез и поступак учесника у игри.  

Здравствено васпитање 

Упознај своје тело 

Ученици именују делове тела и схватају њихову улогу. Могућности свог тела ученици показују кроз вежбање. 

Нагласити значај физичке активности и физичког и здравственог васпитања као предмета. 

И ја растем  

Проширити ученичка знања о сопственом расту и развоју. Оспособити их да уоче одређене промене током 

досадашњег развоја. 

Видим, чујем, осећам 

Упознавање ученика са одређеним чулима и њиховим улогама, која у великој меру утичу на правилно извођење 

физичких вежби, али и њиховим улогама у свакодневном животу путем којих унапређујемо сопствено здравље.  

Моје здравље 

Развој свести о потреби да се буде здрав и шта значи здравље за човека. Неопходно је да уоче разлике између 

здравог и болесног стања организма. 

Ко све брине о мом здрављу  

Заједнички сагледати ко све и на који начин брине о њиховом здрављу.  

Тражим помоћ 

На основу претходих искустава ученика утврдити у којим околностима, када и од кога треба тражити помоћ.  

Лична хигијена  

Формирање свести о значају одржавања личне хигијене. 

Стварање навике да се опрема за физичко вежбање уредно одржава и чува. 

Хигијена простора простора у коме живим 

Подићи свест о томе да о простору у коме живе треба самостално да брину (одржавају чистим и уредним) јер на тај 

начин чувају своје здравље. 

Хигијена простора простора у коме вежбам 

Формирање навике да се хигијена простора у коме ученик вежба уредно одржава и чува (сала, свлачионице, 

игралишта...) 

Животне намирнице и правилна исхрана  

Упознавати ученика са основама правилне исхране. 

Заједно за столом 

Правила понашања за столом током обедовања (постављање стола, правилно држање тела и руку током обедовања, 

правилно жвакање, понашање – гурање, бацање хране итд.).  

Дидактичко-методички елементи 

Основни принципи реализације наставе:  

– јасноћа наставног процеса;  

– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита;  

– избор рационалних облика и метода рада;  

– избор вежби усклађен са програмским садржајима и исходима;  

– функционална повезаност делова часа – унутар једног и више узастопних часова одређене наставне теме. 

При избору облика рада узимају се у обзир просторни услови, број ученика на часу, опремљеност справама и 

реквизитима и планирана динамика рада.  

Избор дидактичих облика рада треба да буде у функцији ефикасне организације и интензификације часа у циљу 

достизања постављених исхода. 

У настави треба да преовладавају игре и садржаји који захтевају прецизност извођења. Свим вежбањима претходе 

тачна упутства наставника и приказ вежби. Наставник прати рад ученика, указује и исправља грешке.  

ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати 

и вреднује: 

– стање физичких способности; 

– стање здравља и хигијенских навика; 
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– достигнути ниво савладаности моторичких вештина; 

– однос према раду. 

Оцењивање се врши описно, на три нивоа, на основу достигнутости предвиђених исхода. 

Први ниво 

1. Стање физичких способности 

Ученик има висок степен развијености физичких способности на основу оцене: 

а) координације: 

– у цикличним кретањима и у повезивању једноставних покрета у целину;  

– правилно изводи комплекс од осам вежби обликовања без реквизита; четири вежбе на рипстолу; и четири вежбе 

са палицом;  

– на основу брзине учења: вежби на тлу; трчања преко поређаних препрека у једнаком ритму;  

– вођење лопте без прекида (неколико пута); 

– додавање лопте једном или обема рукама и хватање лопте; 

б) гипкости:  

– раменог појаса, кичме и у зглобу кука; 

– покрете трупа, руку и ногу изводи меко у оптималним амплитудама (заклони, претклон, заножења, предножења и 

одножења...); 

в) одржавања равнотеже:  

– на суженим површинама (линијама, шведској клупи, ниској греди или ставовима на једној нози) покрете изводе 

без поремећаја тежишта тела; 

г) експлозивне снаге, брзине и репетитивне снаге:  

– скокове и прескакања изводи са већом висином и даљином; 

– брзо трчи са и без промене правца; 

– вежбе обликовања за снагу изводи са више понављања; 

д) издржљивост: 

– трчи и учествује у игри дуже време без замора. 

2. Стање здравља и хигијенске навике 

Ученик има висок степен развијености хигијенских навика и добар здравствени статус када: 

– нема постуралне поремећаје ни телесне деформитете, има нормално развијен свод стопала, уредног је општег 

изгледа; не показује видљиве знаке умора приликом вежбања;  

– његов телесни развој је у складу са узрастом; 

– има уредну опрему за вежбање и у потпуности усвојене хигијенске навике.  

3. Достигнути ниво савладаности моторичких вештина 

Ученик има висок степен развијености моторичких вештина уколико је успешно савладао кретања и захтеве 

предвиђене основним и проширеним садржајима. 

4. Однос према раду 

Ученик има позитиван активан однос према раду уколико је редован и активан на часовима и ако се ангажује у 

ваннаставним активностима. 

Ученик је у потпуности достигао предвиђене исходе за први разред. 

Други ниво 

Ученик има задовољавајући степен: развијености физичких способности, здравствног стања и хигијенских навика, 

савладаности моторичких вештина и однос према раду, ако значајно не одступа од критеријума наведених за први 

ниво. 

Ученик на овом нивоу достигао је предвиђене исходе уз одређене потешкоће (навести најбитније), има позитиван 

однос према раду ако је редован и активан на свим, или на већини часова. 

Трећи ниво 

Ученик делимично или потпуно одступа од критеријума наведених за први и други ниво. 

Не носи редовно и не одржава опрему за вежбање и има недовољно развијене хигијенске навике.  

Делимично је достигао, или у потпуности није достигао већину предвиђених исхода (навести најбитније), није 

заинтересован за вежбање и не показује напредак. 

На крају сваке описне оцене, наставник треба да наведе које су могуће препоруке за даљи напредак и укључи 

родитеље. 
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Назив предмета  МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Циљ Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије 

интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно 

музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског 

сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према 

очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа. 

Разред  први 

Годишњи фонд часова 36 часова 
 

    ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– објасни својим речима утиске о слушаном делу, 

особине тона, доживљај прегласне музике и њеног 

утицаја на тело и зашто је тишина важна; 

– разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање; 

хор/један певач/група певача; оркестар/један 

свирач/група свирача, боју различитих певачких гласова 

и инструмената и музичке изражајне елементе; 

– препозна музички почетак и крај и понављање теме 

или карактеристичног мотива у слушаном делу; 

– повезује музичко дело у односу на њему блиске 

ситуације, врсту гласа и боју инструмента са карактером 

дела; 

– поштује договорена правила понашања при слушању 

музике;  

– користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне 

носиоце звука; 

– изговара у ритму уз покрет бројалице; 

– пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења; 

– пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре; 

– примењује правилан начин певања и договорена 

правила понашања у групном певању и свирању; 

– свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, 

ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне 

аранжмане, свирачке деонице у музичким играма; 

– повезује почетне тонове песама-модела и једноставних 

наменских песама са бојама, ритам са графичким 

приказом; 

– објашњава својим речима доживљај свог и туђег 

извођења; 

– учествује у школским приредбама и манифестацијама; 

– направи дечје ритмичке инструменте; 

– ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању 

ритмичку целину помоћу различитих извора звука, 

ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре 

помоћу различитих извора звука, музичко питање и 

одговор на ритмичким удараљкама, једноставну 

мелодију на краћи задати текст; 

– изабере према литерарном садржају одговарајући 

музички садржај. 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Уметничка музика у цртаним и 

анимираним филмовима. Однос звук 

– лик, музика – радња. 

Композиције које илуструју 

различита осећања. 

Звук и тон (извори). 

Звуци тела (пулс, куцање срца, 

дисање...). Звуци из природе и 

окружења. Звучни знак (школско 

звоно, аутомобилска сирена...).  

Тон: боја (различити гласови и 

инструменти), трајање (кратак – дуг), 

јачина (гласан – тих), висина (висок – 

дубок).  

Тишина и одсуство звука. 

Композиције које илуструју 

различите боје људског гласа и 

инструмената. 

Музички дијалог (хор, глас и хор, 

глас и инструмент, два гласа, два 

инструмента, један свирач, група 

свирача, оркестар).  

Различити жанрови везани за 

ситуације значајне за ученике 

(празници, приредбе, свечаности, 

рођендани, венчања, новогодишње и 

божићне песме...).  

Музичка прича. 

Карактер дела и елементи музичке 

изражајности (условљеност).  

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Носиоци звука (це-де плејер, ем пе 3 

плејер, рачунар...). 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Изговор бројалице у ритму уз покрет 

– пљескање, пуцкетање прстима, 

корачање, дланом о надланицу, 

ударом о клупу. 

Звучне ономатопеје и илустрације. 

Држање тела и дисање – правилан 

начин певања.  

Правилна дикција – изговарање 

брзалица и бројалица. 

Певање песама по слуху различитог 
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садржаја и карактера. 

Певање песама уз покрет – песме уз 

игру и народне песме. 

Певање модела и наменских песама и 

повезивање њихових почетних тонова 

уз боју (до-зелено, ре-браон, ми-жуто, 

фа-плаво и сол-црвено). 

Дечји ритмички инструменти и 

начииа свирања на њима. 

Свирање по слуху пратње уз 

бројалице и песме – пулс, ритам, 

груписање удара.  

Певање и извођење музичких игара уз 

свирање на дечјим инструментима – 

песме уз игру, дидактичке игре, 

музичке драматизације. 

Свирање инструменталних 

аранжмана на дечјим ритмичким 

инструментима и на алтернативним 

изворима звука. 

Свирање графички представљеног 

ритма. 

Музички бонтон. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Израда дечјих ритмичких 

инструмената од различитих 

материјала. 

Стварање звукова из непосредне 

околине и природе спонтаном или 

договореном импровизацијом.  

Креирање сопствених покрета уз 

музику која се изводи или слуша. 

Стварање звучних ефеката и 

једноставне ритмичке пратње 

користећи различите изворе звука. 

Бирање инструмената на основу звука 

и стварање једноставне ритмичке 

пратње уз бројалице, песме и музичке 

игре.  

Стварање мањих ритмичких целина 

на основу музичког искуства – 

изговором у ритму, различитим 

покретима, предметима и дечјим 

ритмичким инструментима. 

Стварање музичких питања и 

одговора на дечјим ритмичким 

инструментима у дијалогу.  

Стварање једноставне мелодије на 

краћи текст. 

Бирање познатих музичких садржаја, 

звучних ономатопеја и илустрација за 

стварање звучне приче – праћење 

литерарног текста. 

Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам и извођење. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

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

тематских јединица које су предвиђене наставним програмом. Ниједна област се не може изучавати изоловано од 

друге и бити сама себи циљ, а да се истовремено не разговара о свим другим аспектима музике. Музику од почетка 

треба повезивати са што више догађаја у животу детета.  
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Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају 

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

учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика кроз 

извођење музике и музичко стваралаштво.  

Паралелно одвијање различитих музичких активности подстиче фину менталну комбинаторику, драгоцену за 

развијање укупног менталног и психо-моторног потенцијала ученика, као и одличну основу за интеграцију са 

другим предметима. 

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика. Музичке активности су говор у ритму, 

певање, свирање, покрет уз музику, слушање музике и видови стваралаштва. Препоручени музички садржаји 

(бројалице, песме, ритмички аранжмани, композиције за слушање музике) остављају простор за избор других 

садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу наставника. Да би постигао очекиване исходе 

васпитно-образовног процеса, наставник реализује наставу користећи глас, покрет и музичке инструменте. 

Корелација између предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици могу бити учесници као 

истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати дух заједништва кроз рад у групама и у одељењу, 

као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања.  

У оквиру саме организације часа преовлађује активност којом треба да се савлада нови музички садржај, али је она 

увек у комбинацији са другим музичким активностима. Полази се од централне теме (нпр. назива песме која се учи, 

или композицији која се слуша). Процес учења увек полази од што квалитетнијег избора музичких примера. 

Специфичност предмета се огледа у томе да се музичке активности одвијају паралелно или једна музичка 

активност логички води ка другој. На пример, извођење бројалице уз покрет води ка свирању на дечјим ритмичким 

инструментима. Вежбе правилног држања тела, дисања и говорне артикулације претходе обнављању познатих 

песама, које су опет садржајно и/или музички сличне оној коју ће учити. Уз песму или бројалицу може се свирати 

ритмичка пратња. Слушање музике може се комбиновати са свим другим активностима.  

Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног 

учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко изражавање.  

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: 

– Слушање музике, 

– Извођење музике, 

– Музичко стваралаштво. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушање музике је активан психички процес који подразумева емоционални доживљај, богат телесни доживљај и 

мисаону активност. Циљ наставног процеса у области слушања музике је да код ученика развије капацит пажње и 

способност активног слушања (са задатком) чиме се развија и музичка меморија, те не треба инсистирати на 

памћењу, а поготово не на провери слушаних дела Уколико наставник у вези са слушаним делом, обезбеди 

квалитетно искуство ученику ученик ће се сам вратити на то дело и временом бити у стању да га препозна. Зато је 

од велике важности припрема наставника за ову активност у оквиру које ученицима треба да се укаже на 

релевантне изражајне елементе којима је остварен музички израз.  

Композиције које се слушају, својим трајањем и садржајем треба да одговарају могућностима перцепције ученика.  

Методички приступ процесу слушања музике треба да буде усмерен на ученичко откривање, тј. препознавање 

изражајних елемената. Ученици могу препознати изражајне елементе које им је наставник претходно представио и 

објаснио на начин сличан задатку који ће им потом поставити.  

На пример: 

Наставник одабере одређену краћу музичку целину (нпр. Слон – Сен-Санса), исприча ученицима шта је 

инспирисало композитора да напише музичко дело и поведе кратак разговор о карактеристикама ове животиње 

(величина, тежина, начин кретања и сл.). Након што су заједно послушали музички пример, наставник треба да 

скрене пажњу на композиторов избор одређених музичких изражајних елемената у вези са карактеристикама 

животиње о којима су претходно причали (веза између темпа композиције и избора инструмента и слона као 

животиње; начин на који се мелодија креће и утисак о слону...). Важно је да при сваком обраћању пажње на 

поједини изражајни елемент, наставник пусти музички пример и укаже на одређене карактеристике у самом 

музичком току. Такође је потребно у вези са сваким изражајним елементом поставити питање какав би карактер 

музике био уколико би било који од ових изражајних елемената био другачији. Наставник може ученицима да (на 

духовити начин) демонстрира и ову ситуацију, а са циљем да увиде колико је битно пажљиво вајање сваког од 

изражајних елемената за целокупни музички карактер и сам музички доживљај.  

Уколико се овакво демонстрационо слушање постави правилно, након неколико месеци, област слушања музике 

може да буде остваривана само путем аналитичког слушања музике, а да се наставник враћа и на демонстрационо у 

случајевима када жели да представи неки нови изражајни елемент музике. 

У оквиру аналитичког слушања музике наставник пре пуштања композиције, ученицима задаје задатак да прво 

обрате пажњу на карактер слушаног примера и обавезно им понуди опције одговора, од којих је пар нетачно 

(омеђивање термина), попут: „борбени”, „смирени”, „разиграни” карактер. Следећи задатак би био (пре слушања) 
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да им усмери пажњу на везу између темпа и описаног карактера дела (опет уз понуђење опције одговора); у 

наредном слушању ће размишљати о избору инструмента, па мелодији итд.  

Ученик треба да има јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да 

прати музички ток (попут извођачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних ритмичких 

карактеристика, понављање и промена и сл.). Постепено, ови елементи музичког тока постају „константа” у 

процесу ученичке перцепције/перцепције па наставник може да проширује опажајни капацитет код ученика 

усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности музичког дела. 

Овако постављено слушање музике, које подстиче развој музичке пажње, способност праћења музичког тока са 

разумевањем и упознавање са изражајним елементима, који су у служби исказивања ’музичке поруке’ или 

комуникације, од суштинске је важности и за музичко извођење и музичко стваралаштво.  

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ 

Химне 

Светосавска химна 

Државна химна 

Школска химна 

Народне песме 

Ерско коло 

Васино коло  

Копа цура виноград 

Синоћ кад је пао мрак  

Кад те видим на сокаку – староградска  

Ој Бадњаче, Бадњаче 

Чаробна фрула – Бора Дугић 

Песме за децу 

Како се прелази улица – Бранко Милићевић 

Седмица – Миња Субота 

Ивин воз – Влада и Гиле 

Ал је леп овај свет – Стеван Ст. Мокрањац и Александар Кораћ  

Учимо да бројимо – Бранко Милићевић 

Слон лепотан Дондолан – Драган Лаковић  

Бубамара – Никола Вукомановић 

Заклео се бумбар – Мирко Шоуц 

Страшан лав – С. Барић 

Успорите поред школе – хор Чаролија 

Пажљивко – хор Чаролија 

Другарство – Драган Лаковић 

Све је пошло наопачке – Миодраг Илић-Бели 

Јануарске звезде – Миодраг Илић-Бели 

Успаванка за Аћима – Миодраг Илић-Бели 

Успаванка – Бранко Милићевић  

Најлепша мама на свету – Александар Кораћ 

Пролеће у шуми – дечја песма из Финске 

Кад си срећан – дечја песма 

Деца су украс света – Миња Субота 

Лептирићу шаренићу – дечја песма 

Ишли смо у Африку – Миња Субота 

Нек свуд љубав сја – дечја песма из Белгије 

Домаћи композитори 

Медведова женидба – L. Димитријевић 

Смејалица – Дејан Деспић 

У Будиму граду – Стеван Ст. Мокрањац 

Песма о одјеку – Миодраг Илић-Бели 

Страни композитори 

Скерцандо – Карл Орф 

Радецки марш – Јохан Штраус  

Хумореска – Антоњин Дворжак 

Бумбаров лет – Николај Римски-Корсаков 

Карневал животиња (Слон, Кенгури, Кавез за птице, Кокошке и петлови) – Камиј Сен-Санс 

Валцер, оп. 69 бр. 2 – Фредерик Шопен 

Успаванка – Јоханес Брамс  
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Крцко Орашчић (Кинески плес, Игра шећерне виле) – Чајковски 

Абецеда – Волфганг А. Моцарт 

Пчелица – Франц Шуберт 

Менует, Ге-дур – Бах 

Док месец сја – Жан Батист Лили 

Звончићи – Џејмс Пјерпонт 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Извођењем музике активира се 

велики број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догађају 

(тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете као 

одговор на музику.  

Кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче се и развијање личног стила 

изражавања. Циљ наставног процеса у области извођења музике је подстицање ученика да се музички изражавају и 

да истражују начине који су њима својствени. Мерило успеха је учешће и мотивисаност ученика.  

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела као и примереност узрасту ученика у односу на 

тематику, ритам, артикулацију мелодијских скокова и сл. При избору песама за певање, наставник увек треба да 

има у виду и гласовне могућности ученика.  

Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за распевавање при чему посебно треба обратити пажњу на 

правилно држање тела, правилно дисање и дикцију.  

Рад на песми почиње демонстрацијом. Песма се учи по деловима, а затим спаја у целину. Наставник увек треба да 

инсистира на изражајном извођењу песме.  

Једноставни модели и наменске песме чији се почеци везују за боје служе за стварање звучног фонда и 

представљају основу за поставку музичке писмености (до–зелено, ре–браон, ми–жуто, фа–плаво и сол–црвено). На 

овом нивоу моделе треба учити по слуху. 

У настави музичке културе пожељно је повезивати покрет и певање кроз извођење народних, музичких и 

дидактичких игара.  

Свирање 

Ова активност се реализује на дечјим ритмичким и алтернативним инструментима (тело, предмети из окружења, 

Орфов инструментаријум…). Наставник треба да укаже на повезаност тонске боје инструмента са музичким 

садржајем. На пример: „Ево већ нам трамвај стиже – цин, цин, цин” – триангл, „Кестен пада, ток, ток, ток...” – 

штапићи... 

Примери ритмичке пратње могу бити:  

– извођење пулса (проток основних ритмичких јединица),  

– извођење ритма (који се поклапа са говорним ритмом бројалица и песама па се као такав једноставно учи по 

слуху),  

– груписање удара – различитим покретима и различитим изворима звука се на један начин изводи наглашена прва 

у такту, а лакшим покретом и слабијим извором звука друга, односно остале слабије наглашене у такту. На пример, 

уз бројалицу „Гусен, гусеница” ударом о клупу изводити прву јединицу а пљескањем другу, и/или инструментима – 

бубњићем прву, а штапићима, на пример, другу у такту. 

– ономатопеја звучних илустрација – специфична места у тексту песама могу се звучно илустровати адекватним 

инструментом или неким другим предметом („Цин, цин, цин”, „ток, ток, ток”, „трас”, „бум”...). 

У извођењу ритмичких аранжмана довољно је одељење поделити у две групе. На овом нивоу не треба залазити у 

објашњавање појмова. 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ  

Химне 

Државна химна  

Светосавска химна 

Школска химна 

Народне песме 

На крај села жута кућа 

Ми идемо преко поља 

Игра коло 

Ја посејах лан 

Јеж 

Ситна је киша падала 

Божић, Божић благи дан  

Дечје песме 

Коњ има чет’ри ноге – Зорислава M. Васиљевић 

Петлић – Емил Главник 
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Зец копа репу – Зорислава M. Васиљевић 

Пекарчић – Љ. Шкарица 

Јежева успаванка – Никола Вукомановић 

Саобраћајац – Надежда Хиба  

Рођенданска песма – непознати аутор 

Авантуре малога Ју Ју – Петар Бергамо 

Ау, што је школа згодна – Миња Субота 

Није лако бубамарцу – Арсен Дедић 

Брате Иво – непознати аутор 

Букварци – Божидар Станчић 

Ускршња песма – Светлана Милић  

Ивин воз – Александар Кораћ 

Звук и тон – Зорислава M. Васиљевић 

Телефонијада – Јован Адамов 

Деда Мразе, не скрећи са стазе – Александар Кораћ 

Први снег – Божидар Станчић 

Пада снежак – Станко Коруновић 

Музичке игре 

Рибар – Владимир Томерлин 

Иде маца поред тебе – Зорислава M. Васиљевић  

Зец и репа – Зорислава M. Васиљевић  

Песма у колу – словачка народна песма  

Берем, берем грожђе  

Васино коло 

Медвед бере јагоде 

Коларићу панићу 

Плива патка преко Саве 

Дуње ранке 

Бројалице 

Мачка 

Ишо меда у дућан 

Лептир и цвет 

Два се петла побише 

Еци пеци пец 

Ен тен тини  

Ко ко ко ко да  

Ластавица 

Бумбари 

Дечак и птица 

Свирање на дечјим инструментима 

Иде мали меца – D. Марковић 

Пада Снежак – Станиша Коруновић 

Ен тен тини 

Боц, боц иглицама 

На крај села жута кућа 

Плива патка преко Саве 

Пишем, пишем петнаест 

Магарац и кукавица 

Модели 

Добро јутро, добар дан – Татјана Дробни 

Ресаво, водо ладна 

Ми идемо преко поља 

Фабрика бомбона – Мирјана Живковић 

Сол ми дај 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности које се стичу у свим 

музичким активностима, а резултат су креативног односа према музици. Оно подстиче музичку фантазију, обликује 

стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању и памћењу музичких 

репродуктивних и стваралачких активности и знања.  
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Наставник треба да подстиче ученике да импровизују и истражују начине на који могу да изразе кроз музику 

сопствену инспирацију.  

Стваралаштво може бити заступљено кроз:  

– импровизацију игре/покрета на одређену музику,  

– израду дечјих ритмичких инструмената од различитих материјала, 

– музичке импровизације, 

– музичка питања и одговоре,  

– компоновање мелодије на задати текст, 

– илустрацију доживљаја музике,  

– одабир познатог музичког у односу на литерарни садржај. 

МУЗИЧКИ БОНТОН 

Музички бонтон чине правила прихватљивог понашања у различитим ситуацијама у домену музичке културе. 

Наставник треба да искористи сваку прилику у току слушања или извођења, да објасни ученицима како треба да се 

понашају, зашто и шта се од њих очекује. Да би ученици трајније прихватили и савладали ова правила када је у 

питању слушање музике, препоручљиво је да их наставник одведе на неки концерт (нпр. музичка школа), где ће им 

у контакту са живом музиком све бити много лакше да разумеју. Нека правила (тишина, аплауз при изласку 

извођача на бину и при завршетку концерта) ученици могу самостално применити а нека (изостанак аплауза између 

ставова музичког дела) могу применити уз помоћ наставника. Код извођења музике, правила понашања се могу 

најлакше објаснити у реализацији групног извођења а нарочито хора (међусобно слушање извођача, музички 

дијалог, одсуство причања...) 

УТИЦАЈ МУЗИКЕ НА ЗДРАВЉЕ 

Квалитетна настава музичке културе подразумева и потребу да се у савременим условима и организацији живота 

(присуство буке и тенденција њеног повећања) ученицима скрене пажња на штетан утицај прегласне музике на 

здравље, физиолошки и психолошки одговор, односно реакцију организма на такву музику и директну рефлексију 

на квалитет музичког дела које се слуша.  

ПРОЦЕС ВРЕДНОВАЊА 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виђен и 

подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно 

је укључити самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања, у вези са тим шта ученик осећа 

као препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу 

пребродити. 

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

односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитет перцепције/аперцепције и начин 

размишљања приликом слушања.  

Када је у питању вредновање области Музичко извођење и стваралаштво, ученичка постигнућа треба вредновати у 

смислу изражајног и стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела, јер су и најскромније 

музичке импровизације, креативно размишљање и стварање, педагошки оправдане. 

Узимајући у обзир циљ предмета, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења 

одвија највише у ученичком живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву, а такође и слушању музике.  

Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и у контакту са 

музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, посматрање ученика у живом 

контакту са музиком је истовремено показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање 

остварености исхода. Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају 

креативну примену знања. Диктате не треба практиковати, ни задавати. 

У смислу активности, постигнућа ученика треба проценити на основу учениковог контакта са музиком и то:  

1. допринос ученика за време групног рада, 

2. израда креативних задатака на одређену тему,  

3. рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе), 

4. специфичне вештине, 

5. начин размишљања и ставови . 
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    Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик 

унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 

области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 

примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

Разред  први 

Годишњи фонд часова 108 часова  

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

– примени једноставне, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе 

обликовања); 

– правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

– комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

– одржава равнотежу у различитим 

кретањима; 

– разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело;  

– примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

– изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку пратњу; 

– игра дечји и народни плес; 

– користи основну терминологију 

вежбања; 

– поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

– поштује мере безбедности током 

вежбања; 

– одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима 

у просторима за вежбање; 

– поштује правила игре; 

– навија фер и бодри учеснике у 

игри; 

– прихвати сопствену победу и 

пораз; 

– уредно одлаже своје ствари пре и 

након вежбања; 

– наведе делове свога тела и 

препозна њихову улогу; 

– уочи промену у расту код себе и 

других; 

– уочи разлику између здравог и 

болесног стања; 

– примењује здравствено-

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развојпокретљивости. 

Вежбе за развој издржљивости.  

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

МОТОРИЧКЕ  

ВЕШТИНЕ 

Ходање и 

трчање 

Ходање:  

– кратким корацима, 

– дугим корацима, 

– у различитом ритму, 

– ходање са реквизитом, 

– ходање са променом, правца и 

смера. 

Техника трчања: 

– трчање преко препрека, 

– трчање са променом правца и смера, 

– брзо трчање 20 м са стартом из 

различитих почетних положаја, 

– игре са коришћењем научених 

облика ходања и трчања. 

Скакања  

и прескакања 

Поскоци у месту. 

Поскоци у кретању. 

Скакања удаљ. 

Скакања увис.  

Прескакање дуге вијаче. 

Вежбе скакања и прескакања упором 

рукама. 

Игре уз коришћење различитих 

облика скакања и прескакања. 
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хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања; 

– одржава личну хигијену; 

– учествује у одржавању простора 

у коме живи и борави; 

– схвати значај коришћења воћа у 

исхрани; 

– правилно се понаша за столом. 

  

Бацања и 

хватања 

Бацање лоптице из места у даљину и у 

циљ. 

Бацање лоптице из кретања. 

Бацање лопте увис. 

Вођење лопте.  

Додавање лопте.  

Игре са вођењем, додавањем лопте и 

гађањем у циљ. 

Пузања, 

вишења, упори 

и пењања 

Пузања на тлу. 

Пењања. 

Провлачења. 

Вис лежећи опружено. 

Помицања улево и удесно у вису 

лежећем и вису слободном. 

Упори. 

Вежбе на тлу 

Основни садржаји 

Основни ставови и положаји. 

Поваљка на леђима. 

Став на лопатицама (свећа). 

Колут напред из чучња у чучањ. 

Поваљка на стомаку. 

Састав од научених елемената. 

Игре са усвојеним вежбама.  

Проширени садржаји 

Колут назад из чучња у чучањ, низ 

косу површину. 

Одељењско такмичење са задатом 

комбинацијом вежби. 

Вежбе 

равнотеже 

Ходање по линији. 

Ходање по шведској клупи. 

Лагано трчање на шведској клупи или 

ниској греди. 

Кратак састав на линији обележеној 

на тлу, шведској клупи и ниској 

греди. 

Вежбе  

са реквизитима 

Вежбе обликовања са реквизитима. 

Трчања, поскоци и скокови уз 

коришћење реквизита. 

Дизање и ношење предмета и 

реквизита на различите начине. 

Елементарне игре са реквизитима.  

Игре са ластишом. 

Плес и 

Ритимика 

Ходање и трчање са променом ритма, 

темпа и динамике уз пљесак и уз 

музичку пратњу. 

Галоп напред. 

Дечији поскок. 

Њихање и кружење вијачом или 

траком. 
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Суножни скокови кроз вијачу са 

обртањем напред. 

Народно коло по избору. 

Полигони 
Комбиновани полигон од  

усвојених вештина (вежби). 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Култура 

вежбања и 

играња 

Основни термини у вежбању. 

Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе ствари. 

Правила елементарних игара. 

Некад изгубим, а некада. победим. 

Навијам фер. 

Здравствено 

васпитање 

Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, осећам. 

Моје здравље. 

Ко све брине о мом здрављу. 

Лична хигијена. 

Хигијена простора у коме живим.  

Хигијена простора у коме вежбам. 

Животне намирнице и правилна 

исхрана. 

Заједно за столом. 

Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, игра, здравље и култура.  

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм предмета физичког и здравственог васпитања састоји се од три предметне области:  

– физичка способност, 

– моторичка вештина,  

– физичка и здравствена култура.  

Програм првог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности из предшколског 

васпитања и образовања. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Организациони облици рада који омогућавају остваривање планираних исхода су редовна настава и ваннаставне 

активности. 

План и програм ваннаставних активности предлаже Одељенско веће првог разреда и саставни је део годишњег 

плана рада школе и школског програма. У оквиру њих постоје следећи облици рада: 

– спортско-рекреативне активности,, 

– недеља школског спорта, 

– активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимовање, летовање ...), 

– школска такмичења, 

– корективно-педагошки рад. 

Часови физичког и здравственог васпитања 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

– развијање физичких способности које се континуирано реализује у припремном делу часа. Део главне фазе 

користи се за развој основних физичких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на њихов 

развој. Методе и облици рада бирају се у складу са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким 

условима за рад; 

– подстицање ученика на самостално вежбање;  

– учвршћивање правилног држања тела. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

Усвајање моторичких вештина, остварује се кроз примену основних и проширених програмских садржаја 

примењујући основне дидактичко-методичке принципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода. 

Усвојене моторичке вештине треба да омогуће ученицима њихову примену у свакодневним и специфичним 

животним ситуацијама.  

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се слична али лакша вежбања од предвиђених или 

предвежбе.  

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду. 
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Усаваршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника 

ходања, трчања, примена научене игре итд.). 

У раду са напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји. Кроз процес реализације програма неопходно 

је пратити способности ученика за различите физичке активности.  

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Ова наставна област реализује се кроз све организационе облике рада, наставне области и теме уз практичан рад. 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању 

(основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком 

васпитању, спорту и здрављу. 

Основне информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању и здрављу; развијање и 

неговање другарства; препознавање негативних облика понашања у игри и др. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне традиције и 

мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању личне и школске имовине, 

неговању друштвених вредности итд. 

Спортско-рекреативне активности  

Реализују се према интересовању ученика. Сачињава се посебан програм при чему се узимају у обзир материјални 

и просторни услови рада, узрасне карактеристике и способности ученика.  

Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, 

о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке 

делинквенције, школа у оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата:  

– физичке активности прилагођене узрасту и могућностима ученика;  

– културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, 

фолклор, плес, музичко-спортске радионице...); 

– ђачке радионице (о здрављу, физичком вежбању, спорту и др.).  

План и програм Недеље школског спорта сачињава Одељенско веће првог разреда заједно са Стручним већем 

предметних нставника који реализују наставу физичког и здравственог васпитања у другом циклусу, као и другим 

Стручним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, 

водећи рачуна да и ученици, који су ослобођени практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања, буду 

укључени у организацију ових активности. 

Активности у природи (излет, крос, зимовање, летовање...) 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

– излет; 

– крос се организује минимум једном у току школске године; 

– зимовање – организује се за време зимског распуста (физичке активности на снегу); 

– летовање – организује се за време летњег распуста (камповање итд.). 

План и програм ових активности сачиињава Одељенско веће првог разреда у сарадњи са Стручним већем 

предметних нставника који реализују наставу физичког и здравственог васпитања у другом циклусу.  

Школска такмичења  

Школа за ученике првог разреда организује и спроводи такмичења из минимум једне елементарне игре или 

полигона у току школске године, као интегрални део процеса физичког и здравственог васпитања. План такмичења 

доноси Одељенско веће првог разреда у сарадњи са Стручним већем наставника физичког и здравственог 

васпитања.  

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су 

у складу са планом и програмом наставе и учења, као и на такмичењима од интереса за локалну заједницу. 

Корективно-педагошки рад  

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

– потешкоће у савладавању градива; 

– смањене физичке способности;  

– лоше држање тела; 

– здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

– уочавање постуралних поремећаја код ученика; 

– саветовање ученика и родитеља; 

– организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; 

– организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 
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Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, 

који одређује врсту вежби и степен оптерећења, а спроводи их наставник физичког и здравственог васпитања уз 

присуство наставника који реализује разредну наставну у одељењу које ученик похађа. 

ОСЛОБАЂАЊЕ УЧЕНИКА ОД НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или 

целу школску годину на основу препоруке изабраног лекара.  

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са ослобођеним ученицима 

наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са 

програмом и корелацији са садржајима других предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

– прате игру и усвајају правила игре, на часу или ваннаставним активностима, 

– направе едукативни постер или цртеж са спортског догађаја, 

– на други начин помажу у настави. 

Пример исхода за ученике ослобођене од практичног дела наставе: 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

– наведе основна правила елементарне игре која се најчешће примењује у настави; 

– примени основна здравствено-хигијенска правила;  

– помогне у организацији ативности предвиђених програмом. 

ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Број часова по наставним темама планира се на основу процене наставника, материјално-техничких и просторних 

услова. Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени 

одговарајућим темама или садржајима програма за које постоје одговарајући услови.  

Наставне теме Вежбе на тлу и Вежбе равнотеже остварују се реализацијом основних и проширених садржаја. 

Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, 

материјално-техничке и просторне услове. Проширени садржаји су они које наставник бира и реализује у раду са 

ученицима (групама или појединцима), који су савладали основне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости 

исхода, потребе ученика и услове за рад.  

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке способности 

ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и 

служе за обучавање и увежбавање конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне 

методе (континуирани, понављајући метод), прилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са 

ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима и 

примењивати одговарајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања, задају се групама 

ученика или појединцма у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне 

ефикасности и оптимализацији интензитета рада.  

Препоручени начини рада за развој физичких спосбности ученика. 

1. Развој снаге: 

– без реквизита и са реквизитима,  

– на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости: 

– без реквизита и са реквизитима, 

– уз коришћење справа, 

3. Развој издржљивости: 

– трчање, 

– елементарне игре, 

– вежбање уз музику, 

– плес. 

4. Развој координације: 

– извођење координационих вежби у различитом ритму и у променљивим условима. 

5. Развој брзине: 

– једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из различитих почетних положаја, 

изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.),  

– штафетне игре,  

– извођење вежби максималном брзином. 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за 

вежбање. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

Ходање и трчање 
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Ходање са опружањем колена стајне ноге уз правилно држање тела и са радом руку, кратким и дугим корацима, у 

различитом ритму, уз правилно постављање стопала (користити обележене линије на спортским теренима); на 

прстима, уз узручење са истезањем тела. 

Трчање уз правилно постављање стопала и правилан рад руку, са подизањем колена (користити препреке – палице 

и вијаче поређане на једном делу сале или спољних терена), са забацивањем потколенице; брзо трчање са поласком 

из стајања, лежања, упора чучећег и другим начинима поласка. 

Игре са различитим облицима ходања и трчања. 

Скакања и прескакања 

Поскоци у месту: суножним одскоком и суножним доскоком са опружањем тела, лево–десно, напред–назад, у 

доскок разножно и поново суножно; са вијачом (са међупоскоком и без међупоскока); једноножним одскоком и 

доскоком на једну ногу, са опружањем тела, лево–десно, напред–назад. Скок суножним одскоком пруженим телом 

са окретом за 90° и суножним доскоком. Суножни наскок на повишену површину (до висине шведске клупе), на 

наслагане струњаче или горњу површину шведског сандука. Скок удаљ, уз правилан замах рукама, амортизацију и 

завршни положај.  

Поскоци у кретању: после неколико корака, једноножни поскок једном, после неколико корака, једноножни поскок 

другом ногом и наизменично; после неколико корака једноножни одскок и меки суножни доскок до почучња („да 

се не чује”). Поновити исто после неколико трчећих корака. Једноножни наскок на повишену површину чеоним и 

бочним залетом (два оквира шведског сандука, ниска греда, коцка) и суножни доскок на меку површину. Скакање 

преко пореданих вијача једноножним и суножним одскоком. Школица, игра „ластиша”. 

Скокови удаљ: повезати залет од неколико трчећих корака са једноножним одскоком са обележеног простора (шира 

површина, или линије) и доскок на меку површину (струњача за скок у вис, песак). 

Скокови увис: из залета право једноножним одскоком прескочити вијачу или ластиш, ноге погрчити и меко 

суножно доскочити (у групи од три до четири ученика); прескочити ластиш (постављен по ширини) са 

истовременим поласком два до три ученика. 

Вежбе (скакања и прескакања) упором рукама: боком поред шведске клупе, упор и суножним одскоком наскок у 

упор чучећи, исто, прескочити клупу. 

Прескакање дуге вијаче која се окреће: појединачно из места, са уласком и изласком према могућностима ученика. 

Игре уз коришћење различитих облика скакања и прескакања. 

Бацања и хватања 

Бацање лоптице (левом и десном руком) из места и у даљ и у циљ (оквир од шведског сандука, обележени циљ на 

зиду, квадрати од вијача на рукометном голу...). Вежбе поновити у ходању и у лаганом трчању. 

Бацање лопте увис и после њеног одбијања од тла, хватање обема рукама: уз цео окрет, после пљеска рукама, 

затварања очију, чучња, седа...; закотрљати лоту по тлу и хватањем је подићи обема рукама. 

Вођење лопте у месту и у ходању (левом и десном руком). 

Додавање лопте у паровима, у месту, са груди и изнад главе. 

Игре са вођењем и додавањем лопте и гађањем у циљ. 

Вишења, упори и пењања; 

Пузања по струњачи на различите начине (лицем према тлу, леђима на тлу...) 

Пењање: уз рибстол, уз морнарске лестве, чеоно, наизменичним прехватањем, пењање. 

Провлачење кроз окна шведског сандука, клупе и реквизита (обруч) и др.  

Пењање и спуштање на и са различитих справа. 

Вишења: у вису лежећем опруженим телом, помицање улево и удесно. Помицања у вису слободном. Вис активни 

на свим справама на којима се вис може извести.  

Упор активни на тлу и на свим справама, на којима се упор може извести.  

Вежбе на тлу  

Реализују се кроз обавезне и пропоручене садржаје. 

Основни садржаји 

Клек, усправ без помоћи руку; клек суножни на струњаче, клек једноножни, усправ; кретање у упору чучећем и 

упору склоњено, лицем и леђима ка тлу; из чучња, малим одразом доскок прво на руке, а затим на стопала у упор 

чучећи („жабљи поскоци”). Клек, узручење, заклон. 

Поваљка на леђима. Став на лопатицама („свећа”), грчењем и обухватом колена поваљка низ косу површину.  

Колут напред, из чучња у чучањ, низ косу површину (на рипстолу окачене шведске клупе и прекривене 

струњачама).  

Колут напред, из чучња у чучањ, и из чучња до става усправно и узручења.  

Поваљка на стомаку (лежање на трбуху, обухватити рукама скочне зглобове – поваљка).  

Комбинација на тлу од следећих вежби: најмање четири такта вежби обликовања, колут напред до става усправно, 

окрет у успону на обе ноге за 180°, чучањ, став на лопатицама, став усправно и два дечја поскока. 

Проширени садржаји 

Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину. 

Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби. 
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Вежбе равнотеже 

Ходање по линији напред са правилним постављањем стопала (гимнастичким кораком), и уназад са опруженом 

упорном ногом, краћим корацима, корацима у успону и са различитим положајем руку (о бок, одручење, узручење). 

Ходање по широком делу шведске клупе: напред – одручење; уназад са опружањем упорне ноге, узручење; 

устрану: из става спетног, руке о бок, ходање корацима са привлачењем до става спетног и узручења, зибом 

почучњем, корак устрану – одручити, став спетни, узручити. 

Лагано трчање на предњем делу стопала са правилним држањем тела, рукама о бок или у одручењу (шведска клупа 

и ниска греда). 

Научити комбинацију од вежби: из става спетног на почетку шведске клупе, трчање до половине клупе, одручити; 

став: једна нога иза друге, узручити, одручити; ходање до краја клупе, одручити, став: једна нога иза друге 

узручити; ходање уназад до половине клупе, једна нога иза друге, руке о бок; окрет за 90° ходање устрану корацима 

са привлачењем зибом почучњем, одручити; на крају греде став спетни, узручити, саскок, предручити, став спетни, 

приручити, завршити леђима према клупи. Ако школа нема клупу или греду, комбинацију научити на тлу, на 

линији. 

Вежбе са реквизитима 

Вежбе реквизитима користити приликом савладавања следећих садржаја: 

Вежбе обликовања са палицом, обручем, вијачом и другим реквизитима 

Трчања, поскоци и скокови – вијаче, палице и обручи поређани на краћем и дужем одстојању: прескакање кратке и 

дуге вијаче; ритмичке вежбе; коцке: пењање и силажење са коцке нагазним кораком и суножним доскоком у чучањ 

и почучањ; суножни наскок на коцку и доскок у чучањ и почучањ; чуњеви и обручи: вијугаво трчање. 

Дизање и ношење: предмета и реквизита (коцка, медицинка...) на различите начине; постављање и скупљање 

предмета и реквизита. 

Елементарне игре са коришћењем палица, вијача, обруча, коцки и чуњева. 

Плес и ритмика 

Ритмичко ходање и трчање са променом ритма, темпа уз пљесак и одговарајућу музичку пратњу. Кретања са 

променом положаја руку, ногу и трупа. Галоп напред и странце. Дечји поскок. Сачинити састав од научених 

елемената уз музичку пратњу. 

Вијача: њихање и кружење вијачом или траком у бочној и чеоној равни; суножни скокови кроз вијачу са обртањем 

напред. Повезати ова два елемента као обавезни састав. 

Плесови: „Ја посејах лан” и „Дуње ранке”.  

Једно коло по избору. 

Полигони 

Комбиновани полигон са задацима на тлу уз коришћење справа и ревизита (провлачења, ношења, котрљања...) 

Комбиновани полигон са елементима пењања (на шведски сандук, рипстол, шведска клупа..) 

Пливање 

Наставну тему Пливање, реализују школе које за то имају услове у школи или објектима ван ње. 

Програм наставе и учења пливања садржи: 

– обуку непливача; 

– игре на води. 

Наставу пливања реализује наставник физичког и здравственог васпитања у сарадњи са наставником који спроводи 

разредну наставу том одељењу. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Ова наставна област реализује се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и састоји се од две 

наставне теме Култура вежбања и играња и Здравствено васпитање.  

Култура вежбања и играња 

Основни термини у вежбању 

У раду са ученицима постепено уводити терминологију вежби и упознати их са утицајем примењених вежби на 

организам.  

Вежбам безбедно 

Упознати ученика са правилима понашања која важе у просторима за физичко вежбање како у школи, тако и ван 

ње. Истицати неопходност поштовања правила понашања током вежбања. 

Чувам своје и туђе ствари 

Формирање свести о потреби чувања како својих тако и туђих ствари.  

Правила елементарних игара 

Усвајање основних правила елементарних игара које се на часу реализују. Развијање свести о потреби поштовања 

правила игара, као и последицама њиховог непоштовања.  

Некад изгубим, а некада победим 

Неговање такмичарског духа. Прихватање победе и пораза на социјално прихватљив начин (без ругања и 

ниподаштавања противника...).  

Навијам фер 
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Подстицати ученике да приликом игре или такмичења поштују своју и противничку екипу и награде сваки леп 

потез и поступак учесника у игри.  

Здравствено васпитање 

Упознај своје тело 

Ученици именују делове тела и схватају њихову улогу. Могућности свог тела ученици показују кроз вежбање. 

Нагласити значај физичке активности и физичког и здравственог васпитања као предмета. 

И ја растем  

Проширити ученичка знања о сопственом расту и развоју. Оспособити их да уоче одређене промене током 

досадашњег развоја. 

Видим, чујем, осећам 

Упознавање ученика са одређеним чулима и њиховим улогама, која у великој меру утичу на правилно извођење 

физичких вежби, али и њиховим улогама у свакодневном животу путем којих унапређујемо сопствено здравље.  

Моје здравље 

Развој свести о потреби да се буде здрав и шта значи здравље за човека. Неопходно је да уоче разлике између 

здравог и болесног стања организма. 

Ко све брине о мом здрављу  

Заједнички сагледати ко све и на који начин брине о њиховом здрављу.  

Тражим помоћ 

На основу претходих искустава ученика утврдити у којим околностима, када и од кога треба тражити помоћ.  

Лична хигијена  

Формирање свести о значају одржавања личне хигијене. 

Стварање навике да се опрема за физичко вежбање уредно одржава и чува. 

Хигијена простора простора у коме живим 

Подићи свест о томе да о простору у коме живе треба самостално да брину (одржавају чистим и уредним) јер на тај 

начин чувају своје здравље. 

Хигијена простора простора у коме вежбам 

Формирање навике да се хигијена простора у коме ученик вежба уредно одржава и чува (сала, свлачионице, 

игралишта...) 

Животне намирнице и правилна исхрана  

Упознавати ученика са основама правилне исхране. 

Заједно за столом 

Правила понашања за столом током обедовања (постављање стола, правилно држање тела и руку током обедовања, 

правилно жвакање, понашање – гурање, бацање хране итд.).  

Дидактичко-методички елементи 

Основни принципи реализације наставе:  

– јасноћа наставног процеса;  

– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита;  

– избор рационалних облика и метода рада;  

– избор вежби усклађен са програмским садржајима и исходима;  

– функционална повезаност делова часа – унутар једног и више узастопних часова одређене наставне теме. 

При избору облика рада узимају се у обзир просторни услови, број ученика на часу, опремљеност справама и 

реквизитима и планирана динамика рада.  

Избор дидактичих облика рада треба да буде у функцији ефикасне организације и интензификације часа у циљу 

достизања постављених исхода. 

У настави треба да преовладавају игре и садржаји који захтевају прецизност извођења. Свим вежбањима претходе 

тачна упутства наставника и приказ вежби. Наставник прати рад ученика, указује и исправља грешке.  

ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати 

и вреднује: 

– стање физичких способности; 

– стање здравља и хигијенских навика; 

– достигнути ниво савладаности моторичких вештина; 

– однос према раду. 

Оцењивање се врши описно, на три нивоа, на основу достигнутости предвиђених исхода. 

Први ниво 

1. Стање физичких способности 

Ученик има висок степен развијености физичких способности на основу оцене: 

а) координације: 

– у цикличним кретањима и у повезивању једноставних покрета у целину;  
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– правилно изводи комплекс од осам вежби обликовања без реквизита; четири вежбе на рипстолу; и четири вежбе 

са палицом;  

– на основу брзине учења: вежби на тлу; трчања преко поређаних препрека у једнаком ритму;  

– вођење лопте без прекида (неколико пута); 

– додавање лопте једном или обема рукама и хватање лопте; 

б) гипкости:  

– раменог појаса, кичме и у зглобу кука; 

– покрете трупа, руку и ногу изводи меко у оптималним амплитудама (заклони, претклон, заножења, предножења и 

одножења...); 

в) одржавања равнотеже:  

– на суженим површинама (линијама, шведској клупи, ниској греди или ставовима на једној нози) покрете изводе 

без поремећаја тежишта тела; 

г) експлозивне снаге, брзине и репетитивне снаге:  

– скокове и прескакања изводи са већом висином и даљином; 

– брзо трчи са и без промене правца; 

– вежбе обликовања за снагу изводи са више понављања; 

д) издржљивост: 

– трчи и учествује у игри дуже време без замора. 

2. Стање здравља и хигијенске навике 

Ученик има висок степен развијености хигијенских навика и добар здравствени статус када: 

– нема постуралне поремећаје ни телесне деформитете, има нормално развијен свод стопала, уредног је општег 

изгледа; не показује видљиве знаке умора приликом вежбања;  

– његов телесни развој је у складу са узрастом; 

– има уредну опрему за вежбање и у потпуности усвојене хигијенске навике.  

3. Достигнути ниво савладаности моторичких вештина 

Ученик има висок степен развијености моторичких вештина уколико је успешно савладао кретања и захтеве 

предвиђене основним и проширеним садржајима. 

4. Однос према раду 

Ученик има позитиван активан однос према раду уколико је редован и активан на часовима и ако се ангажује у 

ваннаставним активностима. 

Ученик је у потпуности достигао предвиђене исходе за први разред. 

Други ниво 

Ученик има задовољавајући степен: развијености физичких способности, здравствног стања и хигијенских навика, 

савладаности моторичких вештина и однос према раду, ако значајно не одступа од критеријума наведених за први 

ниво. 

Ученик на овом нивоу достигао је предвиђене исходе уз одређене потешкоће (навести најбитније), има позитиван 

однос према раду ако је редован и активан на свим, или на већини часова. 

Трећи ниво 

Ученик делимично или потпуно одступа од критеријума наведених за први и други ниво. 

Не носи редовно и не одржава опрему за вежбање и има недовољно развијене хигијенске навике.  

Делимично је достигао, или у потпуности није достигао већину предвиђених исхода (навести најбитније), није 

заинтересован за вежбање и не показује напредак. 

На крају сваке описне оцене, наставник треба да наведе које су могуће препоруке за даљи напредак и укључи 

родитеље. 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Назив предмета Грађанско васпитање 

Циљ Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности 

која је одговорна према својим правима и правима других, отворена за 

договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске 

заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског 

друштва. 

Разред  први 

Годишњи фонд 

часова 
36 часова  
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

– наведе у чему је успешан 

и у чему жели да напредује; 

– уочава међусобне разлике 

и сличности са другим 

ученицима у одељењу; 

– понаша се на начин који 

не угрожава потребе, права 

и осећања других; 

– препозна код себе и 

других основна осећања; 

– препознаје примере 

поштовања и кршења права 

детета у свом окружењу, 

причама, филмовима; 

– преиспитује своје 

поступке и прихвата да не 

мора увек да буде у праву;  

– тражи помоћ у 

ситуацијама кршења својих 

и туђих права;  

– разликује добру и лошу 

комуникацију у сопственом 

искуству, ближем 

окружењу, књижевним 

делима, филмовима; 

– комуницира слушајући 

саговорника и тражи 

објашњење онога што не 

разуме; 

– слободно износи 

мишљење, образлаже идеје, 

даје предлоге и прихвата да 

други могу имати другачије 

мишљење; 

– сарађује и преузима 

различите улоге у 

групи/тиму; 

– договара се и одлучује у 

доношењу одељењских 

правила и да се понаша у 

складу са њима; 

– својим речима образложи 

неопходност правила која 

регулишу живот у 

заједници; 

– препозна добре стране 

свог одељења и оно што би 

требало 

променити/побољшати; 

– заједно са вршњацима и 

наставником учествује у 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу 

Идентитет 

Ко сам ја? Наше јаке стране, у чему 

смо успешни, у чему бисмо волели 

да напредујемо. 

Таленти и интересовања која 

поседујемо. 

Наше сличности и разлике. 

Основна осећања (радост, страх, 

туга, бес) и како се препознају.  

 

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 

Одељење/група као заједница 

Потребе и права 

Разлике између жеља и основних 

животних потреба. 

Права детета 

Кршење и заштита права 

Препознавање кршења права 

детета. 

Коме се обратити у ситуацијама 

кршења права детета. 

Одговорност према себи и другима. 

Функционисање заједнице 

Одељење/група као заједница. 

Вредности одељења/групе – 

равноправност, одговорност, 

солидарност, поштовање и брига за 

друге, толерантност, праведност, 

поштење.  

Уважавање различитости. 

Правила у одељењу/групи и њихова 

функција. 

Одлучивање у одељењу/групи.  

Одговорност деце и одраслих за 

функционисање заједнице. 
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решавању проблема у 

одељењу; 

– учествује у изради плана 

једноставне акције; 

– са другим ученицима 

изводи и документује 

једноставну акцију; 

– доприноси промоцији 

акције; 

– на једноставан начин 

вреднује изведену акцију. 

 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Комуникација и сарадња 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/групе 

 

 

Комуникација 

Слушање/неслушање. 

Кад разговарамо држимо се теме. 

Изношење мишљења. 

Уважавање саговорника.  

Сарадња 

Групни рад, договарање и сарадња 

са вршњацима и одраслима. 

Планирање и извођење једноставне 

акције у одељењу/групи 

Кораци у планирању и извођењу 

акције. 

Чиме се поносимо и чиме нисмо 

задовољни у одељењу. 

Избор теме/проблема/активности 

којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и израда плана 

акције – подела улога, договор о 

роковима, начину реализације. 

Извођење и документовање акције – 

видео, фотографије, текстови и сл.  

Промоција акције на нивоу школе – 

приказивање другим одељењима, 

родитељима и сл., прављење 

постера или паноа, објављивање 

прилога у школском листу. 

Вредновање акције – чиме смо 

задовољни, шта је могло бити боље. 

Кључни појмови: различитости, комуникација и права. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм грађанског васпитања, у првом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по моделу 

спирале што значи да су садржаји у сва четири разреда дати у областима Људска права, Демократско друштво, 

Процеси у савременом свету и Грађански активизам. Тематске области се спирално развијају, односно садржаји се 

из разреда у разред проширују и продубљују, а многи исходи се надограђују или се, ако је у питању вештина, даље 

развијају. Типичан пример таквог исхода су они који се односе на комуникацију која ће се доследно развијати у 

свим разредима и кроз све садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и права других, препознавање 

дискриминације и другим исходима који се не могу брзо и лако остварити обрадом само једног програмског 

садржаја. Све четири области су једнако важне, а наставник их, у непосредном раду са ученицима, интегрише јер 

између њих постоји природна веза.  

Област демократско друштво је конципирана аналогно предмету свет око нас где се ученици у процесу сазнавања 

полако воде од непосредног окружења (породица, одељење) ка широј друштвеној средини (школа, окружење, 

држава, свет).  

У програму су наведени садржаји које наставник може да допуњује, проширује и мења према конкретним 

потребама и плану сопственог рада али увек имајући у виду исходе које треба остварити. Редослед наведених 

исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање општег циља предмета. Између исхода, како 

у оквиру једне, тако и у више области, постоји повезаност. Остваривање једног исхода доприноси остваривању 

других исхода. Многи исходи су процесни и представљају резултат кумулативног дејства образовно-васпитног 

рада, током дужег временског периода.  
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Остваривање исхода захтева примену различитих интерактивних облика рада као и одабир и коришћење 

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

случаја, дискусије, мини истраживања, једноставне акције као и да сами осмисле неке друге активности. Имајући у 

виду да ученици првог разреда долазе са искуством из припремног предшколског програма где је доминантно 

сазнавање кроз игру и овде треба методску окосницу предмета да чине интерактивне радионице, структуриране 

игровне активности обједињене око главне теме. Радионице треба да започињу причом која је блиска искуству 

ученика, а садржи неку врсту заплета (моралну дилему или сукоб потреба и/или вредности) као повод за дискусију 

у пару или у мањој групи, а завршава разменом у целој групи. Циљ је да се пружи могућност сваком ученику да 

преиспита своје мишљење и деловање због појаве конфликта између његове тачке гледишта и тачке гледишта која 

је различита од његове. Зато се може рећи да активности на часу треба тако да теку да обезбеде искуствено учење, 

тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја и ставова ученика кроз размену у групи, а не 

преношење готових знања, туђих увида или готових предлога. Наставник треба да нагласи да нема пожељних, 

очекиваних или тачних одговора, да је нагласак на процесу откривања и сазнавања о себи и другима кроз размену. 

Осим тога, важно је да постоји игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе, да пробају 

различите видове изражавања и симболизације унутрашњих искустава, и да кроз игру истражују разноврсна, 

дивергентна решења за проблеме са којима се суочавају. С обзиром на узраст ученика добро је у току часа 

комбиновати различите активности и осмислити такву динамику рада којом се одржава њихова пажња и 

мотивација за учествовањем. За овај предмет важно је обезбедити такав начин седења ученика који омогућава свим 

учесницима да виде једни друге, окренути лицем у лице. 

Посебну пажњу треба обратити на последњу област програма где се претходно стечена знања и вештине интегришу 

и практикују. Акције треба да буду мале и изводљиве, али да имају све кораке. Ученике треба охрабривати када 

наиђу на тешкоће и јасно указивати да си и неуспеле акције добре јер њиховом анализом долазимо до увида који су 

кораци били погрешни. Бројни су примери тема у оквиру којих се могу осмислити једноставне акције у корист 

права детета, а на нивоу одељења/групе. На пример, вршњачка подршка је важан сегмент укупне подршке 

инклузивног образовања, тако да је укљученост ученика у овај сегмент живота и рада школе веома значајан. Он се 

огледа управо у заједничком промишљању наставника и ученика на тему како осмислити план подршке, како га 

најуспешније реализовати, водећи рачуна о потребама сваког ученика обухваћеног инклузивним образовањем. 

Грађанско васпитање, као програм, део је ширег концепта образовања за демократију и грађанско друштво и у том 

смислу је тесно повезано са другим предметима, ваннаставним активностима и етосом школе. Најјача корелација је 

са српским језиком и предметом свет око нас где се може користити тематско планирање.  

Како је грађанско васпитање изборни програм, дешава се да се реализује у целом или у делу одељења, мада се често 

реализује и у групи састављеној од ученика из више одељења и зато се алтернативно користе оба израза 

одељење/група. Уколико је рад у групи потребно је уложити додатни напор да се направи групна кохезија. Многи 

садржаји програма су погодни за јачање добрих односа у групи, а посебно активности на планирању и извођењу 

заједничких акција. 

У овом предмету продукти ученичких активности имају посебан значај. Они могу бити различите врсте као што су 

постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при 

интеграцији или рекапитулацији обрађених садржаја, процени напредовања ученика, као и самопроцени наставника 

колико успешно ради. Продукти се могу користити и ван одељења/групе, на пример на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе. 

За реализацију предмета и остваривање дефинисаних исхода врло је важна улога наставника. Он је модел који 

својим понашањем доприноси стварању демократске атмосфере која је погодна за размену и аргументовање идеја и 

мишљења међу ученицима, он је тај који даје повратну информацију и подстиче ученике на разумевање односа у 

групи. Он подржава ученике када им је тешко да се изразе, помаже им у избору правих речи. Подстицајним 

питањима може да наведе ученике да сагледају ситуацију из друге перспективе што је озбиљан захтев за ученике 

првог разреда који су још увек у великој мери фокусирани на сопствене потребе, мисли, осећања. Конструктивна 

комуникација и демократске процедуре нису само циљ већ и начин да се остваре жељени исходи. Наставник треба 

да обезбеди да се на часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој различитости уз обавезу 

поштовања и уважавања других и другачијих погледа и мишљења.  

Оцењивање ученика у грађанском васпитању је усаглашено са Правилником о оцењивању у основној школи и 

ученицима блиско јер се описно оцењују из свих предмета. 

4.1.1. ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА 

УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 

Индивидуални образовни план за социјално ускраћене ученике и ученике са сметњама у развоју 

и инвалидитетом 
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Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је услед социјалне ускраћености, 

сметњи у развоју, инвалидитета, каснијег укључивања у школовање, недовољног познавања 

језика и других разлога потребна додатна образовна подршка. Циљ индивидуалног образовног 

плана јесте постизање оптималног укључивања таквих ученика у редован образовно-васпитни 

рад и њихово осамостаљивање у вршњачком колективу. За сваког ученика појединачно, према 

његовим специфичним потребама и могућностима, припрема се прилагођен начин образовања 

који обухвата индивидуални образовни план, програм и начин рада који садрже: 1) дневни 

распоред активности часова наставе у одељењу; 2) дневни распоред рада са лицем које пружа 

додатну подршку и учесталост те подршке; 3) циљеве образовно-васпитног рада; 4) посебне 

стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са образложењем 

за одступање; 5) програм по предметима, у коме је прецизирано који садржаји се обрађују у 

одељењу, а који у раду са додатном подршком; 6) индивидуализован начин рада наставника, 

избор адекватних метода и техника образовно-васпитног рада. Индивидуални образовни план 

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

инклузивно образовање чине наставник разредне наставе, стручни сарадник школе, 

родитељ/старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван школе, на предлог 

родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног 

образовног плана. Наставник при планирању свог рада у одељењу усклађује свој план са 

индивидуалним образовним планом ученика. Спровођење индивидуалних образовних планова 

прати просветни саветник. 

Индивидуални образовни план за ученике са изузетним способностима 

За ученике са изузетним способностима припрема се индивидуални образовни план, програм и 

начин рада којим се утврђује обогаћен начин образовања и васпитања који садржи: 1) дневни 

распоред активности часова наставе у одељењу; 2) дневни распоред рада са лицем које пружа 

додатну подршку и учесталост те подршке; 3) циљеве образовно-васпитног рада; 4) посебне 

стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са образложењем 

за одступање; 5) програм по предметима, прецизирано који садржаји се обрађују у одељењу, а 

који у раду са додатном подршком; 6) индивидуализован начин рада наставника, избор 

адекватних метода и техника образовно-васпитног рада. 

4.1.2. НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

Начин прилагођавања програма предмета од значаја за националну мањину 

У настави предмета од значаја за националну мањину (свет око нас, музичка култура и ликовна 

култура) изучавају се додатни садржаји који се односе на историјско и уметничко наслеђе 

одређене мањине. Од наставника се очекује да, у оквирима дефинисаног годишњег фонда 

часова, обраде и додатне садржаје, обезбеђујући остваривање циља предмета, стандарда 

постигнућа ученика и дефинисаних исхода. Да би се ово постигло веома је важно планирати и 

реализовати наставу на тај начин да се садржаји из културно-историјске баштине једне мањине 

не посматрају и обрађују изоловано, већ да се повезују и интегришу са осталим садржајима 

програма користећи сваку прилику да се деси учење које ће код ученика јачати њихов осећај 

припадности одређеној националној мањини. 

4.1.3. УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ 

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је 

пројектна настава као облик образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне 
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компетенције уз употребу информационо комуникационих технологија. Усмерена је на 

достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и припрему 

ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном 

животу тако и у процесу учења. У складу је са општим исходима образовања и васпитања и у 

функцији је когнитивног, афективног и социјалног развоја ученика. 

Потреба за увођењем пројектне наставе, већ у првом разреду основне школе, почива на 

савременим схватањима детета, наставе, функције образовања и сазнавања као социјалне 

конструкције подржане кроз сарадничко деловање, коришћењем различитих извора 

информација и активности. Применом оваквог облика рада долази до повезивања познатог и 

непознатог, учења помоћу примера, учења примењивањем, развоја процедуралних знања, 

коришћења информационих технологија као и комбиновања конвергентног (логичког) и 

дивергентног (стваралачког) мишљења. Пројектна настава има елементе проблемске и 

истраживачке наставе али се у овом облику рада поред централног захтева, који се односи на 

тражење решења за неки проблем, потенцирају још и процедуре, планирање, евалуирање, 

презентовање резултата, коришћење савремених технологија на правилан начин и наравно, 

тимски рад, односно процес сарадње, који је изнад самог резултата у решавању проблема. 

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и прати наставни процес 

уважавајући специфичности наставних предмета у првом разреду. Ослонци планирања и 

организације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и њихове природне радозналости 

са којом долазе у први разред; коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика; 

укључивање свих ученика уз поштовање њихових различитости; повезивање садржаја свих 

наставних предмета и употреба савремених информационо-комуникационих технологија. Зато 

овај облик рада омогућава да наставни предмети буду смислено међусобно повезани као и 

доведени у везу са свакодневним животом ученика. На тај начин се обезбеђује разумевање сврхе 

онога што се учи, функционално повезивање знања, вештина и искустава и мотивација ученика.  

Пројектна настава је драгоцени облик рада јер од ученика захтева бројне активности, међу 

којима су: самостално проналажење информација; способност решавања проблема; самостално 

учење; рад у групи, сарадњу; критички однос према властитом и туђем раду; доношење одлука; 

аргументовање; усвајање другачијих, нових начина рада; планирање; поштовање рокова и 

преузимање одговорности.  

С обзиром на узраст ученика првог разреда и чињеницу да је то њихов први сусрет са оваквим 

начином рада, примерено је да се реализују пројектни задаци где је наставник главни 

организатор активности, а самосталност ученика се испољава у сегментима пројекта где је то 

могуће. Наставник пружа подршку свим ученичким активностима у току пројекта, а у првом 

разреду често и помоћ. Повремене тешкоће у комуникацији и сарадњи су очекиване јер се ради 

о ученицима који су у фази адаптације на школу и о групи која се тек формира. Култивисање 

сарадње и начина на који се комуницира у групи су увек важни циљеви пројектне наставе, а у 

првом разреду су, може се рећи, и приоритетни јер доприносе јачању одељењске кохезије. 

Такође, током реализације оваквог облика рада наставник има могућност да добро упозна 

ученике, њихове јаче и слабије стране и да осмисли процес индивидуализације за оне којима је 

то потребно. 

Пројектну наставу треба планирати и организовати на начин да садржи све потребне кораке:  

– дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи; 

– планирање активности које одговарају теми пројекта, односно циљу пројекта, подела 

активности, избор материјала и метода рада, дефинисање места и динамике рада; 

– реализацију планираних активности; 

– приказ добијених резултата и продуката пројекта; 

– вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева и исхода, указивање на 

успехе и тешкоће у току реализације пројекта). 
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При планирању наставник треба да дефинише тип пројекта, да одреди његов циљ, очекиване 

исходе, област којом се бави пројекат и повезаност са наставним предметима, његове садржаје, 

активности ученика, потребна средства, динамику рада по фазама и све што је потребно за 

успешно спровођење пројектне наставе. Како је наведено, за први разред, најпримеренији је 

полуструктурирани тип пројекта где наставник даје ограничен избор тема, у великој мери 

дефинише методологију рада и сам одређује које ће материјале дати ученицима, а које ће они 

сами пронаћи. Све садржаје треба реализовати кроз различито тематско повезивање у игри или 

функционалној активности која задовољава интересовање и потребе детета на млађем школском 

узрасту. 

Кроз пројектну наставу треба започети са развијањем основа дигиталне писмености. На овом 

узрасту, употреба ИКТ-а треба да буде сведена на употребу најједноставнијих алата и 

упознавање са коришћењем интернета. На крају првог разреда ученик би требао да буде у стању 

да: 

– правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, користи одговарајуће алатке овог 

програма, сачува свој цртеж и искључи рачунар. 

– користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника 

– правилно седи при раду за рачунаром 

– зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних уређаја 

Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да добијене 

продукте учине видљивим и представе их другима. Бројни су начини да се то постигне 

(представе, изложбе, кратки филм, текст у новинама, наступ на локалној телевизији, 

представљање за родитеље...), а њихов квалитет није приоритет. 

Пројектна настава јесте захтевнији облик рада који подразумева добру припрему наставника. 

Планом је предвиђено да се реализује са једним часом недељно али сам наставник ће проценити 

каква динамика рада највише одговара могућностима ученика и фази у којој је пројекат. То 

значи, да уколико је потребно пројектна настава се може организовати и на другачији начин (на 

пример као двочас сваке друге недеље).  

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

Они треба да подрже самосталне активности своје деце, или њихов заједнички рад са другом 

децом, као и да разумеју зашто је важно да не преузимају њихове задатке у жељи да имају боље 

продукте. 

4.1.4. УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

Школа је у обавези да својим Школским програмом и Годишњим планом рада предвиди 

различите активности у складу са својим ресурсима и просторним могућностима. Поред 

организације излета, посета изложбама и сарадње са локалном самоуправом, ученицима треба 

понудити већи број друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности. 

Те активности могу се реализовати по програму које је сама школа развила, али могу се 

користити и програми који су претходно донети као изборни (нпр. чувари природе, рука у тесту, 

народна традиција). Сврха ових активности је подршка прилагођавању ученика првог разреда на 

школску средину и заједницу, као и задовољавање/проширивање њихових интересовања, 

дружење са вршњацима кроз заједничко делање, исказивање способности, осамостаљивање, 

развој неких вештина и друго. Активности треба тако организовати да ученици имају што више 

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

коришћење различитих извора информација и савремених технологија. Резултате рада ученика у 

оквиру ваннаставних активности треба учинити видљивим јер се на тај начин обезбеђује 

мотивација и задовољство учесника активности. Бројни су начини на који је могуће то 

остварити као што су: организовање представа, изложби, базара, објављивање на сајту школе, 

кроз смотре стваралаштва, спортске сусрете и друго. 
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За ученике овог узраста важно је да родитељи буду упознати са активностима које школа нуди и 

помогну да њихова деца изаберу оне које им највише одговарају.  

ХОР 

Хор је, као ваннаставна активност, важан чинилац у културном и јавном животу школе. Са 

примереним музичким програмом хор представља незаобилазан саставни део школских 

манифестација, прослава и културних манифестација. Певање у хору у великој мери доприноси 

смањењу стреса, агресивности и побољшању здравља уопште. Потврђено је да ученици који 

певају у хору показују боље резултате у учењу и социјалним вештинама. Уједно, певање у хору 

подстиче и доживотну љубав према музици.  

Свака основна школа је у обавези да организује рад хора. У зависности од броја ученика и 

њихових певачких способности, могу се формирати одељењски хор, разредни хор и/или хор 

млађих, то јест старијих разреда основне школе.  

Образовни циљ обухвата развијање музичког укуса, стваралачких способности, спонтаног 

изражавања, музичког слуха и ритма, развијање гласовних могућности и учвршћивање 

интонације, способност за фино нијансирање и изражајно певање применом елемената музичке 

изражајности (темпо, динамика...). Учешће у хору развија дечји глас, правилно држање, дисање, 

интонацију, изговор и артикулацију.  

Васпитни циљ обухвата развијање осећања припадности колективу – тимски рад, развијање 

толеранције, дисциплине, поштовања различитости и правила понашања, развијање 

одговорности појединца за успех целе групе, стицање самопоуздања, савладавање треме и 

пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. Упознавање разноврсних дела домаћих 

и страних аутора доприноси развоју опште културе, међусобном разумевању, уважавању и 

поштовању. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, 

као и народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора и композиције са фестивала 

дечјег стваралаштва. У току школске године потребно је са хором извести најмање десет 

једногласних и двогласних композиција, а цаппелла или уз инструменталну пратњу. При избору 

песама наставник треба да пође од узраста ученика, процене гласовних могућности и 

примереног литерарног садржаја.  

Наставник формира хор на основу провере слуха и гласовних могућности ученика, дикције и 

осећаја за ритам. Код сваког ученика наставник треба да пронађе његов природни певачки 

регистар и опсег на основу чега врши поделу на певачке гласове (први и други, односно горњи и 

доњи) за извођење двогласних композиција. 

На часовима хора, наставник треба да укаже на важност држања тела, дисања и правилног 

изговора гласова. Услов правилног дисања је правилно држање тела. Крајњи циљ је природно и 

синхронизовано певање и уједначен звук хора. 

Вежбе дисања су важне за загревање гласница, отварање дисајних путева и опуштање грла. 

Практикују се пре вежби певања и значајне су за регулисање даха у току певања. На пример: 

1. Опуштање грла – ученици треба дубоко да удахну и симулирају зевање.  

2. Код следеће вежбе треба да удахну кроз нос, а потом и издахну на уста бројећи до четири, као 

да желе да угасе свећу. Важно је да „дишу стомаком” уместо грудима (могу да положе руке на 

стомак и да удишу тако да им стомаци „расту”). 

3. Затим удахну кроз нос, изброје до четири и издишу кроз уста, тј. зубе, изговарајући ’сссссс’, 

први пут тихо, а затим гласно.  

4. Поновити вежбу тако што глас ’с’ изговарају испрекидано. Варијанта ове вежбе за 

активирање дијафрагме је опонашање смеха Деда Мраза (’Хо, хо, хо...’) или испрекидано 

дување у замишљену свећу. 

Вежбе распевавања доприносе квалитету певања и прецизном интонирању, чак и у почетним 

фазама. Како је певање и техничка вештина, распевавање може помоћи развоју дечијих гласова. 
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Наставник треба да буде креативан и користити вокализе које ће бити забавне деци, јер основни 

циљ јесте да заволе певање.  

На пример: 

1. Распевавање почиње певањем вокала (а, е, и, о, у) или кратких слогова на истој тонској 

висини, уз минимално покретање вилице у циљу изједначавања вокала, а у циљу добијања 

уједначене хорске боје. Увек почети од тонова средњег певачког регистра хора (то је најчешће 

це1). 

2. Тонови и мотиви се могу певати и брзим издувавањем ваздуха кроз спојене усне, тако да 

трепере. 

3. Препоручује се и певање једноставних мотива (на пример на слоговима „ио” или „мио”), 

секвенцираних поступно наниже па навише (дијатонски и хроматски). 

4. Једна од вежби за ширење обима гласа је повезивање тонова у распону октаве глисандом, 

навише и наниже (це1- ге1- це1- ге1- це1), као сирена.  

5. За распевавање се могу користити и једноставне песме или модели, као и делови песама.  

Вежбе дисања и распевавања морају бити стално заступљене.  

Правилном интонирању могу помоћи и визуелни знакови, на које деца одлично реагују. На 

пример, покретима руку нагоре и надоле можемо давати знак деци да се мелодија креће навише 

или наниже.  

Обрада песме 

На самом почетку треба бирати лакше песме које имају једноставне речи и мелодију. Код обраде 

нове песме најпре се приступа анализи текста. Певач на слушаоца делује и тоном и речју. У том 

смислу наставник треба да инсистира на доброј дикцији која подразумева јасан и разговетан 

изговор текста, односно самогласника и сугласника, али и на правилном акцентовању речи. За 

вежбање дикције препоручује се и певање слогова или одговарајућег текста на истој тонској 

висини.  

Следи усвајање мелодије у фрагментима. Уколико је композиција двогласна, ова фаза припреме 

захтева одвојене пробе по гласовима, све док свака група не буде интонативно сигурна. На 

заједничкој проби хора, након усвајања песме/композиције у целини треба обратити пажњу на 

динамику и агогику.  

Важно је да се у хору постигне једнака интонација, почев од првог тона песме. Наставник изведе 

тон који деца треба да понављају док не отпевају тачно. Наставља са различитим тоновима у 

тоналитету песме. Оваква врста имитације помаже деци да науче како да ’чују’ тон и ускладе 

своје гласове да би га тачно интерпретирала.  

Ученицима треба јасно ставити до знања да је важно да слушају једно друго, нарочито код 

унисоног певања. Уколико не чују ученика поред себе, значи да певају прегласно. 

Уколико се уз певање изводи и кореографија, добро је покрете увежбати пре текста.  

Већ од прве пробе хора треба упутити ученике на правила понашања: нема причања у току 

извођења, жвакања жвака, треба да стоје право (мада их не можемо спречити да се врпоље). Ако 

ученици правила усвоје на пробама, лакше ће их поштовати на концертима. Незаобилазни су и 

детаљи везани за избор одеће за наступе, уласка на сцену, распореда стајања, поклањања, 

изласка на и са сцене...  

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ У ХОРУ  

У ПРВОМ РАЗРЕДУ 

Химне 

Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Дечје песме 

Свићу опет румена сванућа – Миња Субота 

Од школе и књиге – Миња Субота  
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Боле, Боле, не боји се школе – Миња Субота 

Ласте – Бранко Милићевић  

Бројалица – Момчило Бајагић – Бајага  

Док месец сја – Жан Батист Лили 

Молимо за фину тишину – Александар Кораћ 

За свако чудо – Константин Бабић  

Коњски реп – Константин Бабић  

Врабац – Константин Бабић 

Сањалица Маца – Мирко Шоуц  

Јесен – Мирко Шоуц 

Ал је леп овај свет – Александар Кораћ 

Јануарске звезде – Миодраг Илић-Бели 

Свитац – Петар Озгијан  

Анђели певају – Милан Ђурђевић 

Киша – хор Перпетум Џезиле  

Народне песме 

Киша пада 

Дуње ранке 

Кажи мени ђаче, учениче 

Ој, Бадњаче, Бадњаче 

 

 

 

4. 2.  ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ДРУГИ  
РАЗРЕД 

4. 2. 1. ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

                     Циљеви, заци, начин остваривања и стандарди постигнућа 

                                           

                                         II разред  -  СРПСКИ  ЈЕЗИК   - 180 часова 

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 
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Оперативни задаци за други разред: 
- уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и разумевање главних реченичних 

делова; 

- упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма; 

- савладавање нових програмских захтева из правописа; 

- овладавање техником читања и писања латиницом; 

- мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире; 

- 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. 

Начин остваривања програма: 
Усавршавање читања и писања 

      После усвајања основне писмености (оријентационо током првог полугодишта), читање и писање се увежбава и 

усавршава током другог полугодишта до степена аутоматизованих радњи. Функционалним, осмишљеним и 

примереним повезивањем стечених знања и вештина, током усвајања почетног читања и писања, са одговарајућим 

програмским садржајима из осталих предметних подручја (граматика и правопис, лектира, језичка култура) 

омогућује се ученику да на сваком часу говори, чита и пише. 

     За усавршавање читања и писања користе се систематска вежбања: гласно читање протумаченог текста из 

читанке или шире лектире, уз аналитичку и критичку процену таквог читања: тихо читање текста и непосредно пре 

разговора о њему; флексибилно читање ванчитаначког текста; читање ради увида у постигнуту брзину читања и 

степен разумевања прочитаног; читање по улогама. 

       Усавршавање писања постиже се доследним захтевима који се односе на графичку узорност слова и њихово 

ваљано повезивање у речима и речи у реченицама, а остварује се систематским вежбама: преписивањем, диктатом, 

аутодиктатом, самосталним писањем реченица и краћих састава. 

       Неопходно је примерено и подстицајно вредновање рукописа сваког ученика понаособ, а нарочито приликом 

прегледања домаћих писмених задатака. Повремено организовати посебне часове за лепо писање. 

       И у овом наставном периоду, према потреби, организују се активности и остварују захтеви најмање на три 

нивоа по њиховој тежини: за просечне ученике, за оне са натпросечним способностима, као и за оне ученике који 

имају потешкоћа у овладавању знањима, умењима и навикама у читању и писању. 
 

Учење другог писма (латинице) 

Учење другог писма, односно латинице, треба остварити у другом полугодишту другог разреда. 

Одвојено учење читања и писања пружа могућности да се друго писмо квалитетније савлада. Пожељно је, дакле, да 

се прво усвајају штампана слова, па потом писана, јер такав методички приступ пружа више могућности за 

вежбање. 

Слова другог писма не обрађују се монографски већ по групама. 

На основу савремених психолошко-дидактичких сазнања, слова другог писма, односно латинице, требало би 

обрађивати следећим редоследом: 

- прво се обрађују слова која су потпуно или приближно иста у ћирилици и латиници (Аа, Ее, Јј, Оо, Кк;  

  приближно иста Мм и Тт); 

- затим се обрађују слова која су потпуно различита у ћирилици и латиници; 

- и на крају треба обрадити слова која су истог облика, а различито се изговарају (Сс, Вв, Рр, Пп, Хх) у  

  ћирилици и латиници. 

      Такав редослед треба применити за обраду и штампаних и писаних слова, што је у складу са дидактичким 

принципом поступности - од лакшег ка тежем. 

      Пошто су ученици овладали извесним операцијама усвајајући прво писмо, ћирилицу, лакше ће поимати облике 

слова другог писма (латинице). Због тога није потребно понављати цео поступак обраде слова као приликом 

усвајања ћирилице, већ само неке неопходне радње: показивање слова, коментарисање њихове графичке структуре, 

начин писања, сличност и разлике с другим словима, читање. Посебно треба посветити пажњу вежбама усвајања 

облика слова, њиховом читању и писању у речима и реченицама. 

    Текстове писане ћирилицом и латиницом треба упоређивати тек кад ученици потпуно усвоје латиницу. Тада 

треба организовати вежбе преписивања текстова са ћирилице на латиницу, и са латинице на ћирилицу.        

     Веома је важно да се у настави не прекида са праксом наизменичне употребе ћириличког и латиничког писма. 
 

Језик (граматика и правопис) 
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      У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским 

језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на 

њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене 

структуре), већ и као комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији). 

     Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем. 

Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција. 

У И и ИИ разреду у оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без 

њиховог именовања, да би се од ИИИ до ВИИИ разреда у концентричним круговима и континуираним низовима 

граматички садржаји изучавали поступно и селективно у складу са узрастом ученика. 

     Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а конкретизација нивоа обраде, као 

врста упутства за наставну праксу у појединим разредима, назначена је описно формулисаним захтевима: 

запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, 

систематизација и другима. Указивањем на ниво програмских захтева наставницима се помаже у њиховим 

настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе. 

     Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од II разреда и поступно се из разреда у 

разред проширују и продубљују. Од самог почетка ученике треба навикавати да уочавају основне морфолошке 

категорије, на пример: у II разреду поред уочавања речи које именују предмете и бића, уводи се и разликовање рода 

и броја код тих речи 

У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси потврдили својом 

функционалношћу: 

- подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; 

- сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности; 

- заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним својствима и стилским   

  функцијама језичких појава; 

- уважавање ситуационе условљености језичких појава; 

- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; 

- откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава; 

- коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика; 

- систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; 

- што ефикасније превазилажење нивоа препознавање језичких појава; 

- неговање примењеног знања и умења; 

- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; 

- остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; 

- побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама; 

- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; 

- коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава.  

У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно сузбијају ученикову мисаону 

инертност, а развијају радозналост и самосталност ученика, што појачава њихов истраживачки и стваралачки однос 

према језику. Наведена усмерења наставног рада подразумевају његову чврсту везаност за животну, језичку и 

уметничку праксу, односно за одговарајуће текстове и говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену 

језичку појаву на изолованим реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито непожељан и 

нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене реченице, лишене контекста, постају мртви модели, 

подобни да се формално копирају, уче напамет и репродукују, а све то спречава свесну активност ученика и ствара 

погодну основу за њихову мисаону инертност. 

      У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким околностима које су условиле 

њихово значење. Ученике ваља упутити на погодне текстове и говорне ситуације у којима се одређена језичка 

појава природно јавља и испољава. Текстови би требало да буду познати ученицима, а ако пак нису, треба их 

прочитати и о њима разговарати са ученицима. 

        У настави матерњег језика треба што пре превазићи нивое препознавања и репродукције, а стрпљиво и упорно 

неговати више облике знања и умења - применљивост и стваралаштво. У настојањима да се у наставној пракси 

удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој погодној прилици знања из граматике ставити у функцију 

тумачења текста (уметничког и популарног), чиме се оно уздиже од препознавања и репродукције на нивое умења 

и практичне примене. 

       Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са комуникативним говором. 

Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања заснована на коришћењу примера 

из непосредне говорне праксе, што наставу граматике приближава животним потребама у којима се примењени 

језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје практичнија и 

занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка испољавања. 

     Ситуације у којима се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник да поставља ученицима, да их 

спретно подсећа на њихова искуства, а они ће казивати или писати како у изазовним приликама говорно реагују. 
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Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих методичких радњи: 

- Коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и објашњава одговарајућа    

  језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, научно-популарни и публицистички текстови, а и  

  примери из писмених радова ученика. 

- Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних ситуација. 

- Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима. 

- Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који непосредно доприносе  

  бољем и лакшем схватању новог градива. (Обично се користе примери из познатог текста.) 

- Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе, уочавају примере језичке  

   појаве која је предмет сазнавања. 

- Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да запажену језичку појаву  

  истраживачки сагледају. 

-Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене, изражајних  

  могућности...). 

- Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово упоређивање, описивање и  

  класификовање. 

- Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа. 

- Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости и правилности. 

- Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у примерима које наводе  

  сами ученици (непосредна дедукција и прво вежбање). 

- Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у школи и код куће). 

Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у сукцесивној и синхроној 

поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа на коме се разматра одређена језичка појава, а неке 

и после часа. Тако, на пример, добро је да текст на коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да 

поједине језичке вежбе буду предмет ученичких домаћих задатака. Илустровање, на пример, не мора бити обавезна 

етапа наставног рада, већ се примењује кад му је функционалност неоспорна. 

Књижевност 

Увођење најмлађих ученика у свет књижевности али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, 

информативних) представља изузетно одговоран наставни задатак. Управо, на овом ступњу школовања стичу се 

основна и не мало значајна знања, умења и навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка књижевна 

култура већ и његова општа култура на којој се темељи укупно образовање сваког школованог човека. 
 

Лектира 

Текстови из лектире представљају програмску окосницу. Учитељ има начелну могућност да понуђене текстове 

прилагођава конкретним наставним потребама, али је обавезан и на слободан избор из наше народне усмене 

књижевности и тзв. некњижевних текстова - према програмским захтевима. 

Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу на одговарајућа методичка 

решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења текста у зависности од сложености његове 

унутрашње структуре, повезивање и груписање са одговарајућим садржајима из других предметних подручја - 

граматике, правописа и језичке културе и сл.). 

Читање и тумачење текста 

    Особеност и деликатност овог предметног сегмента нису толико у програмираним садржајима колико су у 

узрасним могућностима најмлађих ученика да дате садржаје ваљано усвоје, те да се стеченим знањима и умењима 

функционално служе и у свим осталим наставним околностима. Сходно томе, читање и тумачење текста у млађим 

разредима превасходно је у функцији даљег усавршавања гласног читања, уз постепено, систематско и доследно 

увођење у технику читања у себи, као и усвајање основних појмова, односа и релација које садржи у себи 

прочитани текст.   

    Читање текста, према томе, на млађем узрасном нивоу има сва обележја првог и темељног овладавања овом 

вештином као знањем, нарочито у првом разреду. Посебно је важно да ученици поступно и функционално усвоје 

ваљано читање наглас које у себи садржи неке од важнијих чинилаца логичког читања (изговор, јачина гласа, 

паузирање, интонационо прилагођавање и др.) и које ће природно тежити све већој изражајности током другог 

разреда (наглашавање, емоционално подешавање, темпо и сл.) чиме се у доброј мери олакшава усвајање технике 

изражајног читања (трећи разред). Притом, од особите је важности да се свако читање наглас и сваког ученика 

понаособ (а нарочито у првом разреду) - осмишљено, критички и добронамерно вреднује. Сваки ученик, наиме, 

након што је прочитао неки текст наглас, треба од својих другова у разреду и учитеља да сазна шта је у том читању 

било добро, а шта евентуално треба мењати да би оно постало још боље. 

     Поступност, систематичност и доследност посебно долазе до изражаја у оспособљавању ученика за читање у 

себи. Овај вид читања у млађим разредима представља сложенији наставни захтев, иако са становишта искусног, 

формираног читача то не изгледа тако. Читање у себи, наиме, садржи низ сложених мисаоних радњи које ученик 

треба симултано да савлада, а посебан проблем представља тзв. унутрашњи говор. Зато се код већине ученика 
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првог разреда ово читање најпре испољава у виду тихог читања (тихи жагор, мрмљање), да би касније, али упорним 

вежбањем, добило своја потребна обележја. Међу њима свакако ваља истаћи различите видове мотивисања, 

подстицања и усмерења, чиме се олакшава доживљавање и разумевање текста који се чита, те тако читање у себи, 

са становишта методике савремене наставе књижевности, постаје незаобилазни услов за ваљано тумачење текста. 

     Тумачење текста у млађим разредима представља изузетно сложен и деликатан програмски захтев. Текст је 

темељни програмски садржај који има водећу и интеграциону наставну улогу јер око себе окупља и групише 

одговарајуће садржаје и из осталих предметних подручја. Али, због узрасних ограничења у рецепцији, тумачењу и 

усвајању основних структурних а нарочито уметничких чинилаца текста, потребно је испољити много 

инвентивности, систематичности и упорности у оспособљавању ученика за постепено уочавање, препознавање, а 

затим образлагање и спонтано усвајање његове основне предметности. 

     У првом разреду тумачење текста има изразита обележја спонтаног и слободног разговора са ученицима о 

релевантним појединостима - просторним, временским, акционим - у циљу провере разумевања прочитаног, 

односно у функцији активног увежбавања и ваљаног усвајања читања наглас и у себи. Инвентивним 

мотивисањима, подстицањима и усмерењима (ко, где, када, зашто, како, чиме, због чега, шта је радосно, тужно, 

смешно, занимљиво, необично и сл.) - ученицима се омогућава да уочавају, запажају, откривају, упоређују, 

објашњавају, образлажу дате појавности које чине предметност прочитаног текста. 

    У другом разреду приступ тумачењу текста скоро је у свему исти као и у претходном разреду, само што су 

захтеви, по природи ствари, нешто увећани а програмски садржаји адекватно допуњени (самостално саопштавање 

утисака о прочитаном тексту, заузимање властитих ставова о важнијим појавностима из текста и речито 

образлагање и одбрана таквих схватања, откривање и схватање порука у тексту, препознавање одељка, уочавање 

карактеристичних језичких и стилских појмова и сл.). 

     Ученике треба систематски и на ваљан начин подстицати на укључивање у библиотеку (школску, месну), 

формирање одељењске библиотеке, приређивање тематских изложби књига, слушање/гледање звучних/видео 

записа са уметничким казивањима текста, организовање сусрета и разговора са писцима, литерарних игара и 

такмичења, вођење дневника о прочитаним књигама (наслов, писац, утисци, главни ликови, одабране реченице, 

необичне и занимљиве речи и сл.), формирање личне библиотеке, цедетеке, видеотеке и др. 

     Таквим и њему сличним методичким приступом читању и тумачењу текста, при чему посебну пажњу ваља 

посветити улози ученика као значајног наставног чиниоца (његовом што већем осамостаљивању, слободном 

истраживању и испољавању, пружању могућности за властито мишљење), остварују се нека од темељних начела 

методике савремене наставе и књижевности, међу којима су свакако поступно и осмишљено увођење ученика у 

сложени свет књижевноуметничког дела и симултано али и планско богаћење, усавршавање и неговање његове 

језичке културе. 

Језичка култура 
Садржај начина остваривања програма је истикао у првом разеду, односно у складу је са Службеним гласником од  

12. августа 2004. године, број 10. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК 

У области ГОВОРНА КУЛТУРА ученик/ученица: 

1 СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему  и  оконча га;    

                  пажљиво слуша своје саговорнике 

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања 

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв.„певушења" или „скандирања" 

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне  израде плана   

                 текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља 

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира  

                 казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући основну информацију и  

                 додатне информације 

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање 

1 СЈ.0.1.7.уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 
                            
                      ОСНОВНИ НИВО 

           У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 

1 СЈ. 1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста 

1СЈ.1.2.2. одговара наједноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане   

                 уједној реченици, пасусу, или уједноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл.) 

1СЈ.1.2.3. препознаје да лије тражена информација, која може да буде исказана на различите начине  

                 (синонимија, парафраза), садржана у тексту 

1 СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, речник) 

1 СЈ. 1.2.5. одређује основну тему текста 

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста 

1СЈ. 1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста 
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1СЈЈ .2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли мује занимљив; да  

                 ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате;  

                 издвајаречи које су му непознате 
 

          У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице 

1 СЈ. 1.3.2. уме да се потпише 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршаваје одговарајућим интерпункцијским знаком 

1 СЈ. 1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива  шк. 

1СЈ. 1.3.5. пише кратким потпуним реченицамаједноставне структуре 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме 

1 СЈ.1.3.7. препричава кратакједноставан текст (до 400 речи) 

1 СЈ. 1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава 

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.) 

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, забаву),  

                    разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије) 

        У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица: 

1СЈ. 1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе) 

1СЈ. 1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) и глаголско  

                  време (презент, перфекат и футур) 

1 СЈ. 1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне,заповедне)  

                    и по потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

                  У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију 

1СЈ. 1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући,  

                 школи и сл.) 

                       У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну) 

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту 

1СЈ. 1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 

                 СРЕДЊИ НИВО 

                    У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 

1 СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у текстује  

                    пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који спорије 

1СЈ.2.2.2. изводиједноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући информације исказане   

                  у  различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима табеле) 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту 

1 СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту (нпр. проналази  

                  део/детаљ којије приказан на илустрацији, у табели, или на дијаграму) 

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава  

                 међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о њиховим особинама,  

                 осећањима, намерама и сл.) 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега мује  

                 занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни 

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене илустрације 

 

                     У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових становника; користи  

                 наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки);  

                 правилно пише гласове ћ, ч, ђ, ц; правилно пише сугласник^ у интервокалској позицији; правилно   

                 пише речцуди и речцу не; употребљава запету при набрајању 

1СЈ.2.3.6.саставља кратак наративни текст 

1СЈ.2.3.7.саставља кратак дескриптивни текст 

1СЈ.2.3.9.исправља свој текст (критички чита написано,поправља текст и исправља грешке) 

1СЈ.2.3.11 .пише писмо (приватно) и уме да га адресира 
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          У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица: 

1СЈ.2.4.1.одређује врсте речи (именице,заменице,придеве,бројеве и глаголе) 

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног   

                   глаголског времена у друго 

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат 

 1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченицапо комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и   

                  по   потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

 1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 

                    У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица: 

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију 

                   У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице, загонетке, брзалице) 

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и  односе међу ликовима у  

              књижевноуметничком тексту 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту) 

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога 

                                          II разред  -  ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК   - 72 часа 

Циљ  наставе енглеског језика у другом разреду је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на 

основном нивоу у усменом облику о темама из његовог непосредног окружења. У исто време, настава страних 

језика треба да: 
- подстакне потребу за учењем страних језика; 
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању рада 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. 

Задаци: 
- Ученик треба да разликује језик који учи од других страних језика   

- 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; 

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

активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.); 

-  разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и интонацију; 

-  даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 

-  именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују; 

-  репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева 

 

Начин остваривања програма: 
     Комуникативна настава сматра језик средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика 

заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; 
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
- ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре; 
- језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену; 
- битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа; 
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни    

  говорник; 
- са циљем да унапреди квалитет и квантитет језичког материјала, настава се заснива и на социјалној   

  интеракцији (рад у учионици спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом  

  за информацијама и мање или више сложеним задацима са јасно одређеним контекстом, поступком и  

  циљем). 
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
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- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и  

  активности; 
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- уџбеници постају извори активности; 
- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на  

  студиозни и истраживачки рад. 

Технике (активности) 

- Слушање и реаговање на команде наставника или са аудио записа (углавном физичке 

активности: устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, 

отвори/затвори свеску, итд.); 

- Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама итд.); 

- Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; израда постера за 

учионицу или родитеље и сл.); 

- Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, додати делове слике 

који недостају, и сл.); 

- Игре; 

- Певање у групи; 

- Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...); 

- Погађање предмета или лица; 

- Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти; 

- Игра по улогама (симулација); 

- Цртање по диктату; 

- "Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 

- Повезивање звучног материјала са илустрацијом; 

- Заједничко прављење илустрованих материјала (албум фотографија одељења, план недељних активности). 

 

 

                                          II разред  -  НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК   - 72 часа 

Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику 

комуницира на основном нивоу у усменом и писаном (од трећег разреда) облику о темама из његовог непосредног 

окружења. У исто време, настава страних језика 

треба да:  

- подстакне потребу за учењем страних језика;  

- подстакне развијање свести о сопственом напредовању рада 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.  
Општи стандарди 

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

културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност 

према комуникацији са говорницима других језика.  

Посебни стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама.  

Усмено изражавање 

Ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника.  

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са познатим темама.  

Знања о језику1 

Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у 

процесу учења страног језика.   

1 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре 

правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.  

Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

Ученик треба да:  
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- 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 говор наставника, кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-

визуелних записа;  

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

на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.).  

Усмено изражавање 

Ученик треба да:  

- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, поштује ритам и интонацију;  

- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;  

- описује кратким и једноставном језичким структурама 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 комуникацији (у пару, у групи, итд.);  

- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења.  

Знања о језику2 

- препознаје шта је ново научио;  

- схвата значај познавања језика, матерњег и страног у међуљудској комуникацији.  

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

језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.  

Тематика 

Школа: 

- Школски простор и активности .Ја и моји другови: 

- нови другови и особе 

- нове игре (у складу са годишњим добима)  

Породица и блиско окружење: - шира породица, суседи и пријатељи 

Празници:- Ускрс и други важни празници 

Мој дом:  просторије и делови намештаја 

Исхрана: ужина, избор хране и пића - воће и поврће по годишњим добима - навике у исхрани у земљи/ама чији се 

језик учи 

Одећа: - одевни предмети по годишњим добима 

Окружење: - место и улица где станујем 

- важне установе у окружењу (биоскоп, школа, позориште, пошта, музеј).  

Остало:- годишња доба, месеци, дани у недељи и делови данаКомуникативне функције 

1. Представљање себе и других Ја сам... Зовем се... Како се зовеш?... Како се он/оназове? Он/она је... То је...  

2. Поздрављање Здраво.... Ћао... Добро јутро/Добар дан/Добро вече Довиђења/Лаку ноћ 

3. Честитање Честитам.... Све најбоље....  

4. Молба за услугу Молим Вас/те.... Могу ли....  

5. Извињење Извини/Извините... хоћу...  

6. Изрази захвалности Хвала (лепо)  

7. Позивање на игру, прихватање, одбијањеХајде... Дођи... Важи. Хоћу. Нећу. Не хвала...  

8. Изражавање допадања и недопадањаВолим/ Не волим.  Добро је/ лепо/ супер Грозно је.  

9. Исказивање просторних и величина Идем у....Долазим из.... Лево/ Десно/ Горе/ Доле/ Овде/ Тамо 

10. Исказивање способности, вештина и неспособности Могу.... Знам....  Не знам/ могу...  

Начин остваривања програма 

Комуникативна настава сматра језик средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика 

заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови:  

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

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  

- ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре;  

- језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену;  

- битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа;  

- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник;  

- са циљем да унапреди квалитет и квантитет језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији 

(рад у учионици спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама и 

мање или више сложеним задацима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем).  
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Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће:  

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; - поимање наставног 

програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности;  

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја;  

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;  

- уџбеници постају извори активности;  

- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана удан;  

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и 

истраживачки рад.  

Технике (активности)  

- Слушање и реаговање на команде наставника или са аудио записа (углавном физичке активности: устани, седи, 

ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у учионици:  цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.);  

- Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама итд.);  

- Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; израда постера за 

учионицу или родитеље и сл.);  

- Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, додати делове слике 

који недостају, и сл.);  

- Игре;  

- Певање у групи;  

- Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не 

волим, компарације...);  

- Погађање предмета или лица;  

- Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти;  

- Игра по улогама (симулација);  

- Цртање по диктату;  

- "Превођење" исказа у гест и геста у исказ;  

- Повезивање звучног материјала са илустрацијом;  

- Заједничко прављење илустрованих материјала (албум фотографија одељења, план недељних активности). 

                        

                                               
 

                                                            II разред  -  МАТЕМАТИКА  -  180 часова 

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. 

Оператив задаци наставе математике  

Ученици треба да: 

- савладају сабирање и одузимање до 100; 

- схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак множења; 

- упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 

- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без употребе ових назива); 

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

- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до аутоматизма); 

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

  операција; 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да одреде  

  вредност израза са две операције; 

- упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у најједноставнијим  

  примерима сабирања и одузимања; 

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

  (на основу веза између компонената операције); 

- 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). 
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Начин остваривања програма 

Због лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог часова по темама по моделу (укупно часова за тему; 

часова за обраду, часова за понављање и увежбавање) 

Други разред 

Природни бројеви до 100 (145; 55 + 90)  

Геометријска тела и фигуре (25; 8 + 17)  

Мерење и мере (10; 3 + 7) 

Главна одлика програма математике за млађе разреде јесте што су акцентовани опажајни појмови, који се стварају 

кроз добро планирану активност. 

Скупови. - Елементарни скуповни појмови у I разреду схватају се као дидактички материјал (а не као логичко-

појмовна основа) за наставу о бројевима. Формирање ових појмова заснива се на игри и практичној активности 

ученика (преко конкретних примера). 

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

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

подстицала апстракција, предвиђа се активна употреба речи скуп и елеменат, без покушаја да се идеја скупа учини 

експлицитном. При издвајању скупова води се рачуна о томе да је на неки детету доступан начин јасан кључ по 

којем је извршено издвајање и таме у његовој свести потпуно одређена реализација припадности. 

Дијаграмске слике треба користити и у представљању линија. На подесан визуелан начин или кроз пригодан језик 

треба истицати својства релације, захтевајући при томе да их ученици и сами уочавају, исправно представљају и у 

том смислу са њима активно 1раде. При томе је излишно прерано инсистирање на терминима који изражавају 

својства релација, као и на одређивању појмова путем дефиниција. 

Бројеви. - Програм математике у разредној настави предвиђа да ученици поступно упознају бројеве природног 

низа и број нулу како би на крају IV разреда у потпуности савладали систем природних бројева и његова својства. 

       Издвајањем, по природи елемената и њиховом распореду, различитих колекција објеката врши се пребројавање 

(ослоњено на способност детета да механички ређа имена бројева фиксираним редом) и записивање бројева 

цифрама (до 10). Тиме се учи "аритметичка азбука" и истиче независност броја од природе елемената који се броје 

и њиховог распореда. 

       При бројању ученици упознају идеју пресликавања; узастопно бројање наводи их на откривање законитости 

формирања низа природних бројева. Већ приликом изучавања бројева прве десетице открива се како се формира 

сваки број. 

      Операције с бројевима, у духу овог програма, треба схватити по следећем плану: издвајати погодне природне и 

дидактички припремљене ситуације које дају значење операцијама и бројевима уз истицање непроменљивости 

резултата. 

       У вези са почетним блоковима бројева (I и II разред) треба имати у виду неколико методолошких и методичких 

напомена. На том нивоу бројеви се везују за реалне групе објеката за које се везују и речи из природног језика 

(стадо, јато, гомила итд.), а паралелно се асимилује значење универзалније речи "скуп" и релацијског односа "члан 

скупа". Излагање те теме разбија се на дидактичке блокове. Бројеви у оквиру блока до 10 пишу се једном цифром 

(осим 10). Ту су значајне вежбе руке за правилно писање тих симбола. Овде се уводе и осмишљавају операције 

сабирања и одузимања, као и релацијски знакови =, >, <. Из педагошких разлога у почетку се препоручује блок 

бројева до 5, који се збировима са компонентама до 5 и вредностима преко 5 шири на бројеве 6 до 10. Вредност 

збирова у том најмањем блоку одмах се види, па је акценат на вежбама правилног записивања израза и релација 

које се ту јављају. Блок бројева до 20 је природна целина затворена за збирове једноцифрених бројева. Акценат се 

ставља на методу прелаза преко 10 при сабирању и одузимању, а циљ је спонтано запамћивање таблица сабирања и 

одузимања. 

Блок бројева до 100 формира се као збирови десетица и јединица. После обраде операција сабирања и одузимања, 

уводе се операције множења и дељења. Овај блок је такође природна целина затворена за множење једноцифрених 

бројева. Закони размене чинилаца, множења збира и разлике бројем, утемељују се и користе за изградњу таблице 

множења с циљем њеног спонтаног запамћивања. 

Програм предвиђа прво упознавање својстава операција, а затим, на тој основи, објашњавање начина рачунања. 

Тиме се повећава ефикасност наставе и ученицима знатно олакшава усвајање таблица сабирања и множења, као и 

формирање других рачунских умења. Исто тако, благовремено изучавање својстава операција и веза између њих 

подиже теоријски ниво целог рада из математике и потпуније открива смисао операције. Усвајање сваког својства 

операције пролази кроз неколико етапа: припремна вежбања, одговарајуће операције на одабраним примерима, 

формулисање својства, примена својства у одређивању вредности израза и начину рачунања, запис својства помоћу 

слова. Посебно је важно да се утврди како промене компонената рачунских операција утичу на резултат; као и да се 

укаже на значај ових чињеница у практичном рачунању. Тако, на пример, није довољно да ученици само знају да 

производ двају бројева не мења вредност ако се један од њих помножи неким бројем, а други подели там истим 

бројем, већ то треба да умеју и да примене на конкретним примерима. 

У  II разреду операције се врше усмено, уз записивање одговарајућих израза и једнакости. 
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При изучавању операција треба предвидети довољан број вежбања чијим ће обављањем ученици изграђивати 

сигурност и спретност усменог и писменог рачунања. Међутим, сама та техника није довољна. Тек разумевањем 

шта која рачунска операција представља у конкретним задацима, односно свесно одлучивање а не нагађање када 

коју операцију треба применити, претвара ту технику у стварно а не формално знање. 

Бројевне изразе треба обрађивати упоредо са увежбавањем рачунских операција. Треба инсистирати на томе да 

ученици текстуално записане задатке приказују бројевним изразима и да речима исказују бројевне изразе, односно 

да их читају. Оваквим начином обрађивања бројевних израза ученици се сигурно сналазе у редоследу рачунских 

операција и лако схватају значај заграда у задацима. 

Почеци формирања математичког језика. - Математички језик чине основни симболи, изрази и формуле. То је 

језик тачан, јасан и истовремено прецизан. 

 Слово у својству математичког знака појављује се већ у II разреду. Њиме се замењују разни симболи за записивање 

непознатог броја (тачка, цртица, квадратић), на пример при решавању задатака облика: "Ако замишљеном броју 

додамо 5, онда добијемо 9. Који је број замишљен." (Превод гласи: x + 5 = 9). 

      Код ученика се поступно изграђује представа о променљивој, при чему слово наступа у својству симбола 

променљиве. Ученици најпре одређују вредности најпростијих израза (облика: а + 3, б - 4, а + б, а - б) за различите 

бројевне вредности слова која у њима фигуришу. Касније постепено упознају сложеније изразе. 

     Програм предвиђа да се једначине, као специјалне формуле, решавају паралелно са вршењем одговарајућих 

рачунских операција. Решавање једначина у II разреду заснива се на познавању рачунских операција и њихове 

међусобне повезаности. При решавању једначина с непознатим елементом множења и дељења треба узимати само 

примере с целобројним решењима. 

     Једначине пружају велике могућности за још потпуније сагледавање својстава рачунских операција и 

функционалне зависности резултата операције од њених компонената. 

     Када одређени број задовољава (не задовољава) дату једначину, онда то ученици треба да исказују и записују 

речима "тачно" ("нетачно") или на неки други, краћи начин. 

     Присутност алгебарске пропедевтике у програму разредне наставе омогућују да се дубље и на вишем нивоу 

изучавају предвиђени математички садржаји. Другим речима, користећи се елементима математичког језика, 

ученици усвајају знања с већим степеном уопштености. 

Идеја функције. - Идеја функције прожима све програмске садржаје, почевши од формирања појма броја и 

операције. Највећи значај на овом плану придаје се откривању идеје пресликавања (нпр. свакој дужи, при одређеној 

јединици мерења, одговара један одређени број итд.). Изграђивању појма пресликавања помаже увођење таблица и 

дијаграма. Таблице треба користити почев с И разредом. На пример, у виду таблице прегледно се може записати 

решење задатка: "У двема кутијама налази се укупно 8 оловака. Колико оловака може бити у једној, а колико у 

другој кутији?" При томе ученици уочавају све односе (у првој кутији број оловака повећава се за 1, у другој се 

смањује за 1, а укупан број оловака у обе кутије се не мења).  

      У процесу систематског рада с таблицама ученици овладавају самим начином коришћења таблица за 

утврђивање одговарајућих зависности између података (величина) што је, само по себи, посебно важно. 

      Откривању идеје функције доприносе и разноврсна вежбања с бројевним низовима. На пример, може се дати 

задатак: "Продужити низ 10, 15, 20... Који ће број бити у низу на осмом (петнаестом) месту? Да ли је у датом низу 

број 45 (или 44)? На којем ће месту у датом низу бити број 55 (или 70)?" 

Текстуални задаци. - Текстуални задаци користе се као садржаји разних вежбања, при чему ученици у разним 

животним ситуацијама уочавају одговарајуће математичке релације, и обратно-математичке апстракције 

примењују у одговарајућим животним односима: они представљају средство повезивања наставе математике са 

животом. У процесу решавања задатака ученици изграђују практична умења и навике које су им неопходне у 

животу и упознају нашу друштвену стварност. Сам процес решавања текстуалних задатака на најбољи начин 

доприноси математичком и општем развитку ученика. Треба настојати да се у процесу решавања потпуно 

искористе све могућности које постоје у задацима. 

     При разматрању сваке нове операције прво се уводе прости задаци који су усмерени на откривање смисла те 

операције (задаци за одређивање збира, разлике, производа, количника), а затим се уводе задаци при чијем се 

решавању открива нови смисао операција (задаци повезани с појмовима разлике и количника); на крају се 

разматрају прости задаци који се односе на откривање узајамних веза између директних и обратних операција 

(задаци за одређивање непознате компоненте). Сложене задатке треба решавати поступно, према њиховој 

компликованости: прво задатке с две, па затим с три и, на крају, са више операција. 

    При решавању текстуалних задатака корисно је већ у I разреду навикавати ученике да решавање записују у виду 

бројевног израза, с тим што се изоставља именовање података (то даје могућност да се према једном истом изразу 

састављају задаци различитог конкретног садржаја и да тако ученици увиђају да се различити задаци решавају 

једном истом операцијом). У II разреду решавају се задаци са словним подацима, што још више помаже ученицима 

да схвате да се једном истом операцијом могу решити задаци с различитим конкретним садржајем. 

      Употреба израза предвиђа се и при решавању сложених задатака. При решавању задатака с претходним 

састављањем израза пажња се усредсређује на анализу услова задатака и састављање плана његовог решења. У 

структури израза приказује цео ток решења задатака: операције које треба обавити, бројеви над којима се обављају 
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операције и редослед којим се изврšавају те операције. 

     Састављање израза представља добру припрему за састављање најпростијих једначина према услову задатка. У 

свакој конкретној ситуацији задатке треба реšавати најрационалнијим начином, уз употребу дијаграма, схема и 

других средстава приказивања. Неопходно је такође да ученик претходно процењује резултат и да проверава 

тачност самог резултата. Провери треба посвећивати велику пажњу; указати ученицима на њену неопходност, на 

разне начине проверавања и навикавати их да самостално врше проверу резултата. Ниједан задатак не треба 

сматрати завршним док није извршена провера. При рачунању, које се мора обављати тачно, треба развијати 

брзину, с тим да она никада не иде на штету тачности која је ипак главна. 

Геометријски садржаји. - Основна интенција програма у области геометрије састоји се у томе што се инсистира и 

на геометрији облика, као и на геометрији мерења (мерење дужи, површи, тела). Изучавање геометријског градива 

повезује се с другим садржајима почетне наставе математике. Користе се геометријске фигуре у процесу 

формирања појма броја и операција с бројевима; и обратно, користе се бројеви за изучавање својства геометријских 

фигура. На пример: комутативно својство множења приказује се на правоугаонику који је растављен на једнаке 

квадрате, задаци о кретању илуструју се 4на дужима итд. 

     Ученици најпре пропедевтички упознају облике геометријских тела, што им је приступачније од основних 

геометријских појмова. Затим упознају различите најпростије геометријске фигуре: линије, тачку и дуж, а тек онда 

добијају прве представе о правоугаонику и квадрату, углу, троуглу, кругу, правој и равни, квадру, коцки и неким 

њиховим својствима. 

     Конкретизујући речено, а у вези са прве три теме у И разреду, ваља имати у види неколико битних 

карактеристика тих садржаја. Положаји су релацијски појмови, па речи које их означавају треба везивати за 

окружујућу реалност или њено сликовно представљање. Геометријски појмови на овом нивоу су опажајни.       

     Тако је облик битно својство реалног света (укључујући и дидактички материјал) и слика које их представљају. 

Речи линија везивати за тела чија су простирања у правцу једне димензије (жице, конопци итд.), фигура - у две 

димензије (модели од папира, плоче итд.), а тело - у три димензије. 

      Почетна настава геометрије мора бити експериментална, тј. најпростије геометријске фигуре и нека њихова 

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

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

најопштија својства одређених фигура која не зависе од времена, материјала, боје, тежине и др. Тако ученици стичу 

елементарне геометријске представе, апстрахујући небитна конкретна својства материјалних ствари. 

      Иако основу наставе геометрије у млађим разредима чине организовано посматрање и експеримент, ипак је 

неопходно да се ученици навикавају, у складу са узрастом, не само да посматрају и експериментишу већ да и све 

више расуђивањем откривају геометријске чињенице. 

     Систематски рад на развијању елементарних просторних представа код ученика у разредној настави треба да 

створи добру основу за шире и дубље изучавање геометријских фигура и њихових својстава у старијим разредима 

основне школе. 

Мерење и мере. - За упознавање метарског система мера треба користити очигледна средства и давати ученицима 

да мере предмете из околине (у учионици, школском дворишту, код куће итд.). Исто тако, неопходно је и да се 

ученици вежбају да процењују одока (нпр. раздаљину између два предмета, масу и сл.), па да по завршеном таквом 

мерењу утврђују израчунавањем колику су грешку учинили. 

      Претварање јединица у мање и веће јединице треба показивати и увежбавати на примерима, али у задацима не 

треба претеривати с великим бројем разних јединица. Благовременим увођењем метарског система мера отпада 

потреба да се вишеимени бројеви издвајају у посебан одељак, односно рачунске операције са вишеименим 

бројевима треба изводити упоредо с рачунањем с природним бројевима на тај начин што ће се вишеимени бројеви 

претварати у једноимене бројеве најнижих јединица. 

      Посебну пажњу треба обратити домаћим задацима. 

Домаћи задаци се планирају навођењем типова задатака, при чему се води рачуна о образовно-васпитним задацима 

одговарајућег градива (теме) и могућностима ученика. У "припремама" (конспектима) за часове конкретно се 

наводе сви задаци предвиђени за домаћи рад. 

При састављању, односно припремању задатака за домаћи рад треба имати у виду индивидуалне способности 

ученика (обавезни задаци, факултативни задаци). 

Домаћи задаци имају за циљ не само утврђивање и понављање пређеног градива на часу, већ и даље усавршавање 

математичких знања, умења и навика ученика; стога, осим задатака сасвим аналогних онима који су решавани на 

часу, треба задавати и друге обавезне задатке (како би ученици користили књигу, испољили своју иницијативу и 

друге способности, мобилисали своје знање). Наиме, место и улога домаћих задатака произлазе из чињенице што 

су они саставни део наставе, односно учења и погодна форма за активирање ученика, оспособљавање за самосталан 

рад и учвршћивање знања. С тог становишта их треба давати, структурирати, проверавати и вредновати. Домаћи 

задаци проверавају се на различите начине (које треба варирати): усменим испитивањем појединих ученика (израда 

појединих задатака из домаћег рада), путем краћег контролног рада, планском коментарисаном провером (уз 

ангажовање ученика и повезивањем с понављањем пређеног градива) а, пре свега, непосредним брзим 

фрагментарним увидом у свеске ученика (фронтално) при обиласку одељења у почетку часа или детаљним 
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прегледом (ван часа) извесног броја, по неком плану, прикупљених свезака (уз коментарисање уочених грешака 

при враћању свезака и исправљање грешака од стране ученика). Домаће задатке треба на одређени начин 

вредновати - посредно узимати у обзир при формирању оцене ученика из математике (ценити редовитост рада, 

правилност решења свих или већине задатака, квалитет решења, уредност) 

 
 

                                                   
 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД МАТЕМАТИКА 

 
Основни ниво 

У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица: 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој 

бројевној полуправој 

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру прве хиљаде 

1МА.1.1.5. уме да решаваједноставнеједначине у оквиру прве хиљаде 

У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 

1МА. 1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, 

полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, 

нормалност,припадност) 

1МА. 1.2.2. знајединице за мерење дужине и њихове односе 

У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица: 

1МА.1.3.2.уме да израчуна половину,четвртину и десетину неке целине 

У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 

1МА. 1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем уједноставним   

                    ситуацијама 

Средњи ниво 

У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица: 

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи 

број)   и разуме декадни бројни систем 

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза 

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције 

1МА.2.1.5. уме да решаваједначине 

 

У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 

1МА.2.2.2. претварајединице за мерење дужине 

 

У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица: 

1.МА.2.4.2.знајединице за време (секунда,минут,сат,дан,месец,година) и уме да претвара веће 

у мање и пореди временске интервале уједноставним ситуацијама 
                                                                  

                                                                           

                                                                II разред  -  СВЕТ ОКО НАС  -  72 часа 

 

Циљеви  и задаци 
-развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање, именовање;  
- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 

- подстицање дечјих 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 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; 
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- развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за критеријум   

  понашања према другима; 

- развијање одговорног односа према окружењу, интересовања и спремности за његово очување. 

Начин остваривања програма  
Наставни програми предмета свет око нас надовезују се на садржаје Припремног предшколског програма у оквиру 

кога су ученици стекли нека сазнања о себи, природном и друштвеном окружењу. Пуно остварење програма, чији 

се циљ односи на стицање знања, формирање вештина, усвајање ставова и вредности, подразумева корелацију са 

обавезним и изборним наставним предметима и ваннаставним активностима.  

У наставном процесу полази се од несистематизованих искуствених сазнања ученика и иде се ка општим, научно 

заснованим, систематизованим знањима из области природе, друштва и културе. При избору програмске грађе 

примењена је концепција спиралних кругова у циљу формирања елементарних научних појмова и постављање 

мреже за систем појмова из области природе, друштва и културе, у складу са узрасним карактеристикама ученика. 

То значи да се иста тематика из разреда у разред проширује, продубљује и посматра са различитих аспеката уз 

постепено увођење нових садржаја. Потребно је обезбедити интегрисаност градива које се обрађује, како међу 

различитим садржајима програма, тако и са другим предметима и реалним животом. Систематизовањем, 

допуњавањем и реструктуирањем искуствених сазнања ученика и њиховим довођењем у везу са научним 

сазнањима, знања се надограђују, проверавају и примењују. Запажање основних својстава објеката, појава и 

процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности треба да буду у основи свих активности у реализацији овог 

програма, што на овом узрасту представља одличан подстицај за развој сазнајних способности и когнитивних 

процеса ученика.  

Знања која се стичу у оквиру овог предмета треба да буду у функцији одговорног односа према себи, другима и 

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

да развијају екоцентрични поглед на свет, јер је човек део природе и у складу са њом треба да се понаша. Са 

екологијом су се ученици сусрели у Припремном предшколском програму али је у првом циклусу потребно та 

сазнања проширити и створити предуслове за разумевање концепта одрживог развоја који је шири од разумевања 

значаја очувања природе. Ученици првог разреда се ослањају на конкретно мишљење и још увек имају тешкоће да 

разумеју каузалне односе и сагледају последице у будућности. Зато је потребно континуирано користити очигледне 

примере који су довољно јасни и конкретни како би се ученицима приближили суштински принципи одрживог 

развоја. Ученике треба подстицати на учешће у активностима примереним узрасту као што су: неговање биљака у 

школи и дому; уочавање негативних и позитивних утицаја човека у непосредној околини, уочавање извора 

загађивања воде, ваздуха и земљишта у околини и учешће у разним акцијама заштите; сакупљање и раздвајање 

отпада за рециклажу - папир, пластика... Пуно разумевање тог концепта је могуће тек на каснијем узрасту ученика 

али се оно развија већ од предшколског узраста, континуирано и не само на нивоу знања већ на нивоу усвојених 

вредности, ставова и пре свега навика.  

При дефинисању програмских садржаја овог наставног предмета поштован је завичајни принцип. Програм у првом 

разреду односи се само на непосредно окружење - Моја околина, а у другом разреду - Моје место, насеље са 

околином. Садржај програма у првом разреду обухвата тематске целине Ја и други, Жива и нежива природа, 

Оријентација у простору и времену, Култура живљења, а у другом: Жива и нежива природа, Где човек живи, 

Људска делатност, Кретање у простору и времену. Свака од њих је структуирана тако да указује на аспект са ког 

треба разматрати наведене садржаје укључујући елементе одрживог понашања (здравље, екологија, 

демократичност, технологија, култура...).  

Овај наставни предмет представља основу за изучавање садржаја у оквиру наставних предмета биологија, 

географија, историја, физика и хемија. Ако се има у виду да ће се ученици сусрести са тим предметима тек за 

неколико година важно је постепено градити мрежу појмова и обезбедити позитиван трансфер знања. Предмет не 

би требало оптерећивати претераном фактографијом, већ се фокусирати на стицање основних знања која треба да 

буду добро интегрисана како не би остала изолована и самим тим мање разумљива и још мање применљива.  

У структури програма уз садржаје наведен је и фонд часова који је оријентациони водич за наставнике. Његово 

уважавање, уз избор адекватних метода и начина рад, омогућује успешно остварење циљева и задатака програма. 

Наравно, сваки наставник у складу са конкретном ситуацијом при изради оперативних планова може направити 

извесне измене у броју часова водећи рачуна о томе да се не наруши целина наставног програма и да свака тема 

добије адекватан простор.  

У овом предмету учење треба да се одвија кроз интерактивне социјалне активности, испољавање индивидуалности 

уз поштовање различитости, туђих потреба и права. У зависности од садржаја и циља који се жели остварити 

наставник треба да подстакне ученике на различите активности. Важно је одабрати активности које ангажују како 

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

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

упознавању света и процесу учења. Добра интеграција чулних утисака је услов за правилно искуствено сазнање и 

отворен пут за трансформацију представа и опажајно-практичног мишљења у појмовно.  

Кад год је то могуће, у процесу учења треба омогућити ученицима избор различитих активности, сходно њиховим 
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субјективним склоностима, ради постизања жељених циљева. Активности треба осмислити тако да (уз опрез) дете 

испробава своје могућности. Неопходно је пружити му прилику да кроз активности покаже своју оспособљеност у 

практичној примени усвојених знања. За изучавање природних појава врло је значајно проблемско структурирање 

садржаја као подстицај радозналости и интелектуалне активности деце. У првом и другом разреду предност имају 

истраживачке активности засноване на чулном сазнању, стечене практиковањем кроз експерименте у осмишљеној 

образовној активности, као и у свакодневном животу и спонтаној игри. Пожељне су активности које омогућују 

интеракцију са физичком и социјалном средином, јер доприносе спознавању света око нас, тако што се откривају 

односи и упознају својства и карактеристике предмета, бића, појава и процеса и стичу се социјалне вештине. 

Такође, већина циљева и задатака овог предмета се постиже кроз непосредну истраживачку активност деце и 

ненаметљив подстицај и подршку наставника.  

Значајне активности ученика у оквиру предмета свет око нас јесу:  

- Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања света у окружењу 

(уочавање видних карактеристика);  

- Описивање - вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих запажања;  

- Процењивање - самостално одмеравање;  

- Груписање - уочавање сличности и различитости ради класификовања;  

- Праћење - континуирано посматрање ради запажања промена;  

- Бележење - записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања;  

- Практиковање - у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду;  

- Експериментисање - намерно модификоване активности, огледи које изводи сам ученик;  

- Истраживање - испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних односа;  

- Сакупљање - прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног окружења;  

- Стварање - креативна продукција;  

- Играње - дидактичке, едукативне и спонтане игре;  

- Активности у оквиру мини-пројекта - осмишљавање и реализација.  

Постављени циљеви и задаци реализују се кроз наставни процес у школи, обогаћен осталим облицима активности у 

оквиру школског програма. За потребе овог предмета посебно су погодни: организоване посете, шетње, излети, 

настава у природи, осмишљене екскурзије, осмишљени часови у природи, зимовања и летовања ученика, као и 

учешће у одговарајућим акцијама у сарадњи са локалном средином, родитељима, друштвима за заштиту животне 

средине, за заштиту животиња...  

Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета за први и други разред, у реализацији програма за 

предмет Свет око нас препоручује се и коришћење шире литературе и осталих извора информација: штампаних, 

аудио-визуелних и електронских медија.  

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

учења, а у складу са индивидуалним развојним способностима. При процесу праћења остваривања постављених 

циљева и задатака, као и постизању постављених стандарда, пожељно је што мање користити класичне писмене 

провере знања - контролне и писмене вежбе. Поред мотивационог значаја, оцена би требало да представља и одраз 

квалитета испуњености постављених стандарда (знања, умења, ставова и вредности) у оквиру предмета.  

Активности ученика 

      При остваривању циљева и задатака предмета свет око нас мора се имати у виду да су садржаји и активности 

неодвојиви у наставном процесу. Важно је одабрати активности које ангажују како поједина чула тако и више чула 

паралелно. Синхронизација чулних утисака даје целовиту слику објеката, процеса, појава и њихову интеграцију у 

комплексну слику света, а уважава различитости у склоностима деце при упознавању света и процесу учења. Добра 

интеграција чулних утисака је услов за правилно искуствено сазнање и отворен пут за трансформацију представа и 

опажајно - практичног мишљења у појмовно.  

              Кад год је то могуће, у процесу учења треба омогућити ученицима избор различитих активности и 

садржаја, сходно њиховим субјективним склоностима, ради постизања жељених циљева. Активности треба 

осмислити тако да (уз опрез) дете испробава своје могућности. Неопходно је пружити му прилику да кроз 

активности покаже своју оспособљеност у практичној примени усвојених знања. За изучавање природних појава 

врло је значајно проблемско структурирање садржаја као подстицај радозналости и интелектуалне активности 

деце. У првом и другом разреду prednost имају истраживачке активности засноване на чулном сазнању, стечене 

практиковањем кроз експерименте у осмишљеној образовној активности, као и у свакодневном животу и 

спонтаној игри. Пожељне су активности које омогућују интеракцију са физичком и социјалном средином, јер 

доприносе спознавању света око нас, тако што се откривају односи и упознају својства и карактеристике предмета, 

бића, појава и процеса и стичу се социјалне вештине. 

Значајне активности ученика у оквиру предмета свет око нас јесу:  

- Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања света у окружењу 

(уочавање видних карактеристика); 

- Описивање - вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих запажања;  

- Процењивање - самостално одмеравање;  
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- Груписање - уочавање сличности и различитости ради класификовања;  

- Праћење - континуирано посматрање ради запажања промена;  

- Бележење - записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања;  

- Практиковање - у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду;  

- Експериментисање - намерно модификоване активности, огледи које изводи сам ученик;  

- Истраживање - испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних односа;  

- Сакупљање - прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног окружења;  

- Стварање - креативна продукција;  

- Играње - дидактичке, едукативне и спонтане игре;  

- Активности у оквиру мини-пројекта - осмишљавање и реализација. 

Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и 

ненаметљив подстицај и подршку наставника. 

Наставне методе и активности 

Најефикасније методе учења у настави предмета свет око нас јесу оне методе које ученика стављају у адекватну 

активну позицију у процесу стицања знања. Потребно је стварање ситуација учења у којима ће доћи до изражаја 

различите активности ученика које омогућавају различите начине учења. Погодне су различите методе учења - 

наставе: 

Партиципативне методе учења поред стицања знања омогућују развој способности и вештина, а посебно 

доприносе развоју когнитивних процеса, захваљујући делању - практиковању одређених радњи. 

Решавање проблем-ситуација које доводе до когнитивног конфликта, погодују развоју мисаоних способности. 

Кооперативне методе учења омогућују социјалне активности на заједничким задацима, велики степен личног 

ангажовања и сналажење у социјалном контексту. 

Интерактивне методе, од рада у пару до тимског рада, омогућују разне облике социјалне партиципације и 

обогаћивање сопственог искуства кроз размену са другима. 

Амбијентално учење омогућује најадекватнији простор за упознавање света око нас. Променљивост амбијента 

обезбеђује сагледавање исте ствари са различитих аспеката у различитим околностима и различитим појавним 

формама. 

Игра као најживотнија ситуација, и деци на овом узрасту најпримеренија активност, изузетно је погодна, 

ненаметљива форма учења. 

Постављени циљеви и задаци реализују се пре свега кроз наставни процес у школи, обогаћен осталим облицима 

активности у оквиру школског програма. За потребе овог предмета посебно су погодни: организоване посете, 

шетње, излети, настава у природи, осмишљене екскурзије, зимовања и летовања ученика. 

Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета за први и други разред, у реализацији програма за 

предмет свет око нас препоручује се и коришћење шире литературе и осталих извора информација: штампаних, 

аудио-визуелних и електронских медија; посебно аутентичних природних и друштвених извора, као 

најверодостојнијих показатеља стварности, појава и процеса у свету у коме живимо. 

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

учења, а у складу са индивидуалним развојним способностима. Обавеза учитеља је да организовањем наставе - 

учења, утиче мотивационо и подстицајно на развој способности ученика - уз максимално коришћење 

диференцираних захтева и интересантних начина рада - у циљу поштовања права на различитост, како у нивоу 

предзнања ученика, тако и динамике развоја њихових потенцијалних способности. При процесу праћења 

остваривања постављених циљева и задатака, као и постизању постављених стандарда, пожељно је што мање 

користити класичне писмене провере знања - контролне и писмене вежбе. Поред мотивационог значаја, оцена би 

требало да представља и одраз квалитета испуњености постављених стандарда (знања, умења, ставова и вредности) 

у оквиру предмета.   

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД СВЕТ ОКО НАС 

Основни ниво: 

У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица: 

1 ПД. 1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рада 

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу 

1ПДЛ .1.3. зна заједничке карактеристике живих бића 

ШД.1.1.4. уме да класификује жива бића премаједном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране,  

                  кретања и размножавања 

ШД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића 

1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима 

 

У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица: 

1ПД. 1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе 

ШД.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса 
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1ПД. 1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 

 

У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица: 

1 ПД. 1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта 

ШД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала 

1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке 

1ПД. 1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост,  

                    провидност, намагнетисаност 

1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу 

ШД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког утицаја и  

                  деловања воде и ваздуха 

У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица: 

1 ПД. 1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама 

1ПД. 1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса,  

                    карактеристични објекти 

1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца 

1ПД.1.4.4. знајединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век 

1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара 

 

У области ДРУШТВО ученик/ученица: 

1ПД. 1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови 

ШД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу 

1ПД. 1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу 

1 ПД. 1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите 

ШД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља 

 

У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица: 

1 ПД. 1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода 

1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и љихове карактеристике 

1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, границе, главни град,  

                  симболи, становништво 

1ПД. 1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости 

1ПДЛ .6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости 

1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их 

Средњи ниво: 

У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица: 

1 ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима 

1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи 

 

У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица: 

1ПД. 2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе 

1ПД.2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и рационалног коришћења  

                  необновљивих ресурса 

 

1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса 

1ПД.2.2.4. зна штаје добробит животиња и поступке којима се она штити 

 

У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица: 

ШД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање 

1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава 

1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису 

ШД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и препознаје  

                  примере у свом окружењу 

1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала 

1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други материјали од оних промена материјала при  

                  којима не настају други материјали 

 

У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица: 

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела 

ШД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски 
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ШД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља 

1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и најважнија насеља,  

                  облике рељефа и површинских вода 

1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена 

 

У области ДРУШТВО ученик/ученица: 

ШД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова 

1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама 

ШД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности 

 
 

                  
II разред  -  ЛИКОВНА КУЛТУРА – 72 часа 

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. 

Задаци: 

- настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина,  

  боја, положаја облика у природи; 

- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење; 

- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства  

  ликовно-визуелног изражавања; 

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; 

- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном  

  изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 

- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

- да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара; 

- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, примењују у раду и животу; 

- развијати сензибилитет за лепо писање; 

- развијати моторичке способности ученика. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- схвате ликовно-визуелни рад као 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). 

Начин оставривања програма 

      Програм ликовне културе даје сваком наставнику слободу, могућности да испољи креативност, да проналази 

одговарајуће облике, методе и средства за реализацију. Упутство ће му помоћи у процесу стварања сопствених 

идеја, никако, дакле, шаблона, односно очекује се да и сам наставник буде креативан у свом раду. То значи да је 

потребно да за сваки задатак и сам наставник начини визуелну припрему (ликовни рад) како би уочио карактер 

задатка и начине рада у реализацији таквог задатка, што ће бити нека врста опомене или самоконтроле у процесу 

постављања захтева упућеног ученицима. Најважније је извршити идентификацију садржаја, полазећи од опажања 

околине (природе и вештачког човековог окружења - објекти које је човек начинио). Најбоље је учење од природе, 

посматрање, опажање и уочавање непоновљивости природе, из чега ће произаћи и потреба за очувањем природе, а 

потом симболичан израз карактеристичних елемената који ће означити и природу ученика.          

       То ће бити прилика да се одреди појам у садржају два до три подпојма и неколико информација што ће имати 

образовно значење. Треба водити рачуна да захтев буде сведен и прилагођен узрасним могућностима ученика 

(његовим психофизичким карактеристикама), чиме ће бити задовољен елементарни захтев да за предвиђено време 

од једног, до два часа, ученик заврши свој рад. Непримерено је да ученик завршава своје радове код куће, да би га 

потом наставник накнадно оценио. Ученик треба да зна какав му је задатак постављен, сам треба да проналази 
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решења задатка, по логици непосредног естетског доживљаја. Поред визуелне припреме наставник треба да има и 

писмену припрему (писану) која се ослања на глобално и оперативно планирање за сваку годину посебно и за сваки 

 час понаособ. Наставник треба да приђе решавању задатка самостално. Уколико се деси да тренутно нема неку 

своју идеју, ова кратка образложења целина програма треба да му послуже као мотивација за проналажење својих 

идеја. Није препоручљиво да наставник нуди теме ученицима.    

       Наставник треба да води разговор са ученицима како би сваки ученик пре почетка рада дошао до своје идеје, а 

на основу понуђеног ликовног садржаја. 

      Приликом планирања треба водити рачуна да се предвиди око 60% обраде новог градива према 40% 

вежбања.Под појмом обраде новог градива подразумева се први рад предвиђеног садржаја у некој од предвиђених 

техника и коришћења материјала. Вежбањем су предвиђени исти садржаји (али реализовани у другим техникама и 

другим материјалима у односу на први рад). Сваки наставник би требало да сачини по тим принципима годишњи 

план рада из кога ће касније сачинити оперативне планове рада за сваки месец посебно. У процесу израде 

годишњих и оперативних планова рада, наставник треба да води рачуна о идентификацији садржаја, а најбоље би 

било када би и сам нацртао, насликао и извајао неки од предвиђених наставних јединица - садржаја програма, како 

би му биле јасне представе колико је времена потребно за израду једног таквог рада. Исто је тако битно да утврди 

ниво захтева за ученике, јер уколико наставник није у могућности да реализује такав задатак, непримерено је да 

тако нешто тражи и од ученика. У процесу мотивисања ученика за рад, наставник ће водити разговор о 

предвиђеним садржајима (ликовни садржаји), чиме ће створити услове, а ослањајући се на знања ученика стечена у 

другим областима, да сваки ученик пронађе своју тему за рад.   Наставник никад не треба да каже коју ће тему 

ученици цртати, сликати или вајати! Ученик сам треба да дође до своје теме, то наглашавамо према планираном 

садржају, како се не би десило да на сваком часу наставник каже "данас ћете цртати или сликати слободну тему". 

Ученик треба да изврши избор теме на основу добро вођеног разговора о опажању природе и човекових творевина 

које чине његово окружење. Добро би било када се ученици не би држали стандардизованих блокова за цртање. 

Добро би било када би могли и сами да изврше избор облика и боје папира или неке друге подлоге за цртање и 

сликање. То су најчешће врло јефтини папири, као што је натрон папир, пак папир, чак и новинска хартија може да 

послужи као подлога за сликање. Треба врло често мењати формат папира, или подлоге на којој се нешто ради, да 

ли је то подлога за колаж, деколаж или асамблаж. Такве подлоге могу и да се препарирају са разблаженим брашном 

и водом, или разблаженим лепком за дрво, или можда неким другим материјалом са неким другим везивом, што 

може и сам наставник да учини. На тај начин ће почети нека врста истраживачког рада у овој области. То ће уједно 

бити прилика да наставник уочава да ли су неки ученици ушли у манир користећи одређени материјал за рад. Ако 

се то деси код неких ученика, а дешава се да постају "вешти", треба му понудити да ради са другим материјалом, 

који ће му пружити "отпор", а он ће се трудити да реши проблем те ће самим тим бити доведен у ситуацију да 

улажући "напор" буде и креативан. 

За наставника би било повољно да сваке године сачињава нови годишњи и оперативне планове рада, чиме ће 

доказати и своју креативност у стварању услова за ученичку креативност, јер сваке године сачињава планове на 

основу прошлогодишњег искуства, што ће његову праксу континуирано унапређивати. 

                                                                             
                                        II разред  -  МУЗИЧКА КУЛТУРА  - 36 часова 

Циљ 
- 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 

Задаци 
- 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 звука); 
- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; 
- развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша); 
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности. 
Садржаје музичке културе чине следеће активности: извођење (певање/свирање), слушање и стварање музике. 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

- певају песме по слуху; 

- слушају вредна дела уметничке и народне музике; 
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- свирају на дечјим музичким инструментима; 

- изводе дечје, народне и уметничке музичке игре. 

Начин оставривања програма 
Препоруке за остваривање програма у другом разреду 

Дечје песме и игре с певањем 

(Ученици и школа; јесен; Божић и Нова година; зима; пролеће; мајка и успаванка; кућа, завичај и домовина; дечја 

игра; природа, животиње и околина; обичаји; остало). 

Усвајање музичког речника у вези са певањем: тонови узлазе - тонови силазе; гласно - средње; гласно - тихо; брзо - 

умерено; брзо - споро; нежно - тужно; нежно - радосно. (Наведени изрази се упознају путем искуства, без 

постављања дефиниције). 

Свирање 

- Певање допунити обележавањем сваког тактовног дела ударцем о инструмент у складу са темпом извођења; 

- помоћу удараљки извести неки ритам научене мелодије уз истовремено ритмичко рецитовање или певање; 

- извођење ритма познате мелодије пљескањем или ритмичким инструментом уз истовремено замишљање мелодије 

у себи; 

- понављање краћег задатог ритмичког мотива (вежба памћења и брзог сналажења); 

- свирање ритма појединих говорних речи с различитим бројем слогова или краћих реченица. 

Слушање музике 

Усвајање музичког речника у вези са слушањем: 

- оркестар, дувачки оркестар; 

- флаута - флаутист; 

- гитара - гитарист; 

- дечји, женски и мушки глас. 

Сви изрази се упознају на линији разумевања значења речи и препознавања звука. 

Музичко стваралаштво 

- Стално подстицање ученика на што изражајније певање научених песмица; 

- опонашање звукова из околине, спонтаном или договореном импровизацијом (звуци у кући, граду, природи - 

разговор животиња, разговор стабала шуштањем лишћа); 

- измишљање малих ритмичких целина остварених спонтано изговореним или отпеваним групама гласова 

(измишљање групе састављене само од самогласника или само од сугласника), ко ће дуже, ко ће занимљивије, 

разигране групе гласова; 

- импровизација остварена рукама или ногама, односно дечјим инструментима (уз стајање на једном месту или 

кретањем кроз простор); 

- слободно импровизовани дијалози помоћу дечјих инструмената (деца бирају исте или различите инструменте); 

- импровизација дечје мелодије на властит или од учитеља предложен стих; 

- слободно измишљање покрета уз музику (нпр. за неко коло уз научену нову мелодију). 

                                                

II разред  -  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  - 108 часова 

 

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 

Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

- подстицање раста, развоја 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. 

Оперативни задаци 

Исти као у првом разреду уз усавршавање кретања и вежби из првог разреда, њихова комбинација и примена у 

сложенијим условима извођења 
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Начин оставривања програма 
Организација образовно-васпитног рада 

Процес физичког васпитања усмерен је на: 

- развијање физичких способности, 

- усвајање моторичких знања, умења и навика, 

- теоријско образовање. 

Ове компоненте чине јединствен и веома сложен процес физичког васпитања, а у пракси сви ти задаци прожимају 

се и повезују са ситуацијама које настају у току рада. 

1. У циљу развијања физичких способности - снаге, брзине, издржљивости, прецизности, гибљивости и 

покретљивости, на свим часовима, ванчасовним и ваншколским облицима рада, спроводи се низ поступака 

(метода) и облика рада путем којих се постижу оптималне вредности ових способности, као основ за успешно 

стицање моторичких знања, умења, навика и формирања правилног држања тела. 

Програм за развијање физичких способности сачињава наставник. Овај програм се изводи у припремном делу часа, 

као вежбе обликовања, фронтално, са свим ученицима истовремено, које утичу на општу физиолошку и 

емоционалну припрему за вежбање и, пре свега, на својство покретљивости, као једне од функционалних својстава 

апарата за кретање. У току рада, наставник треба да постепено усмерава ученике на самостално извођење ових 

вежби као научених, како би његова пажња била усмерена на исправљање грешака у извођењу тих задатака и како 

би их успешније припремао да вежбање користе и у слободно време. Такође, у овом делу часа могу се користити и 

вежбе, које као делови биомеханичке структуре главног задатка, служе за обуку и увежбавање конкретног 

програмског задатка. Ученицима, који из здравствених разлога имају специфичне вежбе, потребно је обезбедити 

посебно место за вежбање у овом дела часа. Затим, у вишим разредима програм треба да буде у функцији 

развијања, пре свега, снаге, брзине и издржљивости и у том циљу примењују се одговарајуће методе. Као 

најпогодније методе за школско физичко васпитање, прилагођене из спортског тренинга, јесу за трчања 

(оптерећење у субмаксималном итензитету) метод трајног рада; за техничке дисциплине из атлетике и спортску 

гимнастику метод интервално интензивног и екстензивног рада; за спортске игре комбинација претходно 

наведених. Рад се организује фронтално ("кружни рад" са великим - дугим - кругом) или групно уз главни задатак 

("кружни рад" као "кратки круг") са индивидуалним дозирањем. При изради програма, који садржи до 10 вежби, 

треба водити рачуна да у редоследу вежби не буду непосредно једна за другом две истородне вежбе, односно вежбе 

које ангажују исте мишићне групе. За сваког ученика наставник испуњава радни картон који садржи следеће 

елементе: име и презиме ученика, школска година (од петог до осмог разреда) и табелу са вежбама, нацртаним као 

скице у десет правоугаоника по вертикали. Поред сваке вежбе налази се рубрика за максималну вредност измерену 

за 30-секундно извођење конкретне вежбе (МВ), а затим се, на основу добијене МВ одреди половина те вредности 

(50%) и упише као дозирање за прву недељу и изводи се у једној серији, у другој недељи у две серије и у трећој 

недељи у три серије. Пауза између сваког радног места је до 30 секунди ако се примењује метод екстензивног и 

интензивног интервалног рада. Уколико се вежбе у "кружном раду" изводе у једној серији са 50% МВ, онда се оне 

могу применити у уводном делу часа. Са две серије вежбе се изводе, углавном, фронтално ако се и главни задатак 

изводи фронтално, као што су трчања и вежбе на тлу, а са три серије изводи се групно, паралелно са главним 

задатком. Када се рад у главном делу часа организује у групама са различитим задацима (нпр, код вежби на 

справама, или атлетици у техничким дисциплинама), онда се поједине вежбе их програма (највише три вежбе) 

ситуирају уз главну вежбу и то тако да оне буду у функцији развијања оне способности која је релевантна за 

извођење главног задатка. На тај начин је свако радно место, по садржају, конзистентно у односу на постављени 

задатак. Након три недеље, поново се мери МВ и одреди 50% те вредности, плус једно извођење у првој недељи, 

два у другој и три у трећој недељи. Уколико се примењује метода трајног рада, ученици се крећу са једног на 

друго место без паузе и изводе вежбе са радне листе у умереном темпу у трајању од 5 минута у првој недељи до 15 

минута у трећој недељи. Радни картони су обавезан дидактички материјал којег користи наставник. Наставник 

може да користи и друге методе које су познате у теорији и пракси. 

2. Програмски садржаји дати су по разредима, а где је то потребно, одвојено и према полу. Акценат се ставља на 

оне моторичке активности којима се најуспешније може супротставити последицама свакодневне хипокинезије и 

на оне који су у нашој средини најразвијенији и за које има интересовања у појединим срединама. 

2. 1. У I и II разреду, програмски садржаји се односе на кретања локомоторног карактера (ходања, трчања, скакања, 

пењања, пузања и вишења), затим манипулативног карактера (хватања, ношења и додавања предмета и реквизита) 

и динамичку и статичку равнотежу. Већина ових садржаја, као природни облици кретања, чине основ за изведена, 

по биомеханичкој структури конвенционалног карактера и, приликом њихове реализације, мора се водити рачуна 

о избору специфичних методских поступака обучавања, како би се ученици, усвајањем ових основних кретања, 

припремили за савладавање сложенијих програмских задатака. 

Програмски садржаји за прва два разреда дати су детаљно, тако да представљају и програмски максимум и 

реализују се у основном делу часа. 

За децу у прва два разреда програмски задаци за ово подручје су такве природе да могу да се реализују у свим 

школама и не захтевају посебне услове. Претежно, могу да се реализују у сали за физичко вежбање, на ливади, у 

школском дворишту, на отвореном спортском полигону, а у најгорем случају и у школском ходнику, или 
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учионици. У ова два разреда пливање изводи предметни наставник или инструктор. 

Предметна настава организује се у трећем и четвртом разреду. Уколико није могуће да се настава физичког 

васпитања у ова два разреда изводи као предметна, обезбеђује се стручно-инструктиван рад за циклус из вежби на 

тлу и справама и пливања. 

У старијем разреду у програму су дати само кључни програмски садржаји, али не и већи избор вежби помоћу којих 

оне треба да се остваре. То је учињено ради тога да би наставник физичког васпитања, могао слободно и креативно 

да изналази ефикасна решења и бира вежбе помоћу којих ће ток физичког вежбања да прилагођава 

специфичностима ученичких могућности (диференцирани приступ), просторним и материјалним условима рада. 

Спортска активност организује се од I до VIII разреда са једним часом недељно. Ученици се опредељују на почетку 

школске године за једну спортску грану, према обавезном програму који се реализује током школске године. 

Програмом се предвиђа најмање један курс за обуку пливања од првог до четвртог разреда, један курс скијања у 

шестом разреду и активности која је од интереса за средину којој школа живи и ради (стони тенис, веслање, 

борилачки спортови). 

Програм курсних облика сматра се интегралним делом обавезног наставног програма и, с обзиром на то да се за 

његову реализацију траже специфични материјални услови, то ће се ова настава организовати на посебан начин: на 

часовима у распореду редовне наставе (стони тенис, борилачки спортови...) у другим објектима у супротној смени 

од редовне наставе (пливање) и на другим објектима, а у за то планиране дане (скијање). 

2. 2. Од организационих облика рада који треба да допринесу усвајању оних умења и навика који су од значаја за 

свакодневни живот, програм се реализује у ванчасовној и ваншколској организацији рада и предвиђа: 

- упућивање ученика на самостално вежбање; 

- корективно-педагошки рад; 

- излети; 

- кросеви; 

- логоровање и зимовање; 

- такмичења; 

- дани спорта; 

- слободне активности. 

Разредни учитељ и наставник треба да упућују ученике да у слободно време самостално вежбају, јер се садржаји у 

највећој мери савладавају само на часу физичког васпитања. Због тога би се ова упутства првенствено односила на 

оне ученике чије физичке и моторичке способности не задовољавају, али и на остале, како би стекли трајну навику 

за вежбање. У том смислу током часова физичког васпитања разредни учитељ и наставник треба да ученицима 

прикаже и објасни вежбе, које за одређено време они треба код својих кућа, самостално, или уз помоћ других, да 

савладају. После извесног периода, разредни учитељ или наставник, на редовним часовима контролисаће шта је 

ученик од постављених задатака остварио. 

       Корективно-педагошки рад организује се са ученицима смањених физичких способности, ослабљеног здравља, 

са телесним деформитетима и лошим држањем тела и то: 

- са ученицима смањених физичких способности ради се на савладавању програмских садржаја, које ученици нису 

успели да савладају на редовној настави, као и на развијању физичких способности, углавном, снаге, брзине и 

издржљивости; 

- са ученицима ослабљеног здравља рад се организује у сарадњи са лекаром-специјалистом, који одређује врсту 

вежбе и степен оптерећења; 

- са ученицима који имају лоше држање тела, или деформитете, рад спроводи наставник у сарадњи са лекаром или 

физијатром који утврђује врсту и степен деформитета и, с тим у вези, вежбе које треба применити. Тежи случајеви 

телесних деформитета третирају се у специјализованим здравственим установама. 

Сви ученици, који се упућују и на корективно-педагошки рад, уз ограничења, вежбају на редовним часовима и 

најмање једном недељно на часовима коректавно-педагошког рада. Програм сачињавају наставник и лекар 

специјалиста, и он треба да је примерен здравственом стању ученика. На тај начин, практично нема ученика који су 

ослобођени наставе физичког васпитања, већ се њихово вежбање прилагођава индивидуалним могућностима. 

Излети се могу организовати по одељењима, или са више одељења, а њихове оперативне задатке, као и локацију, 

утврђују заједно стручни активи наставника физичког васпитања, уз сарадњу са свим другим активима који кроз 

излет треба да реализују своје задатке. Излети се организују у радне дане, или суботом, као полудневни. 

Кросеви се одржавају два пута годишње за све ученике. Организација овог задатка због великог броја учесника, 

осим што припада наставнику физичког васпитања, задатак је и свих наставника школе. Одржавање кросева 

претпоставља благовремене и добре припреме ученика. Крос се одржава у оквиру радних дана, планираних за ову 

активност. Актив наставника утврђује место одржавања и дужину стазе, као и целокупну организацију. 

Такмичења ученика чине интегралну компонентну процеса физичког васпитања на којима ученик проверава 

резултат свога рада. Школа је обавезна да створи материјалне, организационе и друге услове како би школска 

такмичења била доступна свим ученицима. Актив наставника на почетку школске године сачињава план 

такмичења (пропозиције, време...), која се организују после редовне наставе, радном суботом или на Дан спорта. 

Обавезна су међуодељењска, или међуразредна такмичења из атлетике, вежби на тлу и справама и једне тимске 
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игре. Ученици учествују и на оним такмичењима која су у систему републичких такмичења за школску популацију. 

активност Логоровање и зимовање организује се у трајању од најмање седам дана. У оквиру ових облика рада 

организују се оне активности које се не могу остварити за време редовних часова (обука пливања, веслања, 

кајакарења, вежбе оријентације у природи, скијање, клизање), а које доприносе активном одмору и јачању здравља 

и навикавању на колективни живот. Актив наставника сачињава конкретан план и програм активности, који се 

спроводи на зимовању и логоровању. Сваки ученик за време основне школе треба да по једном борави на 

логоровању и по једном на зимовању. 

Дани спорта, два у току школске године, планирају се годишњим програмом рада школе у оквиру обавезних 

радних дана и могу се користити за крос, финална школска такмичења, пријатељске спортске сусрете и школске 

приредбе и наступи са програмом из физичког васпитања (јавни час). 

Слободне активности организују се најмање једном недељно према плану рада којег сачињава наставник физичког 

васпитања. На почетку школске године, ученици се опредељују за једну од активности за које школа има услова да 

их организује. Уколико у школи наставу физичког васпитања изводи само један наставник, он може да у току 

школске године организује часове слободних активности за више спортских грана, тако што ће за одређени 

временски период планирати и одређену спортску грану (нпр. у јесењем, за атлетику, у зимском, за кошарку итд.). 

На тај начин задовољила би се интересовања ученика за различите спортске активности. 

Захтев да се циљ физичког васпитања остварује и преко оних организационих облика рада који се остварују у 

ванчасовно и ваншколско време, подразумева и прилагођавање целокупне организације и режима рада школе, те ће 

се у конципирању годишњег програма рада васпитно-образовно деловање проширити и на ове организационе 

облике рада и за њихову реализацију обезбедити потребан број дана и неопходни материјални услови за рад. На тај 

начин, читав процес физичког васпитања у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада биће јединствен 

и под контролном улогом школе, као најодговорнијег и најстручнијег друштвено-васпитног фактора, како би се 

сачувала основна програмска концепција наставе физичког васпитања. 

3. Теоријско образовање подразумева 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. Садржаји се реализују на редовним часовима, на 

ванчасовним и ваншколским активностима, уз практичан рад и за то се не предвиђају посебни часови. Наставник 

одређује теме сходно узрасном и образовном нивоу ученика. 
 

    

 

 

 

4. 2. 2. ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

                                 II разред  -  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   - 36 часова                                        

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. 

Задаци наставе "Грађанско васпитање-Сазнање о себи и другима" су: 

- 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 непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему и да активно 
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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. 

Начин оставривања програма 
Теоријски предмет, Грађанско васпитање-Сазнање о себи и другима, утемељен је на интеракционистичкој теорији 

психичког развоја по којој је социјална интеракција основни конструктивни чинилац развоја ученика. Методску 

окосницу предмета чине интерактивне радионице са фокусом на симболичком изражавању и размени у круг јер 

дају могућност ученицима да постану свесни својих унутрашњих доживљаја. Битне одреднице образовно-

васпитног рада су: 

- Искуствено учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја ученика кроз размену у групи, а 

не преношење готових знања, туђих увида. Наставник треба да нагласи да нема пожељних, очекиваних или тачних 

одговора, да је нагласак на процесу откривања и сазнавања о себи и другима кроз размену. 

- Игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе да пробају различите видове изражавања и 

симболизације унутрашњих искустава, и да кроз игру истражују разноврсна, дивергентна решења за проблеме са 

којима се суочавају. 

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

који су од суштинског значаја за квалитетну и развојно-подстицајну размену: 

1. Јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих треба да се придржавају сви учесници 

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

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

слушањем туђих искустава има прилику да сагледа свој доживљај у новом светлу, да га догради и обогати. 

2. Распоред седења (по могућству у круг) који омогућује свим учесницима размене да виде једни друге, окренути 

лицем у лице. 

3. След активности који је тако конципиран да подстиче и одржава интересовање и сазнајну мотивацију ученика. 

То се постиже динамичном сменом различитих видова експресије (игре улога, цртање, пантомима, вербални исказ, 

игре покрета, итд.) и сменом игровних активности и размене. 

4. Оптималан број ученика је од 10 до 15. Може се радити и са групом до двадесеторо ученика али онда долази до 

слабљења пажње и мотивисаности за размену. 

5. Настава се изводи по редоследу наставних јединица (радионица) онако како су дате у приручницима Сазнање о 

себи и другима 1 и Сазнање о себи и другима 2. 

        Сагласно природи предмета, његовом циљу и задацима наставе, ученици се не оцењују класичним школским 

оценама нити пореде. Проблем може бити то што ученици желе да знају колико су добри у одређеној активности, 

покушавајући да погоде шта одрасли очекују од њих. Задатак наставника је да им јасно стави до знања да је свака 

лична експресија подједнако драгоцена, да истакне позитивне потенцијале у сваком од учесника, дајући лични, 

конкретни подстицај сваком ученику. Најважнији задатак одраслог у процесу васпитања је да помогне ученицима 

да формирају позитивну слику о себи, да стекну самопоуздање, и да осете да кроз процес размене са другима 

обогаћују своју личност. 

        С тим у вези, овај предмет тражи да наставник буде спреман да подржи ученике када им је тешко да се изразе 

или слушају, и отворен да чује и оно што није у складу са његовим вредностима, без критиковања и процењивања. 

Предуслов за рад на овом предмету је способност непристрасног слушања и уживљавања (емпатије) у оно што 

ученик осећа и жели без уплитања сопствених судова, дијагноза, анализа и савета. Изражавање емпатије ученику у 

упитној форми "Да ли ти сад осећаш то и то зато што желиш то и то?" има развојни ефекат јер помаже ученику да и 

сам постане свестан својих осећања и потреба и чини га отворенијим за контакт са наставником па тиме и за 

вредности које он жели да пренесе ученицима. 

Пошто је учење по моделу важан облик учења социјалног понашања, битно је да наставник својим понашањем, 

начином рада и односом према деци демонстрира вредности које жели да његови ученици усвоје. 

 

                                            II разред  -  ВЕРСКА  НАСТАВА  -  36 часова 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у другом разреду основне школе јесте прихватање да је 

постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу. 

Начин остваривања  програма 
     Настава православног катихизиса у првом и другом разреду основне школе треба да буде припрема ученика да 

прихвате да је постојање израз заједнице, односно да је личност заједница са другом личношћу. Зато у настави 

треба користити она дечја искуства која на то указују. То се може остварити кроз приче, цртеже које ће деца сама 

цртати и на којима ће увек бити представљена бића у односу, тј. целина онога што се црта (нпр. родитељи, браћа, 
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сестре, кућа, двориште, све заједно; море и лађе на мору са птицама и сунцем итд. преко дружења и организовања 

таквих врста игара које ће указивати на заједницу са другим као основу постојања). Да би при том била избегнута 

опасност од схватања да свака врста заједнице  може бити основ истинског постојања, треба увек имати на уму и 

истицати литургијско искуство заједнице и литургијску структуру која је утемељена на слободи, а не на природним 

нагонима.      

 

                            II разред  -  РУКА У ТЕСТУ-ОТКРИВАЊЕ СВЕТА  -  36 часова 

Циљеви и задаци 

- формирање елементарних научних појмова из природних наука; 

- подстицање дечијих интересовања и интелектуалне активности; 

- подстицање дечијих питања, истраживања и дискусије; 

- препознавање неких критеријума за класификацију материјала и њихово 

коришћење; 

- постављање хипотеза и исказивање претпоставки за решавање проблема; 

- предлагање, самостално постављање и извођење једноставних огледа на основу 

упутства; 

- развијање критичког промишљања кроз посматрање и експеримент; 

- уочавање узрочно-последичних веза између појава и процеса у окружењу и 

изведеним огледима; 

- решавање једноставних проблем-ситуација, самостално и у тиму; 

- развијање критичког односа према информацијама које се добијају чулима; 

- препознавање опасности и услова за безбедан рад. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Различити облици кретања у окружењу 

Кретање у забавном парку 

Како изазвати таласе у води 

Брзо, брже, најбрже - од чега то зависи 

Материјали и њихова електрична проводљивост 

Када ће сијалица да светли 

Дрво или метал - где се користе и зашто 

Мерим - значи упоређујем (мерење дужине, масе, времена и температуре) 

Дневна температура ваздуха 

Како настају различити звуци 

Својства звука (јачина, боја и висина) 

Звуци у жици и свирали 

Високо C 

Биљке траже своје тло 

 

 

                                    II разред  -  ЧУВАРИ   ПРИРОДЕ  -  36 часова 

Циљ 
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. 

Задаци: 
- 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. 

Начин остваривања програма 
     Сврха изборног предмета Чувари природе је упознавање и разумевање појма животне средине, 

интердисциплинарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и унапређивањем за садашње и будуће 

генерације.Циљ и задаци овог предмета ослањају се и развијају, али и међусобно допуњавају са већ стеченим 

знањем из обавезног предмета - Свет око нас.За остваривање циља и задатака овог изборног предмета наставник ће 
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да користи Приручник за наставнике за I и II разред, а ученици ће користити Приручник за ученике "Чувари 

природе" за I и II разред, одобрених од стране Министарства просвете и спорта Републике Србије. 

      Предложене активности у Приручнику за ученике нису строго дефинисане па ученици могу сами да трагају 

(стручна литература, популарне књиге, интернет, запажање у окружењу, приче које су чули) према сопственим 

интересовањима и могућностима. Активности су креативне, истраживачког типа и развијају радозналост са 

елементима критичког и логичког мишљења. Садржај програма није строго дефинисан, већ ученици сами трагају. 

Садржаје и активности овог предмета, наставник заједно са ученицима може да реализује и ван учионице у 

непосредној околини.Улога наставника је да уз примену различитих метода рада, подстиче и усмерава 

интересовање и креативност ученика у покушају да самостално објасне узрок и последице човековог дејства на 

природу.аставник има слободу да реализацију наставних садржаја не везује за часовни систем па час (временски) 

може да буде у функцији програмских садржаја, а садржаји у функцији места извођења наставе изборног предмет. 

 

 

4.3.  ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРЕЋИ  
РАЗРЕД 

4.3.1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 

                        Циљеви, заци, начин остваривања и стандарди постигнућа 

                                          III разред  -  СРПСКИ ЈЕЗИК  - 180 часова 

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.  

 Оперативни задаци у трећем разреду:  
- 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 Начин остваривања програма 

Начин остваривања програма 
Језик (граматика и правопис) 

      У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским 

језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на 

њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене 

структуре), већ и као комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији). 

      Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем. 

Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција. 

У I и II разреду у оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог 

именовања, да би се од III до VIII разреда у концентричним круговима и континуираним низовима граматички 

садржаји изучавали поступно и селективно у складу са узрастом ученика. 

      Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а конкретизација нивоа обраде, као 

врста упутства за наставну праксу у појединим разредима, назначена је описно формулисаним захтевима: 

запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, 

систематизација и другима. Указивањем на ниво програмских захтева наставницима се помаже у њиховим 

настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе. 

      Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о њима.  

      Таквим приступом језичкој грађи у програму наставници се усмеравају да тумачење граматичких категорија 

заснивају на њиховој функцији коју су ученици у претходним разредима уочили и њоме, у мањој или већој мери, 

овладали у језичкој пракси. Поступност и селективност у програму граматике најбоље се уочавају на садржајима из 

синтаксе и морфологије од I до VIII разреда. Исти принципи су, међутим, доследно спроведени и у осталим 
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областима језика. На пример, алтернацију сугласник к, г, х, ученици ће прво запажати у грађењу речи и 

деклинацији у V разреду, а вежбама и језичким играма у том и претходним разредима навикавати се на правилну 

употребу тих консонаната у говору и писању; елементарне информације о палатализацији добиће у VI разреду, а 

усвојена знања о битним гласовним особинама српског језика обновити и систематизовати у VIII разреду. Тим 

начином ће ученици стећи основне информације о гласовним променама и алтернацијама, оспособиће се за језичку 

праксу, а неће бити оптерећени учењем описа и историје тих језичких појава.  

       Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од II разреда и поступно се из разреда 

у разред проширују и продубљују. Од самог почетка ученике треба навикавати да уочавају основне морфолошке 

категорије, на пример: у II разреду поред уочавања речи које именују предмете и бића, уводи се и разликовање рода 

и броја код тих речи а у III разреду разликовање лица код глагола. Тим путем ће се ученици поступно и логички 

уводити не само у морфолошке већ и у синтаксичне законитости (разликовање лица код глагола - лични глаголски 

облици - предикат - реченица). Речи увек треба уочавати и обрађивати у оквиру реченице, у којој се запажају 

њихове функције, значења и облици. 

      Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне јединице. Не само у настави 

језика, већ и у настави читања и језичке културе, ученике треба у сваком разреду уводити у програмом предвиђене 

стандардне акценатске норме а сталним вежбањем, по могућству уз коришћење аудио снимака, ученике треба 

навикавати да чују правилно акцентовану реч а у крајевима где се одступа од акценатске норме да разликују 

стандардни акценат од свога акцента. 

Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се организују често, 

разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога, ученике врло рано треба упућивати на служење 

правописом и правописним речником (школско издање). 

      Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне примене у новим говорним 

ситуацијама проистиче из програмских захтева, али су у великој мери условљене конкретном ситуацијом у 

одељењу - говорним одступањима од књижевног језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом 

изражавању ученика. Стога се садржај вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења 

говора и писања ученика. Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за правилно 

комуницирање савременим књижевним српским језиком.  

     У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси потврдили својом 

функционалношћу- подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; 

- сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности; 

- заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним својствима и стилским  

  функцијама језичких појава; 

- уважавање ситуационе условљености језичких појава; 

- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; 

- откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава; 

- коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика; 

- систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; 

- што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава; 

- неговање примењеног знања и умења; 

- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; 

- остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; 

- побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама; 

- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; 

- коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава.  

       У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно сузбијају ученикову мисаону 

инертност, а развијају радозналост и самосталност ученика, што појачава њихов истраживачки и стваралачки однос 

према језику. Наведена усмерења наставног рада подразумевају његову чврсту везаност за животну, језичку и 

уметничку праксу, односно за одговарајуће текстове и говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену 

језичку појаву на изолованим реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито непожељан и 

нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене реченице, лишене контекста, постају мртви модели, 

подобни да се формално копирају, уче напамет и репродукују, а све то спречава свесну активност ученика и ствара 

погодну основу за њихову мисаону инертност.  

      Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених језичких појава буде засновано 

на суштинским особеностима, а то значи на њиховим битним својствима и стилским функцијама, што подразумева 

занемаривање формалних и споредних обележја проучаваних језичких појава.  

      У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким околностима које су условиле 

њихово значење. Ученике ваља упутити на погодне текстове и говорне с испољава. Текстови би требало да буду 

познати ученицима, а ако пак нису, треба их прочитати и о њима разговарати са ученицима.  

      Наставник ваља да има на уму и то да упознавање суштине језичке појаве често води преко доживљавања и 
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схватања уметничког текста, што ће бити довољно јак подстицај за наставника да што чешће упућује ученике да 

откривају стилску функцију (изражајност) језичких појава. То ће допринети развијању ученикове радозналости за 

језик, јер уметничка доживљавања чине граматичко градиво конкретнијим, лакшим и применљивијим. Кад 

ученицима постане приступачна стилска (изражајна, експресивна) функција језичке појаве, прихватају је као 

стваралачки поступак, што је врло погодан и подстицајан пут да знања о језику брже прелазе у умења, да се на тај 

начин доприноси бољем писменом и усменом изражавању, али и успешнијој анализи књижевних текстова.  

       Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских вежбања, односно да наставно 

градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да вежбања морају бити саставни чинилац обраде 

наставног градива, примене, обнављања и утврђивања знања.  

      Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег језика треба што пре превазићи 

нивое препознавања и репродукције, а стрпљиво и упорно неговати више облике знања и умења - применљивост и 

стваралаштво. У настојањима да се у наставној пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој 

погодној прилици знања из граматике ставити у функцију тумачења текста (уметничког и популарног), чиме се оно 

уздиже од препознавања и репродукције на нивое умења и практичне примене. 

       Практичност и применљивост знања о језику и његово прелажење у умење и навике посебно се постиже 

неговањем правописних и стилских вежби. 

       Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са комуникативним говором. 

Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања заснована на коришћењу примера 

из непосредне говорне праксе, што наставу граматике приближава животним потребама у којима се примењени 

језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје практичнија и 

занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка испољавања. 

       Ситуације у којима се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник да поставља ученицима, да их 

спретно подсећа на њихова искуства, а они ће казивати или писати како у изазовним приликама говорно реагују.  

       Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а завршавају сазнавањем, 

резимирањем и применом одређеног градива, у савременом методичком приступу, поготову у проблемски 

усмереној настави, отварају се и затварају више пута током наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева 

учестало спајање индукције и дедукције, анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских обавештења 

и практичне обуке.  

      Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које ваља применити у наставној обради 

програмских јединица из језика и које омогућују да сваки целовит сазнајни пут, почев од оног који је уоквирен 

школским часом, добије своју посебну структуру. 

      Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих методичких радњи: 

- Коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и објашњава одговарајућа  

   језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, научно-популарни и публицистички текстови, а и  

  примери из писмених радова ученика.  

- Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних ситуација.  

- Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима.  

- Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који непосредно доприносе бољем  

  и лакшем схватању новог градива. (Обично се користе примери из познатог текста.)  

- Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе, уочавају примере језичке  

  појаве која је предмет сазнавања.  

- Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да запажену језичку појаву   

   истраживачки сагледају. 

- Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене, изражајних могућности...). 

- Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово упоређивање, описивање и  

   класификовање.  

- Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа.  

- Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости и правилности. 

- Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у примерима које наводе  

  сами ученици (непосредна дедукција и прво вежбање). 

- Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у школи и код куће). 

   Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у сукцесивној и синхроној 

поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа на коме се разматра одређена језичка појава, а неке 

и после часа. Тако, на пример, добро је да текст на коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да 

поједине језичке вежбе буду предмет ученичких домаћих задатака. Илустровање, на пример, не мора бити обавезна 

етапа наставног рада, већ се примењује кад му је функционалност неоспорна. 

    Паралелно и здружено у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке операције: запажање, упоређивање, 

закључивање, доказивање, дефинисање и навођење нових примера. То значи да часови на којима се изучава 

граматичко градиво немају одељене етапе, односно јасно уочљиве прелазе између њих. Нешто је видљивији прелаз 

између индуктивног и дедуктивног начина рада, као и између сазнавања језичке појаве и увежбавања.  
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Књижевност   

    Увођење најмлађих ученика у свет књижевности али и осталих, тзв. некњижевних текстова (научнопопуларних, 

информативних), представља изузетно одговоран наставни задатак. Управо, на овом ступњу школовања стичу се 

основна и не мало значајна знања, умења и навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка књижевна 

култура већ и његова општа култура на којој се темељи укупно образовање сваког школованог човека. 

Лектира 

    Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако извори за обраду текстова из 

лектире, поред читанки, постају књиге лектире за одређени узраст и сва остала приступачна литература. 

    Дата је лектира за одређен разред, разврстана по књижевним родовима - лирика, епика, драма, да би се кроз све 

програме могла пратити одговарајућа и разложна пропорција и имати увид у то. 

    Учитељ има начелну могућност да понуђене текстове прилагођава конкретним наставним потребама, али је 

обавезан и на слободан избор из наше народне усмене књижевности и тзв. некњижевних текстова - према 

програмским захтевима. 

    Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу на одговарајућа методичка 

решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења текста у зависности од сложености његове 

унутрашње структуре, повезивање и груписање са одговарајућим садржајима из других предметних подручја - 

граматике, правописа и језичке културе и сл.). 

    Учитељу је дата могућност и допунског избора текстова у складу са наставним потребама и интересовањима 

конкретног ђачког колектива са којим остварује програм. 

Читање и тумачење текста 

     Особеност и деликатност овог предметног сегмента нису толико у програмираним садржајима колико су у 

узрасним могућностима најмлађих ученика да дате садржаје ваљано усвоје, те да се стеченим знањима и умењима 

функционално служе и у свим осталим наставним околностима. Сходно томе, читање и тумачење текста у млађим 

разредима превасходно је у функцији даљег усавршава постепено, систематско и доследно увођење у технику 

читања у себи, као и усвајање основних појмова, односа и релација које садржи у себи прочитани текст. 

    Читање текста, према томе, на млађем узрасном нивоу има сва обележја првог и темељног овладавања овом 

вештином као знањем, нарочито у првом разреду. Посебно је важно да ученици поступно и функционално усвоје 

ваљано читање наглас које у себи садржи неке од важнијих чинилаца логичког читања (изговор, јачина гласа, 

паузирање, интонационо прилагођавање и др.) и које ће природно тежити све већој изражајности током другог 

разреда (наглашавање, емоционално подешавање, темпо и сл.) чиме се у доброј мери олакшава усвајање технике 

изражајног читања (трећи разред). Притом, од особите је важности да се свако читање наглас и сваког ученика 

понаособ (а нарочито у првом разреду) - осмишљено, критички и добронамерно вреднује. Сваки ученик, наиме, 

након што је прочитао неки текст наглас, треба од својих другова у разреду и учитеља да сазна шта је у том читању 

било добро, а шта евентуално треба мењати да би оно постало још боље. 

     Поступност, систематичност и доследност посебно долазе до изражаја у оспособљавању ученика за читање у 

себи. Овај вид читања у млађим разредима представља сложенији наставни захтев, иако са становишта искусног, 

формираног читача то не изгледа тако. Читање у себи, наиме, садржи низ сложених мисаоних радњи које ученик 

треба симултано да савлада, а посебан проблем представља тзв. унутрашњи говор. Зато се код већине ученика 

првог разреда ово читање најпре испољава у виду тихог читања (тихи жагор, мрмљање), да би касније, али упорним 

вежбањем, добило своја потребна обележја. Међу њима свакако ваља истаћи различите видове мотивисања, 

подстицања и усмерења, чиме се олакшава доживљавање и разумевање текста који се чита, те тако читање у себи, 

са становишта методике савремене наставе књижевности, постаје незаобилазни услов за ваљано тумачење текста. 

      Тумачење текста у млађим разредима представља изузетно сложен и деликатан програмски захтев. Текст је 

темељни програмски садржај који има водећу и интеграциону наставну улогу јер око себе окупља и групише 

одговарајуће садржаје и из осталих предметних подручја. Али, због узрасних ограничења у рецепцији, тумачењу и 

усвајању основних структурних а нарочито уметничких чинилаца текста, потребно је испољити много 

инвентивности, систематичности и упорности у оспособљавању ученика за постепено уочавање, препознавање, а 

затим образлагање и спонтано усвајање његове основне предметности. 

      У првом разреду тумачење текста има изразита обележја спонтаног и слободног разговора са ученицима о 

релевантним појединостима - просторним, временским, акционим - у циљу провере разумевања прочитаног, 

односно у функцији активног увежбавања и ваљаног усвајања читања наглас и у себи. Инвентивним 

мотивисањима, подстицањима и усмерењима (ко, где, када, зашто, како, чиме, због чега, шта је радосно, тужно, 

смешно, занимљиво, необично и сл.) - ученицима се омогућава да уочавају, запажају, откривају, упоређују, 

објашњавају, образлажу дате појавности које чине предметност прочитаног текста. 

      У другом разреду приступ тумачењу текста скоро је у свему исти као и у претходном разреду, само што су 

захтеви, по природи ствари, нешто увећани а програмски садржаји адекватно допуњени (самостално саопштавање 

утисака о прочитаном тексту, заузимање властитих ставова о важнијим појавностима из текста и речито 

образлагање ња гласног читања, уз и одбрана таквих схватања, откривање и схватање порука у тексту, 

препознавање одељка, уочавање карактеристичних језичких и стилских појмова и сл.). 

      Ученике треба систематски и на ваљан начин подстицати на укључивање у библиотеку (школску, месну), 
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формирање одељењске библиотеке, приређивање тематских изложби књига, слушање/гледање звучних/видео 

записа са уметничким казивањима текста, организовање сусрета и разговора са писцима, литерарних игара и 

такмичења, вођење дневника о прочитаним књигама (наслов, писац, утисци, главни ликови, одабране реченице, 

необичне и занимљиве речи и сл.), формирање личне библиотеке, цедетеке, видеотеке и др. 

     Таквим и њему сличним методичким приступом читању и тумачењу текста, при чему посебну пажњу ваља 

посветити улози ученика као значајног наставног чиниоца (његовом што већем осамостаљивању, слободном 

истраживању и испољавању, пружању могућности за властито мишљење), остварују се нека од темељних начела 

методике савремене наставе и књижевности, међу којима су свакако поступно и осмишљено увођење ученика у 

сложени свет књижевноуметничког дела и симултано али и планско богаћење, усавршавање и неговање његове 

језичке културе. 

Читање од III до VIII разреда 

     Тумачење текста заснива се на његовом читању, доживљавању и разумевању. При томе је квалитет схватања 

порука и непосредно условљен квалитетом читања. Зато су разни облици усмереног читања основни предуслов да 

ученици у настави стичу сазнања и да се успешно уводе у свет књижевног дела.  

Изражајно читање негује се систематски, уз стално повећавање захтева и настојање да се што потпуније 

искористе способности ученика за постизање високог квалитета у вештини читања. Вежбања у изражајном читању 

изводе се плански и уз солидно наставниково и учениково припремање. У оквиру своје припреме наставник 

благовремено одабира погодан текст и студиозно проучава оне његове особености које утичу на природу 

изражајног читања. У складу са мисаоно-емотивним садржајем текста, наставник заузима одговарајући став и 

одређује ситуациону условљеност јачине гласа, ритма, темпа, интонације, пауза, реченичног акцента и гласовних 

трансформација. При томе се повремено служи аудио снимцима узорних интерпретативних читања.  

     Пошто се изражајно читање, по правилу, увежбава на претходно обрађеном и добро схваћеном тексту, то је 

конкретно и успешно тумачење штива неопходан поступак у припремању ученика за изражајно читање. У оквиру 

непосредне припреме у VI, VII и VIII разреду повремено се и посебно анализирају психички и језичкостилски 

чиниоци који захтевају одговарајућу говорну реализацију. У појединим случајевима наставник (заједно са 

ученицима) посебно приређује текст за изражајно читање на тај начин што у њему обележава врсте пауза, 

реченичне акценте, темпо и гласовне модулације.  

     Изражајно читање увежбава се на текстовима различите садржине и облика; користе се лирски, епски и драмски 

текстови у прози и стиху, у наративном, дескриптивном, дијалошком и монолошком облику. Посебна динамици 

текста, његовој драматичности и говорењу из перспективе писца и појединих ликова.  

     У одељењу треба обезбедити одговарајуће услове за изражајно читање и казивање - ученицима у улози читача и 

говорника ваља обезбедити место испред одељењског колектива, у одељењу створити добру слушалачку публику, 

заинтересовану и способну да критички и објективно процењује квалитет читања и казивања.        

     Посредством аудио снимка, ученицима повремено треба омогућити да чују своје читање и да се критички 

осврћу на своје умење. На часовима обраде књижевних дела примењиваће се ученичка искуства у изражајном 

читању, уз стално настојање да сви облици говорних активности буду коректни и уверљиви.  

Читање у себи је најпродуктивнији облик стицања знања па му се у настави поклања посебна пажња. Оно је 

увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се ученици оспособљавају за свакодневно стицање информација и за 

учење.  

     Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у функцији свестранијег стицања 

знања и разумевања не само књижевног дела, већ и свих осмишљених текстова.  

     Примена текст методе у настави подразумева врло ефикасне вежбе за савладавање брзог читања у себи с 

разумевањем и доприноси развијању способности ученика да читају флексибилно, да усклађују брзину читања са 

циљем читања и карактеристикама текста који читају.  

Квалитет читања у себи подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст и давањем одговарајућих задатака, 

а потом и обавезним проверавањем разумевања прочитаног текста, односно остварења добијених задатака. 

Информативно, продуктивно и аналитичко читање најуспешније се подстичу самосталним истраживачким 

задацима који се ученицима дају у припремном поступку за обраду текста или обраду садржаја из граматике и 

правописа. Тим путем се унапређују логика и брзина читања, а нарочито брзина схватања прочитаног текста, чиме 

се ученици оспособљавају за самостално учење.  

       Ученици старијих разреда уводе се у "летимично" читање које је условљено брзином и стварно прочитаним 

текстом. Оно се састоји од брзог тражења информације и значења у тексту, при чему се не прочита свака реч, већ се 

погледом "пролази" кроз текст и чита се на прескок (међунаслови, поднаслови, први редови у одељцима, увод, 

закључак). При вежбању ученика у "летимичном" читању, претходно се задају одговарајући задаци (тражење 

одређених информација, података и сл.), а потом проверава квалитет њиховог остварења и мери време за које су 

задаци извршени. "Летимичним" читањем ученици се такође оспособљавају да ради подсећања, обнављања, 

меморисања, читају подвучене и на други начин означене делове текста приликом ранијег читања "с оловком у 

руци", које треба систематски спроводити као вид припремања ученика за самосталан рад и учење. 

 Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху значајан је облик рада у развијању 

говорне културе ученика. Ваља имати у виду да је убедљиво говорење прозног текста полазн казивање стихова.     
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      Зато је пожељно да се повремено, на истом часу, наизменично увежбава и упоређује говорење текстова у прози 

и стиху.  

     Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, дескрипција, дијалог, монолог), лирске песме 

разних врста и одломци из епских песама. Успех изражајног казивања знатно зависи од начина учења и логичког 

усвајања текста. Ако се механички учи, као што понекад бива, усвојени аутоматизам се преноси и на начин 

казивања. Зато је посебан задатак наставника да ученике навикне на осмишљено и интерпретативно учење текста 

напамет. Током вежбања треба створити услове да казивање тече "очи у очи", да говорник посматра лице 

слушалаца и да с публиком успоставља емоционални контакт. Максимална пажња се посвећује свим вредностима и 

изражајним могућностима говорног језика, посебно - природном говорниковом ставу, поузданом преношењу 

информација и сугестивном казивању.  

Тумачење текста од III до VIII разреда 

      Са обрадом текста почиње се после успешног интерпретативног читања наглас и читања у себи. 

Књижевноуметничко дело се чита, према потреби и више пута, све док не изазове одговарајуће доживљаје и утиске 

који су неопходни за даље упознавање и проучавање текста. Разни облици поновљеног и усмереног читања дела у 

целини, или његових одломака, обавезно ће се примењивати у обради лирске песме и краће прозе.  

     При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта. 

Значајне појединости, елементарне слике, експресивна места и стилско-језички поступци неће се посматрати као 

усамљене вредности, већ их треба сагледавати као функционалне делове виших целина и тумачити у природном 

садејству с другим уметничким чиниоцима. Књижевном делу приступа се као сложеном и непоновљивом 

организму у коме је све условљено узрочно-последичним везама, подстакнуто животним искуством и уобличено 

стваралачком маштом.  

     Ученике треба ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније 

доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и 

заузимање критичких ставова према произвољним оценама и закључцима.  

     Наставник ће имати у виду да је тумачење књижевних дела у основној школи, поготову у млађим разредима, у 

начелу предтеоријско и да није условљено познавањем стручне терминологије. То међутим, нимало не смета да и 

обичан "разговор о штиву" у млађим разредима буде стручно заснован и изведен са пуно инвентивности и 

истраживачке радозналости. Вредније је пројектовање ученика поводом неке уметничке слике и њено интензивно 

доживљавање и конкретизовање у учениковој машти него само сазнање да та слика формално спада у ред 

метафора, персонификација или поређења. Зато се још од првог разреда ученици навикавају да слободно 

испољавају своје утиске, осећања, асоцијације и мисли изазване сликовитом и фигуративном применом песничког 

језика.  

      У свим разредима обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем проблемских питања која су 

подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. На тај начин стимулисаће се ученичка радозналост, свесна 

активност и истраживачка делатност, свестраније ће се упознати дело и пружати могућност за афирмацију ученика 

у радном процесу.  

Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну локализацију, често и 

вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-историјске оквире, давање неопходних 

података о писцу и настанку дела, као и обавештења о битним садржајима који претходе одломку - све су то услови 

без којих се у бројним случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити. Зато прототопску и 

психолошку реалност, из које потичу тематска грађа, мотиви, ликови и дубљи подстицаји за стварање, треба дати у 

пригодном виду и у оном обиму који је неопходан за потпуније доживљавање и поузданије тумачење.  

       Методика наставе књижевности већ неколико деценија, теоријски и практично, развија и стално усавршава 

наставников и учеников истраживачки, проналазачки, стваралачки и сатворачки однос према 

књижевноуметничком делу. Књижевност се у школи не предаје и не учи, већ чита, усваја, у њој се ужива и о њој 

расправља. То су путеви да настава књижевности шири ученикове духовне видике, развија истраживачке и 

стваралачке способности ученика, критичко мишљење и уметнички укус, појачава и култивише литерарни, језички 

и животни сензибилитет.  

        Модерна и савремена организација наставе матерњег језика и књижевности подразумева активну улогу 

ученика у наставном процесу. У савременој настави књижевности ученик не сме бити пасивни слушалац који ће у 

одређеном тренутку репродуковати "научено градиво", односно наставникова предавања, већ активни субјекат који 

истраживачки, стваралачки и сатворачки учествује у проучавању књижевноуметничких остварења.  

       Ученикова активност треба да свакодневно пролази кроз све три радне етапе; пре часа, у току часа и после 

часа. У свим етапама ученик се мора систематски навикавати да у току читања и проучавања дела самостално 

решава бројна питања и задатке, који ће га у пуној мери емоционално и мисаоно ангажовати, пружити му 

задовољство и побудити истраживачку радозналост. Такви задаци биће најмоћнија мотивација за рад што је 

основни услов да се остваре предвиђени интерпретативни домети. Наставник ваља да постави задатке који ће 

ученика подстицати да уочава, открива, истражује, процењује и закључује. Наставникова улога јесте у томе да 

осмишљено помогне ученику тако што ће га подстицати и усмеравати, настојећи да развија његове индивидуалне 

склоности и способности, као и да адекватно вреднује ученичке напоре и резултате у свим облицима тих 
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активности.  

      Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње наставниковим и учениковим 

припремањем (мотивисање ученика за читање, доживљавање и проучавање уметничког текста, читање, 

локализовање уметничког текста, истраживачки припремни задаци) за тумачење дела, своје напродуктивније 

видове добија у интерпретацији књижевног дела на наставном часу, а у облицима функционалне примене стечених 

знања и умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима знања о обрађеном наставном градиву, у 

поредбеним изучавањима књижевноуметничких дела и истраживачко-интерпретативним приступима новим 

књижевноуметничким остварењима. Средишње етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави 

јесу методолошко и методичко заснивање интерпретације и њено развијање на наставном часу.  

     У заснивању и развијању наставне интерпретације књижевноуметничког дела основно методолошко 

опредељење треба да буде превасходна усмер према уметничком тексту. Савремена методика наставе 

књижевности определила се, дакле, за унутрашње (иманентно) изучавање уметничког текста, али она никако не 

превиђа нужност примене и вантекстовних гледишта да би књижевноуметничко дело било ваљано и поуздано 

протумачено.  

     Уз наведена методолошка опредељења, наставна интерпретација књижевноуметничког дела ваља да удовољи и 

захтевима које јој поставља методика наставе књижевности: да буде оригинална, естетски мотивисана, 

свестрано усклађена са наставним циљевима и значајним дидактичким начелима, да има сопствену кохерентност 

и поступност, а да методолошка и методичка поступања на свакој деоници интерпретације остварују јединство 

анализе и синтезе.  

     О оквиру основне методолошке оријентације да наставна интерпретација књижевноуметничког дела у највећој 

мери буде усмерена према уметничком тексту, примат припада опредељењу да се динамика интерпретације 

усклађује са водећим уметничким вредностима књижевног остварења, тако што ће оне бити чиниоци обједињавања 

интерпретативних токова кроз свет дела. Једно од најважнијих начела које поштује тако заснована и опредељена 

наставна интерпретација јесте удовољавање захтеву да се тумачењем водећих вредности обухвати, односно 

проучи, дело у целини. Пошто су обједињена поставка и односи свестраних међусобних прожимања природне 

датости уметничких чинилаца у делу, тумачењем водећих уметничких вредности обухватају се и упознају и сви 

други битни чиниоци уметничке структуре, међу којима сваки у интерпретацији добија онолико места колико му 

припада у складу са уделом који има у општој уметничкој вредности дела. У наставној интерпретацији 

књижевноуметничког дела обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне 

целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, уметничке слике, фабула, сиже, књижевни ликови, поруке, 

мотивациони поступци, композиција), облици казивања, језичко-стилски поступци и литерарни 

(књижевноуметнички) проблеми. 

      У сваком конкретном случају, дакле, на ваљаним естетским, методолошким и методичким разлозима ваља 

утемељити избор оних вредносних чинилаца према којима ће бити усмеравана динамика наставне интерпретације 

књижевноуметничког дела. Зато методолошки и методички прилази књижевноуметничком делу, које теоријски и 

практично заснива и развија савремена методика наставе књижевности, не познају и не признају утврђене 

методолошке и методичке системе које би требало применити у интерпретацији сваког појединог дела. То значи 

да нема познатих и једном заувек откривених путева којима се улази у свет сваког појединог књижевноуметничког 

остварења, већ су ти путеви унеколико увек другачији у приступу сваком поједином књижевноуметничком делу - 

онолико колико је оно аутономно, самосвојно и непоновљиво уметничко остварење 

Књижевни појмови  

Књижевне појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно 

читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке родољубиве песме, а уз поредбени осврт на две-три 

раније прочитане песме исте врсте, развијати појам родољубиве песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. 

Упознавање метафоре биће погодно тек када су ученици у претходном и предтеоријском поступку откривали 

изражајност извесног броја метафоричких слика, кад неке од њих већ знају напамет и носе их као уметничке 

доживљаје. Језичко-стилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од 

изазваних уметничких утисака и естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичко-стилска 

условљеност. 

Функционални појмови  

       Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на њихова примењена значења. 

Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у текућим информацијама на часовима, а уз паралелно присуство 

речи и њоме означеног појма. Потребно је само подстицати ученике да наведене речи (а и друге сличне њима) 

разумеју и схвате и да их примењују у одговарајућим ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се уоче и објасне 

околности које утичу на понашање неког лика, ученик наведе те околности, онда је то знак (и провера) да је тај 

појам и одговарајућу реч схватио у пуном значењу.  

       У усменом и писменом изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици правилно схватају и 

употребљавају речи: узрок, услов, ситуација, порука, однос и сл. Током обраде књижевних дела, као и у оквиру 

говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици откривају што више особина, осећања и душевних стања 

појединих ликова, при чему се те речи бележе и тако спонтано богати речник функционалним појмовима.  
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      Функционалне појмове не треба ограничити на поједине разреде. Сви ученици једног разреда неће моћи да 

усвоје све програмом наведене појмове за тај разред, али ће зато спонтано усвојити знатан број појмова који су у 

програмима старијих разреда. Усвајање функционалних појмова је непрекидан процес у току васпитања и 

образовања а остварује се и проверава у току остваривања садржаја свих програмско-тематских подручја.  

 Језичка култура 

      Оперативни задаци за реализацију наставних садржаја овог подручја јасно указују да је континуитет у 

свакодневном раду на богаћењу ученичке језичке културе једна од примарних методичких обавеза, почев од 

уочавања способности сваког детета за говорно комуницирање у тзв. претходним испитивањима деце приликом 

уписа у први разред, па преко различитих вежби у говору и писању до ученичког самосталног излагања мисли и 

осећања у току наставе, али и у свим осталим животним околностима у школи и ван ње, где је ваљано језичко 

комуницирање услов за потпуно споразумевање. Правилна артикулација свих гласова и графички узорна употреба 

писма, напуштање локалног говора и навикавање на стандардни књижевни језик у говору, читању и писању, 

оспособљавање за слободно препричавање, причање и описивање, и уз функционалну примену усвојених и 

правописних правила, разноврсна усмена и писмена вежбања која имају за циљ богаћење ученичког речника, 

сигурно овладавање реченицом као основном говорном категоријом и указивање на стилске вредности употребе 

језика у говору и писању и др. - основни су наставни задаци у остварењу програмских садржаја из језичке културе. 

       Ово предметно подручје нешто је другачије конципирано у односу на претходне програме. Најпре, установљен 

је другачији, примеренији назив који је истовремено и једноставнији и свеобухватнији од раније коришћених 

термина. Исто тако, преуређена 

је структура програмских садржаја који у новој поставци делују прегледно, систематично и препознатљиво, без 

непотребних понављања и конфузије. Јер, на основу укупне разредне наставе, постоје језички појмови које ученик 

овог узраста треба поступно, систематично и ваљано (а то значи - трајно) да усвоји, па су и замишљени као 

програмски садржаји (захтеви). А до њиховог трајног и функционалног усвајања, скоро без изузетака, пут води 

преко бројних и разноврсних облика усмених и писмених језичких испољавања ученика, а то су најчешће: језичке 

игре, вежбе, задаци, тестови и сл. На пример, најмлађег ученика ваља, између осталог, оспособити да самостално, 

убедљиво и допадљиво описује оне животне појаве које језичким описом (дескрипцијом) постају 

најпрепознатљивије (предмети, биљке, животиње, људи, пејзаж, ентеријер и др.). Зато се описивање као програмски 

захтев (садржај) јавља у сва четири разреда. А остварује се, усваја као знање и умење применом оних облика који 

ће ефикасним, економичним и функционалним поступањима у наставним околностима ученичку и језичку културу 

учинити поузданом и трајном. А то су: говорне вежбе, писмене вежбе (или осмишљено комбиновање говора и 

писања), писмени радови, изражајно казивање уметничких описних текстова, аутодиктат и сл. А то важи, у мањој 

или већој мери и за све остале врсте ученичког језичког изражавања. 

        Основни облици усменог и писменог изражавања у млађим разредима представљају темељне програмске 

садржаје за стицање, усавршавање и неговање ваљане и поуздане језичке културе најмлађег ученика. Неки од тих 

облика (препричавање, причање) присутни су и у претходним испитивањима деце за упис у школу што значи да на 

њих ваља гледати као на језичко искуство које полазници у извесној мери већ поседују. Отуда и потреба да се са 

усавршавањем и неговањем тих основних облика говорног комуницирања отпочне и пре формалног описмењавања 

ученика. 

       Препричавање разноврсних садржаја представља најједноставнији начин ученичког језичког испољавања у 

наставним околностима. И док се у поменутим претходним испитивањима као и у припремама за усвајање 

почетног читања репродуковању одређених садржаја приступа слободно, већ од краја тзв. букварске наставе па 

надаље ваља му приступити плански, осмишљено и континуирано. То значи, најпре, да се унапред зна (а то се 

дефинише у оперативним плановима рада учитеља) које ће садржаје ученик препричавати у наставним 

околностима. Њихов избор треба да обухвати не само текстове, и не само оне из читанки, већ и из других 

медијских области (штампа, позориште, филм, радио, телевизија и сл.). Потом, ученике ваља благовремено 

мотивисати, подстицати и усмеравати на овај вид језичког изражавања, а то значи - омогућити им да се самостално 

припреме за препричавање али у које ће истовремено бити интегрисани и одговарајући програмски захтеви. Ваља, 

затим, водити рачуна о томе да се начелно препричавају само они садржаји који су претходно 

протумачени/анализирани или о којима се са ученицима водио макар приступни разговор. Коначно, и 

препричавање, као и све остале видове ученичког изражавања, треба на одговарајући начин вредновати (најбоље у 

разреду и уз свестрано учествовање ученика и подршку учитеља).  

        Причање у односу на препричавање јесте сложенији облик језичког изражавања ученика, јер док је 

препричавање углавном репродуковање прочитаног, одслушаног или виђеног садржаја, причање представља 

особен вид стваралаштва које се ослања на оно што је ученик доживео или произвео у својој стваралачкој машти. 

Зато причање тражи посебан интелектуални напор и језичку изграђеност, те ученика свестрано ангажује: у избору 

тематске грађе и њених значајних појединости, у компоновању 

одабраних детаља и у начину језичког уобличавања свих структурних елемената приче. Методички приступ овом 

значајном облику усавршавања и неговања ученике језичке културе у основи је исти као и код препричавања 

(ваљано функционално локализовање у плановима рада, осмишљено повезивање са сродним садржајима из осталих 

предметних подручја, а нарочито са читањем и тумачењем текста, осмишљено и инвентивно мотивисање, 
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усмеравање и подстицање ученика да у причању остваре што свестранију мисаону и језичку перспективу, умешно 

вредновање ученичких домашаја у причању и др. Посебно треба водити рачуна о томе да причање у функцији 

читања и тумачења текста (у тзв. уводном делу часа) не прерасте у схематизовано и површно набрајање/именовање 

одређених појавности, а да се притом занемари индивидуални приступ ученика датој предметности, те да изостане 

стварање приче као целовите менталне представе, довољно препознатљиве и ваљано мисаоно и језички уобличене. 

Тако, на пример, уводни разговори о домаћим и дивљим животињама поводом басне која се чита и тумачи неће 

дати жељене резултате на нивоу уводних говорних активности ако се такве животиње само класификују по 

познатој припадности, именују или само набрајају, као што ће слободно причање о неким необичним, занимљивим, 

али стварним и појединачним сусретањима ученика са датим животињама, у којима су доживљени радост, 

изненађење, одушевљење, радозналост, упитаност, страх и сл. - створити праву истраживачку атмосферу на часу. 

Причање, пак, коликогод било изазовно у свим својим сегментима за језичко испољавање најмлађих ученика - 

начелно ваља реализовати као део ширег наставног контекста у коме ће се саодносно и функционално наћи и други 

облици језичког изражавања, а нарочито описивање. 

         Описивање јесте најсложенији облик језичког изражавања на нивоу најмлађих разреда. Оно је мање или више 

заступљено у свакодневном говору, јер је неопходно за јасно представљање суштинских односа између предмета, 

ствари, бића и других појмова и појава у свакој животној ситуацији. Јер, док је за препричавање основа одређени 

садржај, за причање подстицај неко догађање, доживљај, дотле за описивање нису неопходне неке посебне 

околности, већ се оно користи кад год се дође у додир са појавностима које у свакодневном језичком 

комуницирању могу скренути пажњу на себе. Но, због бројних узрасних ограничења у раду са најмлађим 

ученицима, овој врсти језичкога комуницирања ваља приступити посебно одговорно и уз нарочито поштовање 

принципа наставне условности и поступности у захтевима: оспособљавање ученика да пажљиво посматрају, 

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

Исто тако, ученике овог узрасног нивоа ваља подстицати и усмеравати да из сложеног процеса описивања најпре 

усвоје неколика општа места којима се могу служити све дотле док се не оспособе за самостални и индивидуални 

приступ овом захтевном језичком облику. У том смислу ваља их навикавати да локализују оно што описују 

(временски, просторно, узрочно), да уоче, издвоје и заокруже битна својства/особине (спољашње и условно 

унутрашње) и да се одреде према посматраној предметности (први покушаји формирања личног става/односа 

према датој појави). Исто тако, неопходна је поуздана процена планирања вежби у описивању са 

усмерењима/подстицањима у односу на она вежбања у којима може доћи до изражаја ученичка самосталност и 

индивидуалност. Како се, пак, описивање врло често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста 

(нарочито књижевноуметничког) то је потребно стално усмеравати ученичку пажњу на она места у таквим 

текстовима која обилују описним елементима, а посебно када се описују предмети, ентеријер, биљке и животиње, 

књижевни ликови, пејзаж и сл., јер су то и најбољи обрасци за спонтано усвајање описивања као трајне вештине у 

језичком комуницирању. Пошто је за описивање потребан већи мисаони напор и дуже време за остварење дуже 

замисли - ваља предност дати писменој форми описивања над усменом. Остали општи методички приступи овом 

значајном облику језичког изражавања исти су или слични као и код препричавања и причања (од планирања, 

преко реализације планираних активности, до вредновања постигнутог и функционалног повезивања са сродним 

садржајима какви су и усмена и писмена вежбања за стицање, усавршавање и неговање језичке културе ученика). 

       Усмена и писмена вежбања, како им и сам назив каже, замишљена су као допуна основних облика језичког 

изражавања, почев од најједноставнијих (изговор гласова и преписивање речи), преко сложенијих (лексичке, 

семантичке, синтаксичке вежбе, остале вежбе за савладавање узорног говора и писања), до најсложенијих (домаћи 

писмени задаци и њихово читање и свестрано вредновање на часу). Свака од програмираних вежби планира се и 

остварује у оном наставном контексту у коме се јавља потреба за функционалним усвајањем дате језичке појаве 

или утврђивања, обнављања или систематизовања знања и примене тих знања у конкретној језичкој ситуацији. То 

значи да се, начелно, све те или њима сличне вежбе не реализују на посебним наставним часовима већ се планирају 

у склопу основних облика језичког изражавања (препричавање, причање, описивање) или одговарајућих 

програмских садржаја осталих предметних подручја (читање и тумачење текста, граматика и правопис, основе 

читања и писања). Управо у осмишљеним саодносним поставкама та вежбања вишеструко утичу на подизање 

нивоа ученичке језичке културе. 

        Природно је да се планским остварењем програмских садржаја из језичке културе отпочне тек у другом 

полугодишту првог разреда (пошто се савлада елементарна техника читања и писања). Међутим, јасно је да се 

многи од њих симултано остварују већ у периоду припрема за читање и писање, као и у периоду учења, усвајања 

основне писмености. Јер, без потребне језичке развијености (слободан разговор, препричавање краћих садржаја, 

аналитичко - синтетичке гласовне вежбе и сл.) не може се успоставити неопходна говорна комуникација, преко 

потребна за усвајање појмова гласа и слова. Касније, она постаје основа за остварење наставних садржаја и из свих 

осталих подручја овог предмета (као и укупне разредне наставе), али се истовремено и сама шири и продубљује до 

нивоа јасног, правилног, садржајно и стилски примереног језичког општења у усменој и писменој форми. Тиме 

језичка култура у највећој мери доприноси јединству целовитости наставе српског језика и чини да се она реализује 

у функционалном повезивању наизглед различитих програмских садржаја али који се најбоље остварују управо у 

таквој методичкој спрези. 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

               У области ГОВОРНА КУЛТУРА ученик/ученица: 

1СЈ. 0.1.7. Уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 

1СЈ. 0.1.6. Уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање 

              У области вештине читања и разумевања прочитаног ученик/ученица: 

     ОСНОВНИ НИВО 

1СЈ. 1.2.5. Одређује основну тему текста 

1 СЈ. 1.2.6. Разуме дословно значење текста 

    СРЕДЊИ 

1 СЈ. 2.2.5. Одређује основни смисао текста и његову намену 

1 СЈ. 2.2.9. Издваја делове текста који су му нејасни 

1 СЈ. 2.2.7. Изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет,  

                    уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака-актера закључује о њиховим  

                    особинама, осећањима, намерама и сл.) 

    НАПРЕДНИ 

1 СЈ. 3.2.4. Изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; резимира  

                   наративни текст 

1 СЈ. 3.2.5. Представља текст у одговарајућој форми ( уноси податке из текста у дату табелу или дијаграм) 

  У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

     ОСНОВНИ 

1 СЈ. 1.3.6. Издваја наслов, углавном се држи теме 

1 СЈ. 1.3.8. Користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава 

1 СЈ. 1.3.9. Пише кратку поруку (о томе куда иде, жашто касни и сл.) 

     

 СРЕДЊИ 

1 СЈ. 2.3.3. Пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове реченица,  

                   дужину реченице...) 

1 СЈ. 2.3.4. Држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим  

                   детаљима 

1 СЈ. 2.3.8. Користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. На избегне понављање) 

      НАПРЕДНИ 

1 СЈ. 3.3.3. Прилагођава језичко-стилски израз типу текста 

1 СЈ. 3.3.3. Котисти богат фонд речи ( у односу на узраст) 

            У области ГРАМАТИКЕ И ЛЕКСИКОЛОГИЈЕ ученик/ ученица: 

      ОСНОВНИ 

1 СЈ. 1.4.1. Препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе) 

      СРЕДЊИ 

1 СЈ. 2.4.1. Одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе) 

1 СЈ. 2.4.3. Препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу 

      НАПРЕДНИ 

1 СЈ. 3.4.3. Препознаје прави објекат ( у акузативу) и прилошке одредбе за место втеме и начин 

             У области КЊИЖЕВНОСТИ ученик/ ученица: 

1 СЈ. 2.5.3. Одређује главни догађај и ликове ( који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту 

1 СЈ. 2.5.4. Одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу ликовима у  

                   књижевноуметничком тексту 

1 СЈ. 2.5.3. Тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст 

 

 

                                               III разред  -  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  - 72  часа 

Циљ наставе енглеског језика у трећем разреду је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на 

основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног окружења. У исто време, настава 

страних језика треба да:  
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  
- стимулише машту, креативност и радозналост; 
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- подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 

Задаци наставе енглеског језика у трећем разреду: 

Ученик треба да:  
- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију 
- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа 
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима  

  на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.). 
- препознаје слова, написане речи и реченице које је усмено већ усвојио и поштује правописне знаке приликом  

  читања 
- разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама. 
- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ  
- описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију, користећи усвојене речи и реченичне моделе. 
- са саговорницима размењује неколико основних исказа у вези са конкретном ситуацијом  
- размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену 
- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.) 
- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 
- препознаје основне граматичке елементе 
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости) 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

Начин остваривања програма: 
 

Комуникативна настава сматра језик средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика 

заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; 
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
- ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре; 
- језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену; 
- битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа; 
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни  

  говорник; 
- са циљем да унапреди квалитет и квантитет језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији 

(рад у учионици спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама и 

мање или више сложеним задацима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем). 
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и  

  активности; 
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- уџбеници постају извори активности; 
- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни  

  и истраживачки рад. 

Технике (активности) 

- Слушање и реаговање на команде наставника или са аудио записа (углавном физичке 

активности: устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, 

отвори/затвори свеску, итд.); 
- Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама итд.); 
- Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; израда постера за  

  учионицу или родитеље и сл.); 
- Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, додати делове слике   

  који недостају, и сл.); 
- Игре; 
- Певање у групи; 
- Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...); 
- Погађање предмета или лица; 
- Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти; 
- Игра по улогама (симулација); 
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- Цртање по диктату; 
- "Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 
- Повезивање звучног материјала са илустрацијом; 

- Заједничко прављење илустрованих материјала (албум фотографија одељења, план недељних 

активности). 
 

III разред  -  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  - 72  часа 
Циљ наставе страног језика на млаñем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику  

комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног  

окружења. У исто време, настава страних језика треба да:  

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

- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  

- стимулише машту, креативност и радозналост;  

- подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.  

Општи стандарди  

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

културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност  

према комуникацији са говорницима других језика.  

Посебни стандарди  

Разумевање говора  

Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама.  

Разумевање писаног текста  

Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са познатим темама.  

Усмено изражавање  

Ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника.  

Писмено изражавање  

Ученик у писаној форми изражава краће поруке према познатом узору, поштујући правила писаног кода.  

Интеракција  

Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са познатим  

темама.  

Знања о језику 3 

Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног  

залагања у процесу учења страног језика.  

 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре 

правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.  

Задаци на нивоу језичких вештина Разумевање говора  

Ученик треба да:  

- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију  

- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа  

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

активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.).  

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да:  

- препознаје слова, написане речи и реченице које је усмено већ усвојио и поштује правописне знаке приликом  

читања  

- разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама.  

Усмено изражавање  

Ученик треба да:  

- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију  

- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ  

- описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију, користећи усвојене речи и реченичне моделе.  

Интеракција  

Ученик треба да:  

- са саговорницима размењује неколико основних исказа у вези са конкретном ситуацијом  

- размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену  

- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.)  

- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења.  

Писмено изражавање  

Ученик треба да:  
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- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим писаним текстом или  

визуелним подстицајем.  

- пише своје личне податке (име, презиме и адресу)  

- прави спискове са различитим наменама (куповина, прослава роñендана, обавезе у току дана...)  

- допуњава честитку.  

Знања о језику4- препознаје основне граматичке елементе  

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости)  

- разуме везу измеñу сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима.  

 

 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре 

правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.  

Садржаји програма  

Теме и ситуације  

Школа: - школски простор, активности, излети  

Ја и моји другови: - дружење - спорт  

Породица и блиско окружење: - шира породица, суседи и пријатељи - кућни љубимци и обавезе према њима  

Празници:  

- Божић, Нова година, Ускрс и други важни празници  

Мој дом: - обавезе у кући  

Исхрана: - оброци, омиљена храна, здрава храна - навике у исхрани у земљи/ама чији се језик учи  

Одећа: - одевни предмети - прикладно одевање  

Окружење: - место и улица где станујем - важне установе у окружењу (биоскоп, школа, позориште, пошта, музеј, 

банка, болница) - посете установама Остало: - годишња доба, месеци, дани у недељи и делови дана  

- основни подаци о земљи/земљама чији се језик учи  
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Немачки језик  

Функције Примери 

1. Представљање себе и других 1. Ich bin/heiße Maria. Das ist meine Freundin  

Claudia/mein Freun Bernd.  

2. Pozdravljanje 2. Hallo! Grüß dich! Guten Morgen! Guten Tag! Guten  

Abend! Auf Wiedersehen! Gute Nacht! Tschüs. 3. Identifikacija i imenovanje osoba, objekata,  

delova tela, životinja, boja, brojeva, itd. (u vezi 

sa temama)  

3. Das ist mein Bruder Christian. Er ist kein. Das ist die  

Nase. Das ist ein Hund. Der Hund ist schwarz.  

4. Razumevanje i davanje jednostavnih  

uputstava i komandi  

4. Schreibe! Schreibt! Zeichne! Malt! Bemale! Schau mal!  

5. Postavljanje i odgovaranje na pitanja 5. Wo ist dein Heft? Es ist in meiner Schultasche.  

6. Molbe i izrazi zahvalnosti 6. Bitte! Danke (sehr)! Vielen Dank!  

7. Primanje i davanje poziva za učešće u  

igri/grupnoj aktivnosti  

7. Komm, wir spielen/ singen/malen? Möchtest du/Möchtet  

ihr...? Gern! Ich möchte....  

8. Izražavanje dopadanja/nedopadanja 8. Ich mag es. Ich mag es nicht. Das gefällt mir./Das  

gefällt mir nicht.  

9. Izražavanje fizičkih senzacija i potreba 9. Ich habe Hunger/Durst. Es ist mir kalt/heiß. Mein Kopf  

tut (mir) weh....  

10. Imenovanje aktivnosti (u vezi sa temama) 10. Sprechen, schreiben, singen, tanzen, spielen,..  

11. Iskazivanje prostornih odnosa i veličina  

(Idem, dolazim iz..., Levo, desno, gore, dole...)  

11. Ich gehe in/zu....Ich komme aus/von. Nach  

rechts/links/oben/unten...  

12. Davanje i traenje informacija o sebi i  

drugima  

12. Ich gehe in die dritte Klasse. Ich wohne....Wo wohnst  

du? Sie ist Peters Schwester.  

13. Traženje i davanje obaveštenja 13. Wo ist meine grüneHose? Im Schrank.  

14. Opisivanje lica i predmeta 14. Michael ist groß und blond. Sein Ball ist blau.  

15. Izricanje zabrane i reagovanje na zabranu 15. Nein, du darfst nicht ausgehen. Das ist verboten.  



 

132 

 

Rauchen verboten.  

16. Izražavanje pripadanja i posedovanja 16. Mein Buch. Dein Bruder. Die Tante von Maria. Ich  

habe einen Hund.  

17. Traženje i davanje obaveštenja o vremenu  

na časovniku - puni sati  

17. Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es?  

Es ist drei Uhr. Es ist halb zehn.  

18. Skretanje pažnje 18. Vorsicht! Hör zu! Entschuldigung! Entschuldigen Sie!  

19. Traženje mišljenja i izražavanje  

slaganja/neslaganja  

19. Wie findest du...? Was denkst du darüber? Ich bin  

dafür/dagegen. Ich stimme zu. / Ich stimme nicht zu.  

 

                                             III разред  -  МАТЕМАТИКА  -  180  часова 

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 

Задаци наставе математике јесу: 
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у  

  разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у  

  различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и  

  укључивање у рад; 

- да развија  способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишњеља; 

- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и  

  изучавању природних појава; 

- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања; 

- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и  

  политехничком васпитању и образовању; 

- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност,  

  уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 

- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе  

  формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика; 

- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност изражавања у  

  писменом и усменом облику; 

- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и  

  основне законе тих операција; 

- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе; 

- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000; 

- упознају римске цифре (I, V, X, L, C, D, М) 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 мањи или једнак 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,   
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  троугаоника и шестара); 

- стичу представе о 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, век). 

Начин остваривања програма 
       Због лакшег планирања наставе даје се орјентациони предлог часова по темама по моделу (укупно часова за 

тему; часова за обраду, часова за понављање и увежбавање) 

Блок бројева до 1000 (138; 54 + 84) 

Геометријске фигуре и њихови међусобни односи (32; 12 + 20) 

Мерење и мере (10;4 + 6) 

    Главна одлика програма математике за млађе разреде јесте што су акцентовани опажајни појмови, који се 

стварају кроз добро планирану активност. 
 

Скупови. Издвајањем група објеката, који се посматрају као самосталне целине, плански се систематизује 

дидактички материјал. Да би именовање оваквих разноврсних целина и њихових објеката било једнообразније и да 

би се тиме подстицала апстракција, предвиђа се активна употреба речи скуп и елеменат, без покушаја да се идеја 

скупа учини експлицитном. При издвајању скупова води се рачуна о томе да је на неки детету доступан начин јасан 

кључ по којем је извршено издвајање и тиме у његовој свести потпуно одређена реализација припадности. 

   Такође, треба у разноврсним примерима и задацима користити симболе за скуп и припадност елемента скупу. 

      Графичко представљање разних стварних ситуација помоћу Венових дијаграма (и на друге прикладне начине) 

има изванредну сазнајну улогу: истицање битног и занемаривање небитног, развијање ""дидактичке писмености" и 

оспособљавање детета за сврсисходно мишљење. Истовремено, тиме се остварују разне кореспонденције, што 

активно зачиње и подстиче развој идеје о функцији. Зато се често предвиђа коришћење дијаграмских слика и рад са 

њима - спајање, преслагање елемената и сл. 

      Дијаграмске слике треба користити и у представљању линија. На подесан визуелан начин или кроз пригодан 

језик треба истицати својства релације, захтевајући при томе да их ученици и сами уочавају, исправно 

представљају и у том смислу са њима активно раде. При томе је излишно прерано инсистирање на терминима који 

изражавају својства релација, као и на одређивању појмова путем дефиниција. 

Бројеви. Програм математике у разредној настави предвиђа да ученици поступно упознају бројеве природног низа 

и број нулу како би на крају IV разреда у потпуности савладали систем природних бројева и његова својства. 

     Операције с бројевима, у духу овог програма, треба схватити по следећем плану: издвајати погодне природне и 

дидактички припремљене ситуације које дају значење операцијама и бројевима уз истицање непроменљивости 

резултата. 

     Дељење једноцифреним бројем, са и без остатка, заокружује минимум садржаја обавезних за усмено рачунање и 

тако чине усмени фонд за алгоритме рачунања са бројевима у декадском запису. 

     Програм предвиђа прво упознавање својстава операција, а затим, на тој основи, објашњавање начина рачунања. 

Тиме се повећава ефикасност наставе и ученицима знатно олакшава усвајање таблица сабирања и множења, као и 

формирање других рачунских умења. Исто тако, благовремено изучавање својстава операција и веза између њих 

подиже теоријски ниво целог рада из математике и потпуније открива смисао операције. Усвајање сваког својства 

операције пролази кроз неколико етапа: припремна вежбања, одговарајуће операције на одабраним примерима, 

формулисање својства, примена својства у одређивању вредности израза и начину рачунања.  

      Поред писменог рачунања, у III разреду треба и даље поклањати пажњу усменом рачунању, јер оно често брже 

и једноставније доводи до резултата и има предност у практичном животу кад се рачуна с малим бројевима. Тако, 

на пример, уместо да ученици писмено израчунавају 8 x 39, много је брже и једноставније да усмено израчунавају 8 

x 40. За овакав рад неопходно је да ученици добро схвате својства рачунских операција. Ово ће бити остварено тек 

када ученицима постане потпуно јасна зависност између компонената рачунских операција. 

      При изучавању операција, треба предвидети довољан број вежбања чијим ће обављањем ученици изграђивати 

сигурност и спретност усменог и писменог рачунања. Међутим, сама та техника није довољна. Тек разумевањем 

шта која рачунска операција представља у конкретним задацима, односно свесно одлучивање, а не нагађање, када 

коју операцију треба применити, претвара ту технику у стварно, а не формално знање. 

Бројевне изразе треба обрађивати упоредо са увежбавањем рачунских операција. Треба инсистирати на томе да 

ученици текстуално записане задатке приказују бројевним изразима и да речима исказују бројевне изразе, односно 

да их читају. Оваквим начином обрађивања бројевних израза, ученици се сигурно сналазе у редоследу рачунских 

операција и лако схватају значај заграда у задацима. 

Почеци формирања математичког језика. Математички језик чине основни симболи, изрази и формуле. То је 

језик тачан, јасан и истовремено прецизан. 

       Код ученика се поступно изграђује представа о променљивој, при чему слово наступа у својству симбола 

променљиве. Ученици најпре одређују вредности најпростијих израза (облика: а+3, б-4, а+б, а-б) за различите 

бројевне вредности слова која у њима фигуришу. Касније постепено упознају сложеније изразе. 

       Паралелно са случајевима једнакости двају израза, ученици упознају и случајеве неједнакости, који 
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дозвољавају не само увођење многих разноврсности у систем вежбања, него и упознавање нових случајева када 

постоји само неки одређени број вредности слова које задовољавају постављени услов (нпр. одређујући вредност 

слова за коју је истинит запис а + 4 < 8, ученици се уверавају да у њима познатом скупу бројева датим условима 

удовољавају само вредности 0, 1, 2, 3). Корисно је разматрати и такве случајеве када ниједна од могућих бројевних 

вредности дате области бројева не испуњава задате услове (на пример, у вежбањима типа: Одредити вредности 

слова за које су истинити записи: а+5<5 и сл.). 

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

одговарајућих рачунских операција. Решавање једначина заснива се на познавању рачунских операција и њихове 

међусобне повезаности. При решавању једначина с непознатим елементом множења и дељења, треба узимати само 

примере с целобројним решењима. Код решавања неједначина у разредној настави, треба користити начин 

"погађања" на погодно одабраним примерима. Исто тако, уз дату неједначину, треба посматрати и одговарајућу 

једначину која се добија кад се у неједначини знак неједнакости замени знаком једнакости. Ако одредимо решење 

једначине, онда је лако одредити скуп решења дате неједначине. 

      Једначине и неједначине пружају велике могућности за још потпуније сагледавање својстава рачунских 

операција и функционалне зависности резултата операције од њених компонената. 

Када одређени број задовољава (не задовољава) дату једначину или неједначину, онда то ученици треба да исказују 

и записују речима "тачно" ("нетачно") или на неки други, краћи начин. 

Идеја функције. Идеја функције прожима све програмске садржаје, почевши од формирања појма броја и 

операције. Највећи значај на овом плану придаје се откривању идеје пресликавања (нпр. свакој дужи, при одређеној 

јединици мерења, одговара један одређени број итд.). Изграђивању појма пресликавања помаже увођење таблица и 

дијаграма. На пример, у виду таблице прегледно се може записати решење задатка: "У двема кутијама налази се 

укупно 8 оловака. Колико оловака може бити у једној, а колико у другој кутији?" При томе ученици уочавају све 

односе (у првој кутији број оловака повећава се за 1, у другој се смањује за 1, а укупан број оловака у обе кутије се 

не мења). 

       Таблични начин изражавања пресликавања користи се за утврђивање промене резултата операција, у 

зависности од промене једне од компонената, као и за установљавање пропорционалности промена појединих 

елемената операције. 

      У процесу систематског рада с таблицама, ученици овладавају самим начином коришћења таблица за 

утврђивање одговарајућих зависности између података (величина) што је, само по себи, посебно важно. 

      Откривању идеје функције доприносе и разноврсна вежбања с бројевним низовима. На пример, може се дати 

задатак: "Продужити низ 10, 15, 20... Који ће број бити у низу на осмом (петнаестом) месту? Да ли је у датом низу 

број 45 (или 44)? На којем ће месту у датом низу бити број 55 (или 70)?" 

Текстуални задаци. Текстуални задаци користе се као садржаји разних вежбања, при чему ученици у разним 

животним ситуацијама уочавају одговарајуће математичке релације, и обратно - математичке апстракције 

примењују у одговарајућим животним односима: они представљају средство повезивања наставе математике са 

животом. У процесу решавања задатака ученици изграђују практична умења и навике које су им неопходне у 

животу и упознају нашу друштвену стварност. Сам процес решавања текстуалних задатака на најбољи начин 

доприноси математичком и општем развитку ученика. Треба настојати да се у процесу решавања потпуно 

искористе све могућности које постоје у задацима. 

       При разматрању сваке нове операције, прво се уводе прости задаци који су усмерени на откривање смисла те 

операције (задаци за одређивање збира, разлике, производа, количника), а затим се уводе задаци при чијем се 

решавању открива нови смисао операција (задаци повезани с појмовима разлике и количника); на крају се 

разматрају прости задаци који се односе на откривање узајамних веза између директних и обратних операција 

(задаци за одређивање непознате компоненте). Сложене задатке треба решавати поступно, према њиховој 

компликованости: прво задатке са две, а затим и са три операције. 

       Употреба израза предвиђа се и при решавању сложених задатака. При решавању задатака с претходним 

састављањем израза, пажња се усредсређује на анализу услова задатака и састављање плана његовог решења. У 

структури израза приказује цео ток решења задатака: операције које треба обавити, бројеви над којима се обављају 

операције и редослед којим се извршавају те операције. 

       Састављање израза представља добру припрему за састављање најпростијих једначина према услову задатка. У 

свакој конкретној ситуацији задатке треба решавати најрационалнијим начином, уз употребу дијаграма, схема и 

других средстава приказивања. Неопходно је, такође, да ученик претходно процењује резултат и да проверава 

тачност самог резултата. Провери треба посвећивати велику пажњу; указати ученицима на њену неопходност, на 

разне начине проверавања и навикавати их да самостално врше проверу резултата.      Ниједан задатак не треба 

сматрати завршним док није извршена провера. При рачунању, које се мора обављати тачно, треба развијати 

брзину, с тим да она никада не иде на штету тачности. 

Геометријски садржаји. Основна интенција програма у области геометрије састоји се у томе што се инсистира и 

на геометрији облика, као и на геометрији мерења (мерење дужи, површи, тела). Изучавање геометријског градива 

повезује се с другим садржајима почетне наставе математике. Користе се геометријске фигуре у процесу 

формирања појма броја и операција с бројевима; и обратно, користе се бројеви за изучавање својства геометријских 
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фигура. На пример: појам разломка даје се помоћу дељења дужи и круга на једнаке делове; дистрибутивно својство 

множења илуструје се израчунавањем обима правоугаоника (или површине правоугаоника подељеног на два мања 

правоугаоника); комутативно својство множења приказује се на правоугаонику који је растављен на једнаке 

квадрате, задаци о кретању илуструју се на дужима итд. 

        Почетна настава геометрије мора бити експериментална, тј. најпростије геометријске фигуре и нека њихова 

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

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

најопштија својства одређених фигура која не зависе од времена, материјала, боје, тежине и др. Тако ученици стичу 

елементарне геометријске представе, апстрахујући небитна конкретна својства материјалних ствари. 

Иако основу наставе геометрије у млађим разредима чине организовано посматрање и експеримент, ипак је 

неопходно да се ученици навикавају, у складу са узрастом, не само да посматрају и експериментишу већ да и све  

више расуђивањем откривају геометријске чињенице. 

       Систематски рад на развијању елементарних просторних представа код ученика у  

разредној настави треба да створи добру основу за шире и дубље изучавање геометријских фигура и њихових 

својстава у старијим разредима основне школе. 

Мерење и мере. За упознавање метарског система мера треба користити очигледна средства и давати ученицима да 

мере предмете из околине (у учионици, школском дворишту, код куће итд.). Исто тако, неопходно је и да се 

ученици вежбају да процењују "одока" (нпр. раздаљину између два предмета и сл.), па да по завршеном таквом 

мерењу, утврђују израчунавањем колику су грешку учинили. Приликом обраде мера за површину треба користити 

моделе у величини квадратног метра, квадратног дециметра, квадратног центиметра као и цртеже ових модела. 

Мере за површину треба обрађивати упоредо са одговарајућим градивом из геометрије. 

       Претварање јединица у мање и веће јединице треба показивати и увежбавати на примерима, али у задацима не 

треба претеривати с великим бројем разних јединица. Благовременим увођењем метарског система мера, отпада 

потреба да се вишеимени бројеви издвајају у посебан одељак, односно рачунске операције са вишеименим 

бројевима треба изводити упоредо с рачунањем с природним бројевима на тај начин што ће се вишеимени бројеви 

претварати у једноимене бројеве најнижих јединица. 
 

                                        
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД  МАТЕМАТИКА 

 

У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица: 

ОСНОВНИ 

1МА.1.1.1. Зна да прочита и запише дати број,уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој  

                   бројевној полуправој 

1МА.1.1.2. Рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у овиру прве хиљаде 

1МА.1.1.3. Множи и дели без остатка(троцифрене бројеве једноцифреним)у оквиру прве хиљаде 

1МА.1.1.4. Уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом 

1МА.1.1.5. Уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 

              СРЕДЊИ 

1МА.2.1.2. Уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближем датом броју 

1МА.2.1.3. Сабира, одузима, рачуна вредност израза 

1МА.2.1.4. Рачуна вредност израза с највише две операције 

            НАПРЕДНИ 

1МА.3.1.2. Зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени 

1МА.3.1.3. Уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет 

            У области ГЕОМЕРИЈА учени/ученица: 

             ОСНОВНИ 

1МА.1.2.1. Уме да именује геометријске објекте   

                     равни(квадрат,круг,троугао,правоугаоник,тачка,дуж,права,полуправа  и угао)и уочава међусобне   

                     односе два геометријска објекта у равни(паралелност,нормалност,припадност) 

            СРЕДЊИ 

1МА.1.2.2. Зна јединице за мерење дужине и њихове односе 

            НАПРЕДНИ 

1МА.3.2.2. Уме да израчуна обим троугла,квадрата и правоугаоника 

           У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица: 

           ОСНОВНИ 
1МА.1.3.1. Уме да прочита и формално запише разломак 1/n(n<10)и препозна његов графички приказСРЕДЊИ 

1МА.2.3.1. Уме да препозна разломак  a/b(b<10,a<b) када је графички приказан на фигури подељеној на b делова 

           НАПРЕДНИ 
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1МА.3.3.1. Уме да прочита,формално запише и графички прикаже разломак a/b(b<10,a<b) 

        У области МЕРЕЊЕ ученик/ ученица: 

           ОСНОВНИ 

1МА.1.4.2. Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности(l,dl,ml) 

1МА.1.4.3. Зна коју јединицу мере треба да употреби  за мерење задате масе(g,kg,t) 

1МА.1.4.4. Уме да чита једноставније графиконе,табеле и дијаграме 

          СРЕДЊИ 

1MA.2.4.3. Претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање 

1МА.2.4.4. Претвара јединице за мерење масе из већих у мање 

          НАПРЕДНИ 

1МА.3.4.2. Претвара јединице за мерење запремине  течности 

1МА.3.4.3 Претвара јединице за мерење масе 

 

                                           
                                       III разред  - ПРИРОДА И ДРУШТВО  -  72 часа 

Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су: 

- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова; 

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

  њихове повезаности; 

- 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 и стварању одговорног односа ученика 

Циљеви и задаци 
- развијање основних научних 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 запажања основних 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; 

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

- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу.  

Начин остваривања програма 

      Упутство је саставни део наставног програма. Односи се на начин реализације програма ради остваривања 

циљева и задатака предмета Природа и друштво, као и циљева и задатака разрађених на нивоу разреда. Учитељ је 

дужан да се упозна са циљевима и задацима, концепцијом, сврхом и структуром програма предмета и да их уз 

наводе дате у упутству доследно примењује у непосредном васпитно-образовном раду са ученицима. 

     Наставни предмет Природа и друштво у трећем разреду представља програмски континуитет интегрисаног 

наставног предмета Свет око нас из прва два разреда основног образовања и васпитања. Наставља развојну 

концепцију узлазних спиралних кругова у грађењу појмова, усвајању знања, умења, ставова и вредности из 

интегративних области природе и друштва. Поступно развија принцип завичајности који се протеже кроз први 

циклус:  

I разред Моја околина (непосредно окружење) 

II разред Моје место (насеље са околином) 

III разред Мој завичај* (природно и друштвено окружење, крај* односно крајина*) 

IV разред Моја домовина (држава Србија, део света). 

       Структура програма јасно указује на континуитет у појачаном развијању знања из природних наука што се 
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очитава у избору садржаја програма Природа и друштво у трећем разреду. Такође се јасно наглашава и нов 

приступ при изучавању прошлости на овом узрасту, који је ослобођен садржаја из шире историје, јер их ученици 

теже усвајају.  

       Наставни предмет Природа и друштво задржало је постојећи оквир, наставни план од 72 часа годишње, 

односно 2 часа недељно. У наставном процесу потребно је расположиви фонд часова флексибилно дистрибуирати 

и организовати тако да се уважи концепција предмета, општи циљ, остали циљеви и задаци предмета, као и циљеви 

и задаци Природе и друштва у трећем разреду. 

       У наставном процесу полази се од несистематизованих искуствених сазнања детета и иде се ка општим, научно 

заснованим, систематизованим знањима из области природе, друштва и културе. При избору програмске грађе, 

примењена је концепција спиралних кругова у циљу формирања елементарних појмова и постављања мреже за 

систем појмова из наведених области, у складу са узрасним карактеристикама ученика.  

      Основна интенција наставе предмета Природа и друштво није само усвајање програмских садржаја, већ 

подстицање развојних потенцијала детета. Наведени садржаји су усмерени на развој интелектуалних, 

психофизичких, когнитивно-конативних и социјално-афективних сфера личности детета, што се очитава у 

наведеним циљевима. 

У програму предмета Природа и друштво циљеви су дати двојако:  

 експлиците - као идеје водиље у практичној реализацији програма  

 имплиците - дати и садржани у избору, структурирању и начину реализације програмских садржаја  

Циљеви програма су постављени тако да експлиците и имплиците утичу на развој ученика, паралелно изграђујући 

њихове интелектуалне способности, практичне вештине, ставове и вредности. 

Експлиците циљеви јасно су наведени у програмским садржајима. 

Имплиците циљеви су "прикривени" и наглашавају васпитну компоненту образовања. Они се реализују и 

спроводе преко одабраних садржаја и активности, који превазилазе оквире предмета и разреда, залазе у све 

области које се обрађују у оквиру првог циклуса образовања и надаље. Конкретизују се кроз одређене оперативне 

задатке и активности, а односе се на сферу стицања умења и навика, развијања вештина, као и формирања ставова 

из следећих области: екологија, демократија, здравље и технологија. 

       Обе групе циљева реализују се избором садржаја из области природе, друштва и културе. У процесу 

учења/наставе ученик ће пречистити представе, градити појмове и поставити основе за формирање система 

појмова, научити како се уочава разлика између претпоставке - тврдње - чињенице и стицати увид у структуре и 

сплетове узајамних веза у свету коме припада. 

      Програм предмета Природа и друштво у трећем разреду растерећен је фактографије и понављања. Измењеном 

концепцијом програма, односно остваривањем циљева и задатака преко спиралних кругова, избегава се понављање, 

а усвајањем садржаја програма, омогућује надограђивање знања, умења, вештина и ставова, изградња појмова из 

области природе и друштва. Концепција предмета подразумева оспособљавање ученика за коришћење различитих 

извора знања, графичких и електронских медија, с намером да се код ученика развије функционална писменост као 

подлога за даље учење.  

     Програмом су одређени само општи циљеви и задаци предмета Природа и друштво у целини и у трећем разреду 

а даља оперативна разрада циљева и задатака препуштена је учитељима као својеврсни вид слободе у креирању 

наставног процеса.  
 

                                                                                  
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД  ПРИРОДА И ДРУШТВО 

У области ПРИРОДА-ЧОВЕК-ДРУШТВО ученик/ученица: 

ОСНОВНИ 

1ПД.1.2.3 Разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе  

1ПД.1.3.6. Зна промене материјала које настају због температуре, услед механичког утицаја и делованја  

                    воде и ваздуха. 

1 ПД.1.6.5. Зна основне информације о начину живота људи у прошлости 

              СРДЊИ 

1ПД.2.1.5 Разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту. 

1ПД.2.1.6. Разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници. 

1ПД.2.2.3. Зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса. 

1 ПД.2.3.1 Зна сложенија својства воде и ваздуха : агрегатно стање и кретање. 

1ПД.2.3.2. Зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава 

1ПД.2.3.5. Разликује повратне и неповратне промене материјала 

1ПД.2.6.2. Зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији. 

НАПРЕДНИ 
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1ПД.3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима. 

1ПД.3.3.1. Разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утиче на појаве у природи. 

 

У области КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

ОСНОВНИ 

1ПД.1.4.2. Зна помоћу чега се људи оријентишу у простору : лева и десна страна, стране света , адрес                       

 арактеристични објекти. 

1ПД.1.4.3. Уме да одреди стране света помоћу Сунца. 

1ПД.1.4.4.. Зна јединице за мерење времена : дан , недеља , месец , година , деценија и век. 

1ПД.1.4.5. Уме да прочита тражене информације са часовника и календара. 

            СРЕДЊИ 

1ПД.2.4.1. Зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела. 

1ПД.2.4.3. Уме да пронађе тражене улице и објекте. 

1ПД.2.4.5. Уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена. 

             НАПРЕДНИ 

1ПД.3.4.1 Уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу картографских  

                  знакова. 

           МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА 

            ОСНОВНИ 

1ПД.1.6.5. Зна основне информације о начину живота људи у прошлости 

1 ПД.1.6.6. Зна шта су историјски извори и именује их. 

1ПД.1.6.4.. Зна најважније догађаје , појаве и личности из прошлости. 

1ПД.2.4.5. Уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена. 

1ПД.1.3.5. Зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу 

1ПД.1.3.6 Зна промене материјала које настају због температуре, услед механичког утицаја и делованја воде и  

                  ваздуха. 

         СРЕДЊИ 

1 ПД.2.3.3.. Разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који нису 

1ПД.2.3.4. Зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и препознаје  

                     примере у свом окружењу. 

1 ПД.2.3.5. Разликује повратне и неповратне промене материјала. 

        НАПРЕДНИ 

1ПД.3.3.2. Примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу. 

        ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 

        ОСНОВНИ 

1ПД.1.5.3. Зна које људске делатности постоје и њихову улогу 

1ПД.1.5.4.. Зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите.  

        СРЕДЊИ 

1ПД.2.5.2. Зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама . 

1 ПД.2.5.3. Разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности.  

         НАПРЕДНИ 

1ПД.3.5.1. Разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима. 

 

                                                                         

                                        III разред  -  ЛИКОВНА КУЛТУРА  -  72  часа 

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

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

Оперативни задаци за трећи разред: 
- ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног естетског сензибилитета за 

медијуме, уз коришћење разних материјала за компоновање, покрет у композицији, орнаментику, простор, 

одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору, плакат и ликовне поруке као могућност 

споразумевања; 

- увођење ученика у различите могућности комуникација- стварање услова за развијање свести о потреби чувања 

човекове природне и културне околине, те активног учествовања у квалитетном естетском и просторном уређењу 

животне околине. 

http://images.google.com/url?q=http://roditeljsrbija.com/pohvala-ruci/&sa=U&ei=Lh6HU7PcDuSD4gS3w4GgCg&ved=0CDoQ9QEwBjgU&sig2=GgZEtstlsIufhEpSS-CHrA&usg=AFQjCNFwy1C0CSjBaROgvtmhVHTulB4qzQ
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Начин остваривања програма 
       Програм ликовне културе даје сваком наставнику слободу, могућности да испољи креативност, да проналази 

одговарајуће облике, методе и средства за реализацију. Упутство ће му помоћи у процесу стварања сопствених 

идеја, никако, дакле, шаблона, односно очекује се да и сам наставник буде креативан у свом раду. То значи да је 

потребно да за сваки задатак и сам наставник начини визуелну припрему (ликовни рад) како би уочио карактер 

задатка и начине рада у реализацији таквог задатка, што ће бити нека врста опомене или самоконтроле у процесу 

постављања захтева упућеног ученицима. Најважније је извршити идентификацију садржаја, полазећи од опажања 

околине (природе и вештачког човековог окружења - објекти које је човек начинио). Најбоље је учење од природе, 

посматрање, опажање и уочавање непоновљивости природе, из чега ће произаћи и потреба за очувањем природе, а 

потом симболичан израз карактеристичних елемената који ће означити и природу ученика. То ће бити прилика да 

се одреди појам у садржају два до три подпојма и неколико информација што ће имати образовно значење. Треба 

водити рачуна да захтев буде сведен и прилагођен узрасним могућностима ученика (његовим психофизичким 

карактеристикама), чиме ће бити задовољен елементарни захтев да за предвиђено време од једног, до два часа, 

ученик заврши свој рад. Непримерено је да ученик завршава своје радове код куће, да би га потом наставник 

накнадно оценио. Ученик треба да зна какав му је задатак постављен, сам треба да проналази решења задатка, по 

логици непосредног естетског доживљаја. Поред визуелне припреме наставник треба да има и писмену припрему 

(писану) која се ослања на глобално и оперативно планирање за сваку годину посебно и за сваки час понаособ. 

Наставник треба да приђе решавању задатка самостално. Уколико се деси да тренутно нема неку своју идеју, ова 

кратка образложења целина програма треба да му послуже као мотивација за проналажење својих идеја. Није 

препоручљиво да наставник нуди теме ученицима. Наставник треба да води разговор са ученицима како би сваки 

ученик пре почетка рада дошао до своје идеје, а на основу понуђеног ликовног садржаја. 

       Приликом планирања треба водити рачуна да се предвиди око 60% обраде новог градива према 40% вежбања. 

Под појмом обраде новог градива подразумева се први рад предвиђеног садржаја у некој од предвиђених техника и 

коришћења материјала. Вежбањем су предвиђени исти садржаји (али реализовани у другим техникама и другим 

материјалима у односу на први рад). Сваки наставник би требало да сачини по тим принципима годишњи план рада 

из кога ће касније сачинити оперативне планове рада за сваки месец посебно. У процесу израде годишњих и 

оперативних планова рада, наставник треба да води рачуна о идентификацији садржаја, а најбоље би било када би и 

сам нацртао, насликао и извајао неки од предвиђених наставних јединица - садржаја програма, како би му биле 

јасне представе колико је времена потребно за израду једног таквог рада. Исто је тако битно да утврди ниво захтева 

за ученике, јер уколико наставник није у могућности да реализује такав задатак, непримерено је да тако нешто 

тражи и од ученика. У процесу мотивисања ученика за рад, наставник ће водити разговор о предвиђеним 

садржајима (ликовни садржаји), чиме ће створити услове, а ослањајући се на знања ученика стечена у другим 

областима, да сваки ученик пронађе своју тему за рад. Наставник никад не треба да каже коју ће тему ученици 

цртати, сликати или вајати! Ученик сам треба да дође до своје теме, то наглашавамо према планираном садржају, 

како се не би десило да на сваком часу наставник каже "данас ћете цртати или сликати слободну тему". Ученик 

треба да изврши избор теме на основу добро вођеног разговора о опажању природе и човекових творевина које 

чине његово окружење. Добро би било када се ученици не би држали стандардизованих блокова за цртање. Добро 

би било када би могли и сами да изврше избор облика и боје папира или неке друге подлоге за цртање и сликање. 

То су најчешће врло јефтини папири, као што је натрон папир, пак папир, чак и новинска хартија може да послужи 

као подлога за сликање. Треба врло често мењати формат папира, или подлоге на којој се нешто ради, да ли је то 

подлога за колаж, деколаж или асамблаж. Такве подлоге могу и да се препарирају са разблаженим брашном и 

водом, или разблаженим лепком за дрво, или можда неким другим материјалом са неким другим везивом, што 

може и сам наставник да учини. На тај начин ће почети нека врста истраживачког рада у овој области. То ће уједно 

бити прилика да наставник уочава да ли су неки ученици ушли у манир користећи одређени материјал за рад. Ако 

се то деси код неких ученика, а дешава се да постају "вешти", треба му понудити да ради са другим материјалом, 

који ће му пружити "отпор", а он ће се трудити да реши проблем те ће самим тим бити доведен у ситуацију да 

улажући "напор" буде и креативан.  

        За наставника би било повољно да сваке године сачињава нови годишњи и оперативне планове рада, чиме ће 

доказати и своју креативност у стварању услова за ученичку креативност, јер сваке године сачињава планове на 

основу прошлогодишњег искуства, што ће његову праксу континуирано унапређивати. 

     Препоруке за остваривање програма у трећем разреду 

Коришћење разних материјала за компоновање. Када се говори о доради нечег започетог, увек се поставља питање 

ко га је започео, зашто је нешто започето и на који начин је нешто започето као линија, као површина, као облик. 

Ослонце можемо пронаћи и у психологији, полазећи од Роршахових мрља, у којим свако од нас може, зависно од 

свог тренутног афективног стања, а у складу са личним искуством, уобразиљом и маштом, да препозна неки облик. 

Често се дешава да су такви облици недоречени и да их само ми као појединци препознајемо као такве, па себи 

можемо да дајемо право да их доградимо у смислу комуникације са својим социо-културним миљеом. То може да 

има карактер комуникације, али у сваком случају препознајемо афективни исказ сваког појединца који нам 

саопштава ту врсту поруке. У процесу учења треба водити рачуна да се доградња уради увек у неком другом 

материјалу, како би посматрач имао увид у стварање личних кодова. Овакви задаци могу да се решавају у већ 
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традиционалним техникама, које у складу са конвенцијама зовемо медијумима, али исто тако можемо да 

примењујемо и друге савремене материјале па ћемо то назвати проширеним медијумима. У процесу стварања 

услова од стране водитеља наставног процеса, постоји слобода започињања неког облика у техникама које се често 

примењују у школи а које су доступне ученицима, њиховим родитељима и наставницима. 

       Композиција и покрет у композицији. Полазећи од објашњавања основног појма композиције, улазимо и у 

подпојам покрет у композицији, што на том узрасту собом носи и читав низ сложенијих питања, која су започета у 

другом разреду, а везана су за кретање облика у простору. Када се узме у обзир физичко кретање у непосредном 

окружењу, пре свега мислимо на природу, кретање лишћа на дрвећу, грана, али исто тако и кретање људи у 

простору, са свим средствима које људи користе за кретање, ученике уводимо у процесе опажања кретања, самим 

тим и разумевања условљености кретања и да то све може да чини неку композицију по личном избору. Треба дати 

ученицима прилику да начине тај избор. Дакле, све може да буде композиција. Уколико бисмо применили неке 

технике, на пример, Дирерово прозорче, а и сами смо у прилици да посведочимо искуствено да прозорско окно, као 

оквир, одређује сегменте посматране природе као ликовни призор, насловићемо то као композиција. Уједно, биће 

то прилика да упознајемо ученике у оној сфери када имамо право да их научимо да постоје различити материјали 

за цртање, сликање, вајање, али и проширене медијуме. Када смо поменули цртање и цртачке технике, корисно је 

научити децу да постоје разни цртачки материјали и да су најбољи оловке са меким графитним улошком, са 

ознаком Б, природни угљен, али исто тако суви и воштани пастел. Пастел може да буде и у сфери сликарских 

техника, зависно од начина коришћења материјала. У школи се најчешће користи темпера као сликарска техника, 

али се ради и акварел. Неће сметати, међутим, ако говорећи о неком уметничком делу, кажемо ученицима и нешто 

о карактеристикама уљаног сликарства или неког другог начина сликања. Говорећи о техникама, сматра се да децу 

треба да научимо техникама сликања, цртања и вајања, а да начине коришћења техника оставимо сваком ученику 

као избор. Од вајарских материјала у школама користи се глина, врло често и пластелин. Глина се сматра 

најпримеренијим материјалом и ученике треба научити својствима глине и начинима припремања глине за 

сачињавање тродимензионалних облика. Када се говори о проширеним медијумима који се могу урадити у виду 

колажа, деколажа, асамблажа и кроз процесе перформанса, ученици могу да схвате да заправо све што има 

карактер отпадних материјала, променом значења тих материјала, улази у сфере стваралаштва. Да би рад био 

успешан, у процесу мотивисања ученика не треба запоставити повезивање њихових знања и искустава из других 

области. 

     Орнаментика. Објашњавање појма орнамент може почети разговором да би га ученици препознали у 

непосредном окружењу. Уколико то не успе, може се показати нека репродукција везана за уметничко и 

етнографско наслеђе из непосредног социо-културног миљеа. Из тога ће произаћи и увиђање да су људи имали 

потребу од праисторије до данас, да попуњавају и украшавају, условно говорећи, неке празне просторе, који су у 

коначном исходу означени као орнамент. Остаје питање како ће ученици сами сачинити свој орнамент. Неповољно 

је да прецртавају орнаменте, али могу сами изградити неку орнаменталну форму, коју ће постављати у односу на 

раван, према неком само њима знаном ритму. Не треба пропустити прилику да се ритам појављује и у виду розете, 

и у виду фриза. Орнаменталне форме могу да се раде у свим техникама.  

     Простор, повезивање разних облика у целину. У овој целини се у великој мери можемо ослонити на емотивно-

афективне садржаје, мада не треба запоставити садржаје који нам се нуде путем техничке слике (илузија простора - 

телевизијски и компјутерски монитор, видео бим и сл.). У савремен присутна, него и агресивна, а илузија простора 

која се нуди врло често, после дужег гледања у монитор, може и штетно да утиче на ментални развој ученика. 

Стога је више него неопходно скретати пажњу ученицима на време које проводе испред екрана, уз критички осврт 

на све визуелне информације које се нуде путем техничке слике. Због тога је од изузетног значаја да стање 

ученикове афективности буде забележено и предвиђеним ликовним техникама, као питање мере суштинске 

вредности и стварања услова за виши ниво креативности. Препорука је да се начини рада уметника модерне 

уметности користе као ослонци за акционо стварање.  

Одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору ученика. У овој целини се и дубље и шире могу 

развијати емотивно-афективни садржаји из претходне програмске целине. У свим ликовним техникама могу се 

стварати шире ликовне целине, које наизглед немају неког посебног значаја, поготово не миметичких садржаја, да 

би се сваки ученик определио за неки детаљ ког ће изместити из целине (сечењем, цепањем), да би се тако, у складу 

са његовим критеријума, извршио избор неког новог ликовног рада. Сам чин одабирања може да има карактер 

стварања. 

Плакат, билборд, реклама. Наше шире окружење испуњено је информацијама које се упућују путем плаката, у 

последње време билбордима, а посебно рекламама које не заобилазе ни децу, иако су упућене одраслима. Такве 

рекламе су и визуелне комуникације, врло агресивне, па се поставља питање и критичког односа према њима, јер су 

засноване на профиту и маркетингу појединих фирми које су заинтересоване за комуникацију са потрошачима. За 

ученике је врло сложено такво иконичко тумачење билбордова, али исто тако је сложена уопштена комуникација 

путем плаката. Из свих тих разлога, ученици треба да дођу до једног нивоа информација образовног карактера, али 

не сме да се пропусти прилика да они и сами покушају комуникацију путем ликовних решења у виду плаката. 

Таква решења, после једне озбиљне припреме у дијалогу са ученицима, могу да буду остварена у свим 

предвиђеним ликовним техникама, а у складу са узрасним могућностима ученика.  
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Ликовне поруке као могућност споразумевања. Из претходних целина програма произилази захтев за развијање 

визуелног комуницирања у смислу стварања кодова, али и развијање критеријума у декодирању понуђених 

визуелних порука. Повезујући знања из разних области, може да се разговара са ученицима о препознавању 

карактеристика инсеката, животиња, као и професија људи у одговарајућем социо-културном миљеу. Ученици 

сами, на примеру, могу да кажу да су и, мимо школе, научили како могу препознати поштара, лекара, милиционера 

или можда неко друго лице зависно од униформе коју носи, или предмета којим се баве. Зато ће бити значајно да у 

некој од расположивих ликовних техника, симболично изразе професију или карактеристику неке животиње, 

односно инсекта, да би на основу тих карактеристика сви они који гледају одређени цртеж или слику, могли 

препознати поруку коју им шаље неки појединац.  

Ликовна дела и споменици културе као и дела савремених медијума. Уз сваку од целина програма, у свим разредима 

основне школе, потребно је показати неко од уметничких дела или споменика културе. Важно је нагласити да не 

морају увек да буду уметничка дела, него и предмети етно-културе која се односе на средину у којој ученици живе. 

Повезивањем са искуствима из других области, а са идејом да се гради искуство на искуство, сматра се да ће и ова 

област допринети укупном ваљаном развоју ученикове личности. 

 

                                      
                                           III разред  -  МУЗИЧКА КУЛТУРА  -  36 часова 

Циљ 
- 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 

Оперативни задаци 
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. 

Начин остваривања програма 
       Настава музичке културе у основној школи својим садржајима и активностима значајно доприноси целокупном 

развоју ученика. Код ученика се развија љубав према музичкој уметности и смисао за лепо и узвишено, потпомаже 

његов свестрани развој, оплемењује га и улепшава му живот. 

      Током наставе, у виду осмишљених активности, омогућује се развијање способности изражавања звучним 

средствима (гласом или инструментом), упознавање вредних дела музичке уметности и стицање потребе да 

самостално упознају музичка дела из области народног и уметничког стваралаштва. 

Савладавањем музичке писмености и развијањем укуса оспособљавају се ученици да активно учествују у музичком 

животу своје околине. 

      Настава музичке културе остварује се међусобним прожимањем следећих музичких активности: 

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

- слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе; 

- активности у музичком стваралаштву. 

      У трећем разреду певање и свирање остварује се по слуху и са нотног текста, опонашањем демонстрације 

учитеља, или уз помоћ различитих звучних помагала. Започиње се са упознавањем музичког писма и наставља до 

краја основног школовања. Усвајање најосновније вештине читања нота омогућава ученицима лакше и тачније 

певање једноставних мелодија, као и активно стицање информација о свирању на појединим инструментима. 

Пожељно је повезивање музичких садржаја са садржајима осталих наставних предмета уколико је то могуће 

остварити. 

Препоруке за остваривање програма у трећем разреду 

Певање песама по слуху и са нотног текста, игре са певањем, описмењавање ученика.  

- Дечје песме. 

- Игре са певањем. 

- Усвајање музичког речника у вези са певањем/свирањем: п (пиано) за тихо певање-свирање, мф (мецофорте)     

  средње јако, полујако, ф (форте) за јако певање-свирање. 

- Савлађивање тонске висине и солмизације у обиму цл-гл.  

- Усвајање музичког писма: линијски систем, виолински кључ, трајање тонова (половина ноте, четвртина ноте,  

  осмина ноте и одговарајуће паузе) у такту 2/4. 
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Свирање 

- Свирање и певање модела и наменских песама као звучна припрема за поставку музичке писмености. 

- Извођење једноставнијих песама на мелодијским инструментима Орфовог инструментарија. 

- Понављање краћег задатог мелодијског мотива (вежба памћења, развијање моторичности). 

Слушање музике 

- Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички инструменти); 

- Навикавати ученике на пажљиво слушање музике; 

- Упознавати музичка дела уметничког и народног стваралаштва. 

Музичко стваралаштво 

- Стално подстицање ученика на што изражајније певање научених песмица; 

- Измишљање малих ритмичких целина остварених спонтано изговореним или отпеваним групама гласова. 

- Слободно импровизовани дијалози помоћу дечјих инструмената (деца бирају исте или различите  

   инструменте). 

- Импровизација дечје мелодије на властити или од стране учитеља предложен стих. 

- Слободно измишљање покрета уз музику. 

Дидактичко-методичка упутства 

      Препоручени садржаји овог наставног предмета треба да пруже знања и информације ученицима како би могли 

да с разумевањем и радошћу прате, разликују, доживљавају и процењују музичке вредности. 

     Да би били реализовани циљеви првог циклуса основног образовања и васпитања, као и задаци програма 

образовања и васпитања, потребно је обезбедити наставна средства у складу са важећим нормативима. 

     Сазнајни процес у настави музичке културе заснива се на доживљавању музике кроз песму и слушање музике. 

Ученицима се преносе неопходни елементи, који чине основу музичке писмености и знања, а у функцији су бољег 

разумевања музике. 

     Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на часу, а час 

музичке културе треба да буде доживљај за ученике. Усвајање знања ученика зависи од добре организације часа, 

који мора бити добро планиран, осмишљен и занимљив. Настава треба да се одвија у ведрој и радној атмосфери.         

    Разним облицима рада, техникама и очигледним средствима ученицима се преносе знања и комбинују разне 

методе у настави. У првој етапи настава се своди на форме рада које највише одговарају психофизичком развоју 

ученика. То су: бројалице, песме, музичке игре, слушање музике и свирање на Орфовим инструментима. 

       Домаће писмене задатке или писане тестове, контролне задатке, реферате не треба задавати у оквиру овог 

предмета ни у једном разреду. 

       Наставу треба увек повезивати са музичким животом друштвене средине уз учествовање на такмичењима и 

музичким приредбама. 

Садржај Музичке културе чине активности: 

- извођење музике; 

- слушање музике; 

- стварање музике; 

- хорско и оркестарско музицирање. 

                                       
                                  III разред  -  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  -  108 часова 

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 

Оперативни задаци у трећем разреду: 
- 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 о 

  граничењима 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.  

Начин остваривања програма 

Садржај је исти као у другом разреду закључно са трећом тачком Теоријско образовање 
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Из области здравственог васпитања теоријски део програмских садржаја реализују се у току наставне школске 

године са четири часа (два у првом полугодишту и два у другом полугодишту) и на сваком практичном часу. 

Наставник реализује предложене теме одређује теме сходно узрасном и образовном нивоу ученика и интегрисаним 

тематским планирањем кроз обавезне и изборне предмете. Приликом доношења годишњег плана и програма 

васпитно образовних задатака школе, на нивоу актива и наставничког већа усаглашавају се тематска подручја која 

ће се реализовати из области здравственог васпитања.  

 

4. 3. 2. ПРОГРАМИ  ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

                              III разред  -   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  -  36 часова 

Општи циљ предмета Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код 

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

учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за 

формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује 

и себе и друге. 

Задаци: 
У образовно-васпитном раду на реализацији овог предмета разликујемо неколико основних задатака: 

- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 

- подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности;  

- оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе других, и да штите и остварују  

  своје потребе на начин који не угрожава друге; 

- развијање свести о потреби уважавања различитости и особености; уочавање и превазилажење стереотипа  

  везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло; 

- оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба;  

- развијање појма пријатељства;  

- оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која регулишу живот у заједници и да кроз  

  договарање активно доприносе поштовању или мењању правила сагласно са потребама;  

- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у  

  њиховом остваривању; 

- развијање и неговање еколошке свести; 

- развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности; 

- оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета. 

 

Начин остваривања програма 
     Теоријски, предмет Сазнање о себи и другима утемељен је на интеракционистичкој теорији психичког развоја по 

којој је социјална интеракција основни конструктивни чинилац развоја ученика. Одлучујућу улогу у развоју има 

управо сарадња између одраслог и деце у зони наредног развоја деце тј. у области оних функција које у време 

интеракције још нису развијене код деце него су у фази настајања. Одрасли се појављује као организатор таквих 

размена међу децом које ће представљати подстицај за развој њиховог социјалног сазнања, самосвести, моралног и 

критичког мишљења. 

     Методску окосницу предмета чине интерактивне радионице, структуриране активности које настају као резултат 

захтева који уводи водитељ радионице, а обједињене су око главне теме. Већина радионица у овом програму 

започиње причом која је блиска искуству детета, а садржи моралну дилему или сукоб потреба или вредности као 

повод за дискусију у пару или мањој групи, а завршава разменом у целој групи. Циљ је да се пружи могућност 

сваком детету да реструктурира своје мишљење и деловање због појаве конфликта између његове тачке гледишта и 

тачке гледишта која је различита од његове. 

Битне одреднице образовно-васпитног рада су: 

- Искуствено учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја и ставова ученика кроз  

  размену у групи, а не преношење готових знања, туђих увида. Наставник треба да нагласи да нема пожељних,  

  очекиваних или тачних одговора, да је нагласак на процесу откривања и сазнавања о себи и другима кроз   

  размену. 

- Игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе да пробају различите видове изражавања и 
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симболизације унутрашњих искустава, и да кроз игру истражују разноврсна, дивергентна решења за проблеме са 

којима се суочавају. 

       При прављењу припреме за реализацију васпитног рада са групом важно је водити рачуна о неколико чиниоца 

који су од суштинског значаја за квалитетну и развојно подстицајну размену: 

- Јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих треба да се придржавају сви учесници размене. 

Будући да се ради о учењу кроз размену, кључан чинилац успешности размене је квалитет узајамног слушања. 

Важно је да деца увиде да слушањем туђих гледишта и ставова имају прилику да сагледају своје полазиште у 

новом светлу, да га дограде и обогате. 

- Распоред седења (по могућству круг) који омогућује свим учесницима размене да виде једни друге, окренути 

лицем у лице. 

- След активности који је тако конципиран да подстиче и одржава интересовање и сазнајну мотивацију ученика. То 

се постиже динамичном сменом различитих видова активности и размене. 

- Оптималан број ученика је од 10 до 15. Може се радити и са групом до двадесеторо ученика, али онда долази до 

слабљења пажње и мотивисаности за размену. 

- Настава се изводи по редоследу наставних јединица (радионица) онако како су дате у приручнику Грађанско 

васпитање - САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА 3. 

      Сагласно природи предмета, његовом циљу и задацима наставе, ученици се не оцењују класичним школским 

оценама, нити пореде. Проблем може бити то што ученици желе да знају колико су успешни у одређеној 

активности, покушавајући да погоде шта одрасли очекују од њих. Задатак наставника је да им јасно предочи да је 

свака лична експресија подједнако драгоцена, да охрабри децу да износе своје мишљење и кад је различито од 

осталих, само на начин које не вређа друге. Најважнији задатак одраслог у процесу васпитања јесте да помогне 

ученицима да формирају позитивну слику о себи, да стекну самопоуздање, и да осете да кроз процес размене са 

другима могу да обогате своју личност и сазнање. 

       С тим у вези, овај предмет тражи да наставник буде спреман да подржи ученике када им је тешко да се изразе 

или слушају и отворен да чује и оно што није у складу са његовим вредностима, без критиковања и процењивања. 

Подстицајним питањима може да наведе децу да сагледају ситуацију из друге перспективе, да кроз социо-

когнитивни конфликт сами реструктурирају своје мишљење и ставове. 

       Пошто је учење по моделу важан облик учења социјалног понашања, битно је да наставник својим понашањем, 

начином рада и односом према деци, демонстрира вредности које жели да његови ученици усвоје. 

 

                                             III разред  -  ВЕРСКА НАСТАВА  -  36 часова 

 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит 

православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску 

реалност цркве)  и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају 

православну веру у њеној доктринираној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање 

хришћанског виђења живота и постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим 

наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко 

искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном, тако и на доживљајном и 

делатном плану, уз настојање да се доктриниране поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са 

светом, са другим људима и са собом). 

Задаци су као у другом разреду 

Начин остваривања програма 
Реализацијом програма у трећем разреду треба да се покаже:  

- да свет није самобитан, већ да га је створио Бог Отац слободно, из љубави, и то као конкретне врсте и бића 

и да постојање света зависи од воље другог, односно од Божје воље. 

 

                                           III разред  -  ЧУВАРИ  ПРИРОДЕ  -  36 часова 

 

Циљеви и задаци 
- разумевање појава везаних за непосредну животну средину; 

- препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха,  

  земљишта, хране, биљног и животињског света); 

- уочавање узрочно-последичних веза у животној средини;  
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- уочавање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем једноставних огледа;  

- васпитавање ученика да чува и уређује простор у коме живи и учи;  

- стицање навика одговорног понашања према животињама;  

- развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине;  

- решавање једноставних проблем-ситуација - самостално и у тиму;  

- развијање правилног става и критичког мишљења.  

Начин остваривања програма 
      Програм изборног наставног предмета Чувари природе учитељима омогућава успешну реализацију циљева и 

задатака. 

     Наведени садржаји немају за циљ само усвајање знања, већ су у овом узрасту ученика усмерени на примену и 

практичну реализацију знања стечених у првом и другом разреду.  

     Програмом су одређени само општи циљеви и задаци у целини, а даља, оперативна разрада циљева и задатака, 

препуштена је учитељима који сами креирају време, место извођења и број часова за одређене програмске 

садржаје. 

     Реализација наставних садржаја, поред наставног процеса на часу (описивањем, цртањем, играњем, огледом...), 

неопходна је и ван школског простора, у непосредном окружењу, школи у природи, излетима, рекреативној 

настави (посматрањем, праћењем, истраживањем, сакупљањем, и организовањем разних акција). 

     Изборни наставни предмет Чувари природе пружа могућности за корелацију са свим другим наставним 

предметима јер су му садржаји мултидисциплинарни. 

     Поред коришћења званично одобрених уџбеника од стране Министарства просвете и спорта Републике Србије, 

за реализацију програма препоручује се и шира литература и остали извори информација.  

 

                            III разред  -  РУКА У ТЕСТУ-ОТКРИВАЊЕ СВЕТА  -  36 часова 

 

Циљеви и задаци 

- формирање елементарних научних појмова из природних наука; 

- развијање дечијих интересовања и интелектуалне активности; 

- развијање истраживачких способности и креативности кроз различите поставке експеримента; 

- испитивање основних карактеристика гасова, течности и чврстих тела и препознавање критеријума за њихову 

класификацију; 

- формулисање питања, постављање хипотеза и исказивање претпоставки за решавање проблема; 

- развијање критичког промишљања кроз посматрање и експеримент; 

- уочавање узрочно-последичних веза између појава и процеса у окружењу и изведеним огледима; 

- решавање једноставних проблем-ситуација, самостално и у тиму; 

- коришћење научног речника, примереног узрасту, за описивање промена својстава материјала, појава и процеса; 

- подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије и вођење експерименталне свеске; 

- развијање критичког односа према информацијама које се добијају чулима; 

- препознавање опасности и услова за безбедан рад. 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Испитајмо нека својства ваздуха, воде и смеша (раствора), или онога што удишемо, 

пијемо и једемо. 

Да ли је боца празна? 

Ветроказ. 

Мали замрзивач. 

Како сачувати лед. Водена турбина. Потопи једрењак. 

Плива - тоне јаје. Направи магнет. 

Да ли вода проводи електричну струју? 

Да ли ће заједно да падну на земљу (кликери различитих величина, једнаке коцке од 

дрвета, пластике и стиропора...)? 

Шта најбрже пада: лист, лоптица или авион - све од хартије? 

Како нам помаже Земљина тежа? 

Мерење времена. Пешчани сат.  
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4. 4.  ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА  ЗА 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

4. 4. 1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА  ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

                           Циљеви, заци, начин остваривања и стандарди постигнућ 

 

                                           IV разред  -  СРПСКИ  ЈЕЗИК  -  180 часова 

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 

Оперативни задаци у четвртом разреду: 
- 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. 

Начин остваривања програма 
Граматика 

Обнављање и утврђивање знања усвојених у претходним разредима. 

Уочавање речи које у говору и писању мењају свој основни облик (променљиве речи) - без дефиниција и захтева за 

променом по падежима и временима. Уочавање речи које задржавају свој основни облик у свим ситуацијама 

(непроменљиве речи) без именовања врста тих 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 -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 ученика. 

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. 

Језик (граматика и правопис) 
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      У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским 

језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на 

њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене 

структуре), већ и као комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији). 

     Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем. 

Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција. 

У I и II разреду у оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог 

именовања, да би се од III до VIII разреда у концентричним круговима и континуираним низовима граматички 

садржаји изучавали поступно и селективно у складу са узрастом ученика. 

      Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а конкретизација нивоа обраде, 

као врста упутства за наставну праксу у појединим разредима, назначена је описно формулисаним захтевима: 

запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, 

систематизација и другима. Указивањем на ниво програмских захтева наставницима се помаже у њиховим 

настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе. 

      Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о њима. 

Таквим приступом језичкој грађи у програму наставници се усмеравају да тумачење граматичких категорија 

заснивају на њиховој функцији коју су ученици у претходним разредима уочили и њоме, у мањој или већој мери, 

овладали у језичкој пракси. Поступност и селективност у програму граматике најбоље се уочавају на садржајима из 

синтаксе и морфологије од I до VIII разреда. Исти принципи су, међутим, доследно спроведени и у осталим 

областима језика. На пример, алтернацију сугласник к, г, х, ученици ће прво запажати у грађењу речи и 

деклинацији у V разреду, а вежбама и језичким играма у том и претходним разредима навикавати се на правилну 

употребу тих консонаната у говору и писању; елементарне информације о палатализацији добиће у VI разреду, а 

усвојена знања о битним гласовним особинама српског језика обновити и систематизовати у VIII разреду. Тим 

начином ће ученици стећи основне информације о гласовним променама и алтернацијама, оспособиће се за језичку 

праксу, а неће бити оптерећени учењем описа и историје тих језичких појава. 

      Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од II разреда и поступно се из разреда у 

разред проширују и продубљују. Од самог почетка ученике треба навикавати да уочавају основне морфолошке 

категорије, на пример: у II разреду поред уочавања речи које именују предмете и бића, уводи се и разликовање рода 

и броја код тих речи а у III разреду разликовање лица код глагола. Тим путем ће се ученици поступно и логички 

уводити не само у морфолошке већ и у синтаксичне законитости (разликовање лица код глагола - лични глаголски 

облици - предикат - реченица). Речи увек треба уочавати и обрађивати у оквиру реченице, у којој се запажају 

њихове функције, значења и облици. 

       Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне јединице. Не само у настави 

језика, већ и у настави читања и језичке културе, ученике треба у сваком разреду уводити у програмом предвиђене 

стандардне акценатске норме а сталним вежбањем, по могућству уз коришћење аудио снимака, ученике треба 

навикавати да чују правилно акцентовану реч а у крајевима где се одступа од акценатске норме да разликују 

стандардни акценат од свога акцента. 

Правопис се савлађује путем систематских вежбања елементарних и сложених које се организују често, 

разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога, ученике врло рано треба упућивати на служење 

правописом и правописним речником (школско издање). 

Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне примене у новим говорним 

ситуацијама проистиче из програмских захтева, али су у великој мери условљене конкретном ситуацијом у 

одељењу - говорним одступањима од књижевног језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом 

изражавању ученика. Стога се садржај вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења 

говора и писања ученика. Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за правилно 

комуницирање савременим књижевним српским језиком. 

У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси потврдили својом 

функционалношћу: 

- подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; 

- сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности; 

- заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним својствима и стилским функцијама 

језичких појава; 

- уважавање ситуационе условљености језичких појава; 

- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; 

- откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава; 

- коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика; 

- систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; 

- што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава; 

- неговање примењеног знања и умења; 

- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; 
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- остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; 

- побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама; 

- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; 

- коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава. 

       У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно сузбијају ученикову мисаону 

инертност, а развијају радозналост и самосталност ученика, што појачава њихов истраживачки и стваралачки однос 

према језику. Наведена усмерења наставног рада подразумевају његову чврсту везаност за животну, језичку и 

уметничку праксу, односно за одговарајуће текстове и говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену 

језичку појаву на изолованим реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито непожељан и 

нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене реченице, лишене контекста, постају мртви модели, 

подобни да се формално копирају, уче напамет и репродукују, а све то спречава свесну активност ученика и ствара 

погодну основу за њихову мисаону инертност. 

      Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених језичких појава буде засновано 

на суштинским особеностима, а то значи на њиховим битним својствима и стилским функцијама, што подразумева 

занемаривање формалних и споредних обележја проучаваних језичких појава. 

      У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким околностима које су условиле 

њихово значење. Ученике ваља упутити на погодне текстове и говорне ситуације у којима се одређена језичка 

појава природно јавља и испољава. Текстови би требало да буду познати ученицима, а ако пак нису, треба их 

прочитати и о њима разговарати са ученицима. 

  Наставник ваља да има на уму и то да упознавање суштине језичке појаве често води преко доживљавања и 

схватања уметничког текста, што ће бити довољна јак подстицај за наставника да што чешће упућује ученике да 

откривају стилску функцију (изражајност) језичких појава. То ће допринети развијању ученикове радозналости за 

језик, јер уметничка доживљавања чине граматичко градиво конкретнијим, лакшим и применљивијим. Кад 

ученицима постане приступачна стилска (изражајна, експресивна) функција језичке појаве, прихватају је као 

стваралачки поступак, што је врло погодан и подстицајан пут да знања о језику брже прелазе у умења, да се на тај 

начин доприноси бољем писменом и усменом изражавању, али и успешнијој анализи књижевних текстова. 

     Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских вежбања, односно да наставно 

градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да вежбања морају бити саставни чинилац обраде 

наставног градива, примене, обнављања и утврђивања знања. 

Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег језика треба што пре превазићи 

нивое препознавања и репродукције, а стрпљиво и упорно неговати више облике знања и умења - применљивост и 

стваралаштво. У настојањима да се у наставној пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој 

погодној прилици знања из граматике ставити у функцију тумачења текста (уметничког и популарног), чиме се оно 

уздиже од препознавања и репродукције на нивое умења и практичне примене. 

Практичност и применљивост знања о језику и његово прелажење у умење и навике посебно се постиже неговањем 

правописних и стилских вежби. 

      Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са комуникативним говором. 

Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања заснована на коришћењу примера 

из непосредне говорне праксе, што наставу граматике приближава животним потребама у којима се примењени 

језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје практичнија и 

занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка испољавања. 

Ситуације у којима се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник да поставља ученицима, да их 

спретно подсећа на њихова искуства, а они ће казивати или писати како у изазовним приликама говорно реагују. 

      Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а завршавају сазнавањем, 

резимирањем и применом одређеног градива, у савременом методичком приступу, поготову у проблемски 

усмереној настави, отварају се и затварају више пута током наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева 

учестало спајање индукције и дедукције, анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских обавештења 

и практичне обуке. 

      Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које ваља применити у наставној обради 

програмских јединица из језика и које омогућују да сваки целовит сазнајни пут, почев од оног који је уоквирен 

школским часом, добије своју посебну структуру. 

Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих методичких радњи: 

- Коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и објашњава одговарајућа    

   језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, научно-популарни и публицистички текстови, а и    

   примери из писмених радова ученика. 

- Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних ситуација. 

- Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима. 

- Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који непосредно доприносе бољем    

   и лакшем схватању новог градива. (Обично се користе примери из познатог текста.) 

- Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе, уочавају примере језичке   
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   појаве која је предмет сазнавања. 

- Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да запажену језичку појаву  

   истраживачки сагледају. 

- Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене, изражајних могућности...). 

- Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово упоређивање, описивање и  

   класификовање. 

- Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа. 

- Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости и правилности. 

- Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у примерима које наводе  

   сами ученици (непосредна дедукција и прво вежбање). 

- Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у школи и код куће). 

Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у сукцесивној и синхроној 

поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа на коме се разматра одређена језичка појава, а неке 

и после часа. Тако, на пример, добро је да текст на коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да 

поједине језичке вежбе буду предмет ученичких домаћих задатака. Илустровање, на пример, не мора бити обавезна 

етапа наставног рада, већ се примењује кад му је функционалност неоспорна. 

Паралелно и здружено у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке операције: запажање, упоређивање, 

закључивање, доказивање, дефинисање и навођење нових примера. То значи да часови на којима се изучава 

граматичко градиво немају одељене етапе, односно јасно уочљиве прелазе између њих. Нешто је видљивији прелаз 

између индуктивног и дедуктивног начина рада, као и између сазнавања језичке појаве и увежбавања. 

Књижевност 

Увођење најмлађих ученика у свет књижевности али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, 

информативних), представља изузетно одговоран наставни задатак. Управо, на овом ступњу школовања стичу се 

основна и не мало значајна знања, умења и навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка књижевна 

култура већ и његова општа култура на којој се темељи укупно образовање сваког школованог човека. 

Лектира 

     Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако извори за обраду текстова из 

лектире, поред читанки, постају књиге лектире за одређени узраст и сва остала приступачна литература. 

Дата је лектира за одређен разред, разврстана по књижевним родовима - лирика, епика, драма, да би се кроз све 

програме могла пратити одговарајућа и разложна пропорција и имати увид у то. 

Текстови из лектире представљају програмску окосницу. Учитељ има начелну могућност да понуђене текстове 

прилагођава конкретним наставним потребама, али је обавезан и на слободан избор из наше народне усмене 

књижевности и тзв. некњижевних текстова - према програмским захтевима. 

Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу на одговарајућа методичка 

решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења текста у зависности од сложености његове 

унутрашње структуре, повезивање и груписање са одговарајућим садржајима из других предметних подручја - 

граматике, правописа и језичке културе и сл.). 

Читање и тумачење текста 

      Особеност и деликатност овог предметног сегмента нису толико у програмираним садржајима колико су у 

узрасним могућностима најмлађих ученика да дате садржаје ваљано усвоје, те да се стеченим знањима и умењима 

функционално служе и у свим осталим наставним околностима. Сходно томе, читање и тумачење текста у млађим 

разредима превасходно је у функцији даљег усавршавања гласног читања, уз постепено, систематско и доследно 

увођење у технику читања у себи, као и усвајање основних појмова, односа и релација које садржи у себи 

прочитани текст. 

    Читање текста, према томе, на млађем узрасном нивоу има сва обележја првог и темељног овладавања овом 

вештином као знањем, нарочито у првом разреду. Посебно је важно да ученици поступно и функционално усвоје 

ваљано читање наглас које у себи садржи неке од важнијих чинилаца логичког читања (изговор, јачина гласа, 

паузирање, интонационо прилагођавање и др.) и које ће природно тежити све већој изражајности током другог 

разреда (наглашавање, емоционално подешавање, темпо и сл.) чиме се у доброј мери олакшава усвајање технике 

изражајног читања (трећи разред). Притом, од особите је важности да се свако читање наглас и сваког ученика 

понаособ (а нарочито у првом разреду) - осмишљено, критички и добронамерно вреднује. Сваки ученик, наиме, 

након што је прочитао неки текст наглас, треба од својих другова у разреду и учитеља да сазна шта је у том читању 

било добро, а шта евентуално треба мењати да би оно постало још боље. 

      Поступност, систематичност и доследност посебно долазе до изражаја у оспособљавању ученика за читање у 

себи. Овај вид читања у млађим разредима представља сложенији наставни захтев, иако са становишта искусног, 

формираног читача то не изгледа тако. Читање у себи, наиме, садржи низ сложених мисаоних радњи које ученик 

треба симултано да савлада, а посебан проблем представља тзв. унутрашњи говор. Зато се код већине ученика 

првог разреда ово читање најпре испољава у виду тихог читања (тихи жагор, мрмљање), да би касније, али упорним 

вежбањем, добило своја потребна обележја. Међу њима свакако ваља истаћи различите видове мотивисања, 

подстицања и усмерења, чиме се олакшава доживљавање и разумевање текста који се чита, те тако читање у себи, 
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са становишта методике савремене наставе књижевности, постаје незаобилазни услов за ваљано тумачење текста. 

      Тумачење текста у млађим разредима представља изузетно сложен и деликатан програмски захтев. Текст је 

темељни програмски садржај који има водећу и интеграциону наставну улогу јер око себе окупља и групише 

одговарајуће садржаје и из осталих предметних подручја. Али, због узрасних ограничења у рецепцији, тумачењу и 

усвајању основних структурних а нарочито уметничких чинилаца текста, потребно је испољити много 

инвентивности, систематичности и упорности у оспособљавању ученика за постепено уочавање, препознавање, а 

затим образлагање и спонтано усвајање његове основне предметности. 

      У првом разреду тумачење текста има изразита обележја спонтаног и слободног разговора са ученицима о 

релевантним појединостима - просторним, временским, акционим - у циљу провере разумевања прочитаног, 

односно у функцији активног увежбавања и ваљаног усвајања читања наглас и у себи. Инвентивним 

мотивисањима, подстицањима и усмерењима (ко, где, када, зашто, како, чиме, због чега, шта је радосно, тужно, 

смешно, занимљиво, необично и сл.) - ученицима се омогућава да уочавају, запажају, откривају, упоређују, 

објашњавају, образлажу дате појавности које чине предметност прочитаног текста. 

     У другом разреду приступ тумачењу текста скоро је у свему исти као и у претходном разреду, само што су 

захтеви, по природи ствари, нешто увећани а програмски садржаји адекватно допуњени (самостално саопштавање 

утисака о прочитаном тексту, заузимање властитих ставова о важнијим појавностима из текста и речито 

образлагање и одбрана таквих схватања, откривање и схватање порука у тексту, препознавање одељка, уочавање 

карактеристичних језичких и стилских појмова и сл.). 

      Ученике треба систематски и на ваљан начин подстицати на укључивање у библиотеку (школску, месну), 

формирање одељењске библиотеке, приређивање тематских изложби књига, слушање/гледање звучних/видео 

записа са уметничким казивањима текста, организовање сусрета и разговора са писцима, литерарних игара и 

такмичења, вођење дневника о прочитаним књигама (наслов, писац, утисци, главни ликови, одабране реченице, 

необичне и занимљиве речи и сл.), формирање личне библиотеке, цедетеке, видеотеке и др. 

Таквим и њему сличним методичким приступом читању и тумачењу текста, при чему посебну пажњу ваља 

посветити улози ученика као значајног наставног чиниоца (његовом што већем осамостаљивању, слободном 

истраживању и испољавању, пружању могућности за властито мишљење), остварују се нека од темељних начела 

методике савремене наставе и књижевности, међу којима су свакако поступно и осмишљено увођење ученика у 

сложени свет књижевноуметничког дела и симултано али и планско богаћење, усавршавање и неговање његове 

језичке културе. 

Читање од III до VIII разреда 

Тумачење текста заснива се на његовом читању, доживљавању и разумевању. При томе је квалитет схватања 

порука и непосредно условљен квалитетом читања. Зато су разни облици усмереног читања основни предуслов да 

ученици у настави стичу сазнања и да се успешно уводе у свет књижевног дела. 

Изражајно читање негује се систематски, уз стално повећавање захтева и настојање да се што потпуније 

искористе способности ученика за постизање високог квалитета у вештини читања. Вежбања у изражајном читању 

изводе се плански и уз солидно наставниково и учениково припремање. У оквиру своје припреме наставник 

благовремено одабира погодан текст и студиозно проучава оне његове особености које утичу на природу 

изражајног читања. У складу са мисаоно-емотивним садржајем текста, наставник заузима одговарајући став и 

одређује ситуациону условљеност јачине гласа, ритма, темпа, интонације, пауза, реченичног акцента и гласовних 

трансформација. При томе се повремено служи аудио снимцима узорних интерпретативних читања. 

Пошто се изражајно читање, по правилу, увежбава на претходно обрађеном и добро схваћеном тексту, то је 

конкретно и успешно тумачење штива неопходан поступак у припремању ученика за изражајно читање. У оквиру 

непосредне припреме у VI, VII и VIII разреду повремено се и посебно анализирају психички и језичкостилски 

чиниоци који захтевају одговарајућу говорну реализацију. У појединим случајевима наставник (заједно са 

ученицима) посебно приређује текст за изражајно читање на тај начин што у њему обележава врсте пауза, 

реченичне акценте, темпо и гласовне модулације. 

Изражајно читање увежбава се на текстовима различите садржине и облика; користе се лирски, епски и драмски 

текстови у прози и стиху, у наративном, дескриптивном, дијалошком и монолошком облику. Посебна пажња 

посвећује се емоционалној динамици текста, његовој драматичности и говорењу из перспективе писца и појединих 

ликова. 

      У одељењу треба обезбедити одговарајуће услове за изражајно читање и казивање - ученицима у улози читача и 

говорника ваља обезбедити место испред одељењског колектива, у одељењу створити добру слушалачку публику, 

заинтересовану и способну да критички и објективно процењује квалитет читања и казивања. Посредством аудио 

снимка, ученицима повремено треба омогућити да чују своје читање и да се критички осврћу на своје умење. На 

часовима обраде књижевних дела примењиваће се ученичка искуства у изражајном читању, уз стално настојање да 

сви облици говорних активности буду коректни и уверљиви. 

Читање у себи је најпродуктивињи облик стицања знања па му се у настави поклања посебна пажња. Оно је 

увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се ученици оспособљавају за свакодневно стицање информација и за 

учење. 

      Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у функцији свестранијег стицања 
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знања и разумевања не само књижевног дела, већ и свих осмишљених текстова. 

Примена текст методе у настави подразумева врло ефикасне вежбе за савладавање брзог читања у себи с 

разумевањем и доприноси развијању способности ученика да читају флексибилно, да усклађују брзину читања са 

циљем читања и карактеристикама текста који читају. 

Квалитет читања у себи подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст и давањем одговарајућих задатака, 

а потом и обавезним проверавањем разумевања прочитаног текста, односно остварења добијених задатака. 

Информативно, продуктивно и аналитичко читање најуспешније се подстичу самосталним истраживачким 

задацима који се ученицима дају у припремном поступку за обраду текста или обраду садржаја из граматике и 

правописа. Тим путем се унапређују логика и брзина читања, а нарочито брзина схватања прочитаног текста, чиме 

се ученици оспособљавају за самостално учење. 

      Ученици старијих разреда уводе се у "летимично" читање које је условљено брзином и стварно прочитаним 

текстом. Оно се састоји од брзог тражења информације и значења у тексту, при чему се не прочита свака реч, већ се 

погледом "пролази" кроз текст и чита се на прескок (међунаслови, поднаслови, први редови у одељцима, увод, 

закључак). При вежбању ученика у "летимичном" читању, претходно се задају одговарајући задаци (тражење 

одређених информација, података и сл.), а потом проверава квалитет њиховог остварења и мери време за које су 

задаци извршени. "Летимичним" читањем ученици се такође оспособљавају да ради подсећања, обнављања, 

меморисања, читају подвучене и на други начин означене делове текста приликом ранијег читања "с оловком у 

руци", које треба систематски спроводити као вид припремања ученика за самосталан рад и учење. 

Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху значајан је облик рада у развијању 

говорне културе ученика. Ваља имати у виду да је убедљиво говорење прозног текста полазна основа и неопходан 

услов за природно и изражајно казивање стихова. Зато је пожељно да се повремено, на истом часу, наизменично 

увежбава и упоређује говорење текстова у прози и стиху. 

Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, дескрипција, дијалог, монолог), лирске песме разних 

врста и одломци из епских песама. Успех изражајног казивања знатно зависи од начина учења и логичког усвајања 

текста. Ако се механички учи, као што понекад бива, усвојени аутоматизам се преноси и на начин казивања. Зато 

је посебан задатак наставника да ученике навикне на осмишљено и интерпретативно учење текста напамет. Током 

вежбања треба створити услове да казивање тече "очи у очи", да говорник посматра лице слушалаца и да с 

публиком успоставља емоционални контакт. Максимална пажња се посвећује свим вредностима и изражајним 

могућностима говорног језика, посебно - природном говорниковом ставу, поузданом преношењу информација и 

сугестивном казивању. 

Тумачење текста од III до VIII разреда  

Са обрадом текста почиње се после успешног интерпретативног читања наглас и читања у себи. 

Књижевноуметничко дело се чита, према потреби и више пута, све док не изазове одговарајуће доживљаје и утиске 

који су неопходни за даље упознавање и проучавање текста. Разни облици поновљеног и усмереног читања дела у 

целини, или његових одломака, обавезно ће се примењивати у обради лирске песме и краће прозе. 

При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта. 

Значајне појединости, елементарне слике, експресивна места и стилско-језички поступци неће се посматрати као 

усамљене вредности, већ их треба сагледавати као функционалне делове виших целина и тумачити у природном 

садејству с другим уметничким чиниоцима. Књижевном делу приступа се као сложеном и непоновљивом 

организму у коме је све условљено узрочно-последичним везама, подстакнуто животним искуством и уобличено 

стваралачком маштом. 

       Ученике треба ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније 

доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и 

заузимање критичких ставова према произвољним оценама и закључцима. 

Наставник ће имати у виду да је тумачење књижевних дела у основној школи, поготову у млађим разредима, у 

начелу предтеоријско и да није условљено познавањем стручне терминологије. То међутим, нимало не смета да и 

обичан "разговор о штиву" у млађим разредима буде стручно заснован и изведен са пуно инвентивности и 

истраживачке радозналости. Вредније је пројектовање ученика поводом неке уметничке слике и њено интензивно 

доживљавање и конкретизовање у учениковој машти него само сазнање да та слика формално спада у ред 

метафора, персонификација или поређења. Зато се још од првог разреда ученици навикавају да слободно 

испољавају своје утиске, осећања, асоцијације и мисли изазване сликовитом и фигуративном применом песничког 

језика. 

        У свим разредима обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем проблемских питања која су 

подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. На тај начин стимулисаће се ученичка радозналост, свесна 

активност и истраживачка делатност, свестраније ће се упознати дело и пружати могућност за афирмацију ученика 

у радном процесу. 

Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну локализацију, често и 

вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-историјске оквире, давање неопходних 

података о писцу и настанку дела, као и обавештења о битним садржајима који претходе одломку - све су то услови 

без којих се у бројним случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити. Зато прототипску и 
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психолошку реалност, из које потичу тематска грађа, мотиви, ликови и дубљи подстицаји за стварање, треба дати у 

пригодном виду и у оном обиму који је неопходан за потпуније доживљавање и поузданије тумачење. 

      Методика наставе књижевности већ неколико деценија, теоријски и практично, развија и стално усавршава 

наставников и учеников истраживачки, проналазачки, стваралачки и сатворачки однос према 

књижевноуметничком делу. Књижевност се у школи не предаје и не учи, већ чита, усваја, у њој се ужива и о њој 

расправља. То су путеви да настава књижевности шири ученикове духовне видике, развија истраживачке и 

стваралачке способности ученика, критичко мишљење и уметнички укус, појачава и култивише литерарни, језички 

и животни сензибилитет. 

      Модерна и савремена организација наставе матерњег језика и књижевности подразумева активну улогу ученика 

у наставном процесу. У савременој настави књижевности ученик не сме бити пасивни слушалац који ће у 

одређеном тренутку репродуковати "научено градиво", односно наставникова предавања, већ активни субјекат који 

истраживачки, стваралачки и сатворачки учествује у проучавању књижевноуметничких остварења. 

Ученикова активност треба да свакодневно пролази кроз све три радне етапе; пре часа, у току часа и после часа. У 

свим етапама ученик се мора систематски навикавати да у току читања и проучавања дела самостално решава 

бројна питања и задатке, који ће га у пуној мери емоционално и мисаоно ангажовати, пружити му задовољство и 

побудити истраживачку радозналост. Такви задаци биће најмоћнија мотивација за рад што је основни услов да се 

остваре предвиђени интерпретативни домети. Наставник ваља да постави задатке који ће ученика подстицати да 

уочава, открива, истражује, процењује и закључује. Наставникова улога јесте у томе да осмишљено помогне 

ученику тако што ће га подстицати и усмеравати, настојећи да развија његове индивидуалне склоности и 

способности, као и да адекватно вреднује ученичке напоре и резултате у свим облицима тих активности. 

      Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње наставниковим и учениковим 

припремањем (мотивисање ученика за читање, доживљавање и проучавање уметничког текста, читање, 

локализовање уметничког текста, истраживачки припремни задаци) за тумачење дела, своје најпродуктивније 

видове добија у интерпретацији књижевног дела на наставном часу, а у облицима функционалне примене стечених 

знања и умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима знања о обрађеном наставном градиву, у 

поредбеним изучавањима књижевноуметничких дела и истраживачко-интерпретативним приступима новим 

књижевноуметничким остварењима. Средишње етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави 

јесу методолошко и методичко заснивање интерпретације и њено развијање на наставном часу. 

      У заснивању и развијању наставне интерпретације књижевноуметничког дела основно методолошко 

опредељење треба да буде превасходна усмереност интерпретације према уметничком тексту. Савремена 

методика наставе књижевности определила се, дакле, за унутрашње (иманентно) изучавање уметничког текста, 

али она никако не превиђа нужност примене и вантекстовних гледишта да би књижевноуметничко дело било 

ваљано и поуздано протумачено. 

       Уз наведена методолошка опредељења, наставна интерпретација књижевноуметничког дела ваља да удовољи 

и захтевима које јој поставља методика наставе књижевности: да буде оригинална, естетски мотивисана, 

свестрано усклађена са наставним циљевима и значајним дидактичким начелима, да има сопствену кохерентност 

и поступност, а да методолошка и методичка поступања на свакој деоници интерпретације остварују јединство 

анализе и синтезе. 

       О оквиру основне методолошке оријентације да наставна интерпретација књижевноуметничког дела у највећој 

мери буде усмерена према уметничком тексту, примат припада опредељењу да се динамика интерпретације 

усклађује са водећим уметничким вредностима књижевног остварења, тако што ће оне бити чиниоци обједињавања 

интерпретативних токова кроз свет дела. Једно од најважнијих начела које поштује тако заснована и опредељена 

наставна интерпретација јесте удовољавање захтеву да се тумачењем водећих вредности обухвати, односно 

проучи, дело у целини. Пошто су обједињена поставка и односи свестраних међусобних прожимања природне 

датости уметничких чинилаца у делу, тумачењем водећих уметничких вредности обухватају се и упознају и сви 

други битни чиниоци уметничке структуре, међу којима сваки у интерпретацији добија онолико места колико му 

припада у складу са уделом који има у општој уметничкој вредности дела. У наставној интерпретацији 

књижевноуметничког дела обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне 

целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, уметничке слике, фабула, сиже, књижевни ликови, поруке, 

мотивациони поступци, композиција), облици казивања, језичко-стилски поступци и литерарни 

(књижевноуметнички) проблеми.  

      У сваком конкретном случају, дакле, на ваљаним естетским, методолошким и методичким разлозима ваља 

утемељити избор оних вредносних чинилаца према којима ће бити усмеравана динамика наставне интерпретације 

књижевноуметничког дела. Зато методолошки и методички прилази књижевноуметничком делу, које теоријски и 

практично заснива и развија савремена методика наставе књижевности, не познају и не признају утврђене 

методолошке и методичке системе које би требало применити у интерпретацији сваког појединог дела. То значи 

да нема познатих и једном заувек откривених путева којима се улази у свет сваког појединог књижевноуметничког 

остварења, већ су ти путеви унеколико увек другачији у приступу сваком поједином књижевноуметничком делу - 

онолико колико је оно аутономно, самосвојно и непоновљиво уметничко остварење. 

Књижевни појмови 
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Књижевне појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно 

читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке родољубиве песме, а уз поредбени осврт на две-три 

раније прочитане песме исте врсте, развијати појам родољубиве песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. 

Упознавање метафоре биће погодно тек када су ученици у претходном и предтеоријском поступку откривали 

изражајност извесног броја метафоричких слика, кад неке од њих већ знају напамет и носе их као уметничке 

доживљаје. Језичко-стилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од 

изазваних уметничких утисака и естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичко-стилска 

условљеност. 

Функционални појмови 

Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на њихова примењена значења. 

Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у текућим информацијама на часовима, а уз паралелно присуство 

речи и њоме означеног појма. Потребно је само подстицати ученике да наведене речи (а и друге сличне њима) 

разумеју и схвате и да их примењују у одговарајућим ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се уоче и објасне 

околности које утичу на понашање неког лика, ученик наведе те околности, онда је то знак (и провера) да је тај 

појам и одговарајућу реч схватио у пуном значењу. 

У усменом и писменом изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици правилно схватају и употребљавају 

речи: узрок, услов, ситуација, порука, однос и сл. Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и 

писмених вежби, настојаће се да ученици откривају што више особина, осећања и душевних стања појединих 

ликова, при чему се те речи бележе и тако спонтано богати речник функционалним појмовима. 

Функционалне појмове не треба ограничити на поједине разреде. Сви ученици једног разреда неће моћи да усвоје 

све програмом наведене појмове за тај разред, али ће зато спонтано усвојити знатан број појмова који су у 

програмима старијих разреда. Усвајање функционалних појмова је непрекидан процес у току васпитања и 

образовања а остварује се и проверава у току остваривања садржаја свих програмско-тематских подручја. 

Језичка култура 

        Оперативни задаци за реализацију наставних садржаја овог подручја јасно указују да је континуитет у 

свакодневном раду на богаћењу ученичке језичке културе једна од примарних методичких обавеза, почев од 

уочавања способности сваког детета за говорно комуницирање у тзв. претходним испитивањима деце приликом 

уписа у први разред, па преко различитих вежби у говору и писању до ученичког самосталног излагања мисли и 

осећања у току наставе, али и у свим осталим животним околностима у школи и ван ње, где је ваљано језичко 

комуницирање услов за потпуно споразумевање. Правилна артикулација свих гласова и графички узорна употреба 

писма, напуштање локалног говора и навикавање на стандардни књижевни језик у говору, читању и писању, 

оспособљавање за слободно препричавање, причање и описивање, и уз функционалну примену усвојених и 

правописних правила, разноврсна усмена и писмена вежбања која имају за циљ богаћење ученичког речника, 

сигурно овладавање реченицом као основном говорном категоријом и указивање на стилске вредности употребе 

језика у говору и писању и др. - основни су наставни задаци у остварењу програмских садржаја из језичке културе. 

       Ово предметно подручје нешто је другачије конципирано у односу на претходне програме. Најпре, установљен 

је другачији, примеренији назив који је истовремено и једноставнији и свеобухватнији од раније коришћених 

термина. Исто тако, преуређена је структура програмских садржаја који у новој поставци делују прегледно, 

систематично и препознатљиво, без непотребних понављања и конфузије. Јер, на основу укупне разредне наставе, 

постоје језички појмови које ученик овог узраста треба поступно, систематично и ваљано (а то значи - трајно) да 

усвоји, па су и замишљени као програмски садржаји (захтеви). А до њиховог трајног и функционалног усвајања, 

скоро без изузетака, пут води преко бројних и разноврсних облика усмених и писмених језичких испољавања 

ученика, а то су најчешће: језичке игре, вежбе, задаци, тестови и сл. На пример, најмлађег ученика ваља, између 

осталог, оспособити да самостално, убедљиво и допадљиво описује оне животне појаве које језичким описом 

(дескрипцијом) постају најпрепознатљивије (предмети, биљке, животиње, људи, пејзаж, ентеријер и др.). Зато се 

описивање као програмски захтев (садржај) јавља у сва четири разреда. А остварује се, усваја као знање и умење 

применом оних облика који ће ефикасним, економичним и функционалним поступањима у наставним околностима 

ученичку и језичку културу учинити поузданом и трајном. А то су: говорне вежбе, писмене вежбе (или осмишљено 

комбиновање говора и писања), писмени радови, изражајно казивање уметничких описних текстова, аутодиктат и 

сл. А то важи, у мањој или већој мери и за све остале врсте ученичког језичког изражавања. 

       Основни облици усменог и писменог изражавања у млађим разредима представљају темељне програмске 

садржаје за стицање, усавршавање и неговање ваљане и поуздане језичке културе најмлађег ученика. Неки од тих 

облика (препричавање, причање) присутни су и у претходним испитивањима деце за упис у школу што значи да на 

њих ваља гледати као на језичко искуство које полазници у извесној мери већ поседују. Отуда и потреба да се са 

усавршавањем и неговањем тих основних облика говорног комуницирања отпочне и пре формалног описмењавања 

ученика. 

      Препричавање разноврсних садржаја представља најједноставнији начин ученичког језичког испољавања у 

наставним околностима. И док се у поменутим претходним испитивањима као и у припремама за усвајање 

почетног читања репродуковању одређених садржаја приступа слободно, већ од краја тзв. букварске наставе па 

надаље ваља му приступити плански, осмишљено и континуирано. То значи, најпре, да се унапред зна (а то се 
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дефинише у оперативним плановима рада учитеља) које ће садржаје ученик препричавати у наставним 

околностима. Њихов избор треба да обухвати не само текстове, и не само оне из читанки, већ и из других 

медијских области (штампа, позориште, филм, радио, телевизија и сл.). Потом, ученике ваља благовремено 

мотивисати, подстицати и усмеравати на овај вид језичког изражавања, а то значи - омогућити им да се самостално 

припреме за препричавање али у које ће истовремено бити интегрисани и одговарајући програмски захтеви. Ваља, 

затим, водити рачуна о томе да се начелно препричавају само они садржаји који су претходно 

протумачени/анализирани или о којима се са ученицима водио макар приступни разговор. Коначно, и 

препричавање, као и све остале видове ученичког изражавања, треба на одговарајући начин вредновати (најбоље у 

разреду и уз свестрано учествовање ученика и подршку учитеља). 

      Причање у односу на препричавање јесте сложенији облик језичког изражавања ученика, јер док је 

препричавање углавном репродуковање прочитаног, одслушаног или виђеног садржаја, причање представља 

особен вид стваралаштва које се ослања на оно што је ученик доживео или произвео у својој стваралачкој машти. 

Зато причање тражи посебан интелектуални напор и језичку изграђеност, те ученика свестрано ангажује: у избору 

тематске грађе и њених значајних појединости, у компоновању одабраних детаља и у начину језичког уобличавања 

свих структурних елемената приче. Методички приступ овом значајном облику усавршавања и неговања ученике 

језичке културе у основи је исти као и код препричавања (ваљано функционално локализовање у плановима рада, 

осмишљено повезивање са сродним садржајима из осталих предметних подручја, а нарочито са читањем и 

тумачењем текста, осмишљено и инвентивно мотивисање, усмеравање и подстицање ученика да у причању остваре 

што свестранију мисаону и језичку перспективу, умешно вредновање ученичких домашаја у причању и др. Посебно 

треба водити рачуна о томе да причање у функцији читања и тумачења текста (у тзв. уводном делу часа) не 

прерасте у схематизовано и површно набрајање/именовање одређених појавности, а да се притом занемари 

индивидуални приступ ученика датој предметности, те да изостане стварање приче као целовите менталне 

представе, довољно препознатљиве и ваљано мисаоно и језички уобличене. Тако, на пример, уводни разговори о 

домаћим и дивљим животињама поводом басне која се чита и тумачи неће дати жељене резултате на нивоу 

уводних говорних активности ако се такве животиње само класификују по познатој припадности, именују или само 

набрајају, као што ће слободно причање о неким необичним, занимљивим, али стварним и појединачним 

сусретањима ученика са датим животињама, у којима су доживљени радост, изненађење, одушевљење, 

радозналост, упитаност, страх и сл. - створити праву истраживачку атмосферу на часу. Причање, пак, коликогод 

било изазовно у свим својим сегментима за језичко испољавање најмлађих ученика - начелно ваља реализовати као 

део ширег наставног контекста у коме ће се саодносно и функционално наћи и други облици језичког изражавања, 

а нарочито описивање. 

      Описивање јесте најсложенији облик језичког изражавања на нивоу најмлађих разреда. Оно је мање или више 

заступљено у свакодневном говору, јер је неопходно за јасно представљање суштинских односа између предмета, 

ствари, бића и других појмова и појава у свакој животној ситуацији. Јер, док је за препричавање основа одређени 

садржај, за причање подстицај неко догађање, доживљај, дотле за описивање нису неопходне неке посебне 

околности, већ се оно користи кад год се дође у додир са појавностима које у свакодневном језичком 

комуницирању могу скренути пажњу на себе. Но, због бројних узрасних ограничења у раду са најмлађим 

ученицима, овој врсти језичкога комуницирања ваља приступити посебно одговорно и уз нарочито поштовање 

принципа наставне условности и поступности у захтевима: оспособљавање ученика да пажљиво посматрају, 

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

Исто тако, ученике овог узрасног нивоа ваља подстицати и усмеравати да из сложеног процеса описивања најпре 

усвоје неколика општа места којима се могу служити све дотле док се не оспособе за самостални и индивидуални 

приступ овом захтевном језичком облику. У том смислу ваља их навикавати да локализују оно што описују 

(временски, просторно, узрочно), да уоче, издвоје и заокруже битна својства/особине (спољашње и условно 

унутрашње) и да се одреде према посматраној предметности (први покушаји формирања личног става/односа 

према датој појави). Исто тако, неопходна је поуздана процена планирања вежби у описивању са 

усмерењима/подстицањима у односу на она вежбања у којима може доћи до изражаја ученичка самосталност и 

индивидуалност. Како се, пак, описивање врло често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста 

(нарочито књижевноуметничког) то је потребно стално усмеравати ученичку пажњу на она места у таквим 

текстовима која обилују описним елементима, а посебно када се описују предмети, ентеријер, биљке и животиње,  

књижевни ликови, пејзаж и сл., јер су то и најбољи обрасци за спонтано усвајање описивања као трајне вештине у 

језичком комуницирању. Пошто је за описивање потребан већи мисаони напор и дуже време за остварење дуже 

замисли - ваља предност дати писменој форми описивања надусменом. Остали општи методички приступи овом 

значајном облику језичког изражавања исти су или слични као и код препричавања и причања (од планирања, 

преко реализације планираних активности, до вредновања постигнутог и функционалног повезивања са сродним 

садржајима какви су и усмена и писмена вежбања за стицање, усавршавање и неговање језичке културе ученика). 

        Усмена и писмена вежбања, како им и сам назив каже, замишљена су као допуна основних облика језичког 

изражавања, почев од најједноставнијих (изговор гласова и преписивање речи), преко сложенијих (лексичке, 

семантичке, синтаксичке вежбе, остале вежбе за савладавање узорног говора и писања), до најсложенијих (домаћи 

писмени задаци и њихово читање и свестрано вредновање на часу). Свака од програмираних вежби планира се и 
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остварује у оном наставном контексту у коме се јавља потреба за функционалним усвајањем дате језичке појаве 

или утврђивања, обнављања или систематизовања знања и примене тих знања у конкретној језичкој ситуацији. То 

значи да се, начелно, све те или њима сличне вежбе не реализују на посебним наставним часовима већ се планирају 

у склопу основних облика језичког изражавања (препричавање, причање, описивање) или одговарајућих 

програмских садржаја осталих предметних подручја (читање и тумачење текста, граматика и правопис, основе 

читања и писања). Управо у осмишљеним саодносним поставкама та вежбања вишеструко утичу на подизање 

нивоа ученичке језичке културе. 

      Природно је да се планским остварењем програмских садржаја из језичке културе отпочне тек у другом 

полугодишту првог разреда (пошто се савлада елементарна техника читања и писања). Међутим, јасно је да се 

многи од њих симултано остварују већ у периоду припрема за читање и писање, као и у периоду учења, усвајања 

основне писмености. Јер, без потребне језичке развијености (слободан разговор, препричавање краћих садржаја, 

аналитичко-синтетичке гласовне вежбе и сл.) не може се успоставити неопходна говорна комуникација, преко 

потребна за усвајање појмова гласа и слова. Касније, она постаје основа за остварење наставних садржаја и из свих 

осталих подручја овог предмета (као и укупне разредне наставе), али се истовремено и сама шири и продубљује до 

нивоа јасног, правилног, садржајно и стилски примереног језичког општења у усменој и писменој форми. Тиме 

језичка култура у највећој мери доприноси јединству целовитости наставе српског језика и чини да се она реализује 

у функционалном повезивању наизглед различитих програмских садржаја али који се најбоље остварују управо у 

таквој методичкој спрези. 
 

Oбразовни   стандарди  за 4. разред – СРПСКИ ЈЕЗИК 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 

одређеном нивоу 

Г
о
в

о
р

н
а
 

к
у
л

т
у
р

а
 

 1 СЈ. 0.1.5. Уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: 

држи се теме, јасно структуира казивање (уводни, средишњи и завршњи 

део казивања), добро распоређујући основну информацију и додатне 

информације 

1 СЈ. 0.1.8. Уме да одбрани своју тврдњу или став 
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Основни 1 СЈ. 1.2.7. Разликује књижевноуметнички од информативног текста 

1 СЈ. 1.2.8. Процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се 

допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и 

ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи 

које су  му непознате  

Средњи 1 СЈ. 2.2.6. Препознаје фигуративно значење у тексту 

 

 1 СЈ. 2.2.8. Износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допана – не 

допада, због чега му је занимљив – незанимљив; да ли се слаже-не слаже 

са поступцима ликова 

1СЈ.2.2.10. Вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за 

избор одређене илустрације 

Напредн

и 

1 СЈ. 3.2.6. Процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену 

намену(нпр. који од два текста боље описује дату слику, да ли је 

упутство за (познату) игру потпуно и сл.) 

1 СЈ. 3.2.7. Објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту( нпр. 

објашњава зашто је лик поступио на одређени начин, или вреднује крај 

приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или износи 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 

одређеном нивоу 

свој став о догађајома из текста) 
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Основни 1 СЈ. 1.3.7. Препричава кратак једноставан текст (до четристо речи) 

1СЈ.1.3.10. Пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску 

прославу, забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије) 

 Средњи 1 СЈ. 2.3.9. Исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и 

исправља грешке) 

1.СЈ.2.3.10

. 

Уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, 

презиме, име родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, разред, 

одељење) 

Напредн

и 

1СЈ.3.3.1. Пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама, користи 

разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене 

1СЈ.3.3.2. Јасно структуира текст (уводни, средишљи и завршни део текста); добро 

распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста 

и пасуса 

1СЈ.3.3.4. Саставља кратак експозиторни текст 
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Основни 1СЈ.1.4.2. Препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број 

заједничких именица) и глаголско време(презент перфекат и футур) 

Средњи 1СЈ.2.4.2. Препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице,; описне, 

присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве) 

1СЈ.2.4.4. Препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да 

пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго  

Напредни 1СЈ.3.4.1. Именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; основне 

и редне бројеве; глаголе) 

1СЈ.3.4.4. Одређује значења непознатих речи и фрзеологизма на основу ситуације 

и текста-контекста у којем су употребљени 

К
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 

Основни 1СЈ.1.5.4. Одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 

Средњи 1СЈ.2.5.6. Разликује приповедање од описивања и дијалога 

1СЈ.2.5.7. Разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту 

Напредн

и 

1СЈ.3.5.3. Тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући 

се на текст 

 

                                           IV разред  -  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  - 72 часа 



 

157 

 

Циљ наставе енглеског језика у трећем разреду је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на 

основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног окружења. У исто време, настава 

страних језика треба да:  
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  
- стимулише машту, креативност и радозналост; 
- подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и 

културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност 

према комуникацији са говорницима других језика. 

Задаци наставе енглеског језика у четвртом разреду: 
Ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника. 
Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са познатим темама. 
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у 

процесу учења страног језика. 
- разуме говор наставника, кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио- 

  визуелних записа; 
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима  

  на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.). 
- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, поштује ритам и интонацију; 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 
- описује кратким и једноставном језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама; 
- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 
- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 
- поставља једноставна питања; 
- изражава допадање и недопадање; 
- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.); 

- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 

Начин остваривања програма: 
Комуникативна настава сматра језик средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика 

заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; 
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
- ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре; 
- језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену; 
- битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа; 
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни  

  говорник; 
- са циљем да унапреди квалитет и квантитет језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији 

(рад у учионици спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама и 

мање или више сложеним задацима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем). 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и 

активности; 
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- уџбеници постају извори активности; 
- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни   

  и истраживачки рад. 
- Слушање и реаговање на команде наставника или са аудио записа (углавном физичке 

   активности: устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји,   

   отвори/затвори свеску, итд.); 
- Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама итд.); 
- Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; израда постера за  

  учионицу или родитеље и сл.); 
- Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, додати делове слике  

   који недостају, и сл.); 
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- Погађање предмета или лица; 
- Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти; 
- Игра по улогама (симулација); 

 

                                    НЕМАЧКИ ЈЕЗИК   -  72 часа 

Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном језику комуницира 

на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог окружења. У исто време, настава страних 

језика треба да:  

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

- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  

- стимулише машту, креативност и радозналост;  

- подстиче задовољство коришћења страног језика.  

Општи стандарди 

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

културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност 

према комуникацији са говорницима других језика.  

Посебни стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама.  

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са 

познатим темама.  

 Усмено изражавање 

Ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са познатим темама.  

 Писмено изражавање 

Ученик у писаној форми изражава краће садржаје у вези са познатим темама,  

поштујући правила писаног кода.  

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;  

 1 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке 

структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији. - 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, поруку, позивницу и др.; 

- попуњава формулар или пријаву (име, презиме, улица и број, место и 

поштански број, датум рођења). 

Знања о језику2 

Ученик треба да: 

- препознаје и користи предвиђене граматичке садржаје (глаголска времена: садашње, прошло и будуће време у 

јасно контекстуализованим 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.  

                                      

                                            IV разред  -  МАТЕМАТИКА   -  180 часова 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су 
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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: 

- успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему; 

- упознају скуп природних бројева; 

- науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе; 

- умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција; 

- упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције (на примерима); 

- примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачунских олакшица; 

- знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција; 

- знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) у скупу природних бројева; 

- успешно решавају задатке дате у текстуалној форми; 

- упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз коришћење одговарајућих 

термина; 

- 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. 

Начин остваривања програма 
 

Због лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог часова за поједине теме по моделу (укупно часова за 

тему; часова за обраду, часова за понављање и увежбавање). 

Скуп природних бројева (132; 50 + 82) 

Мерење и мере (10; 4 + 6) 

Површина (30; 12 + 18) 

      Главна одлика програма математике за млађе разреде јесте што су акцентовани опажајни појмови, који се 

стварају кроз добро планирану активност. 

Скупови. - Издвајањем група објеката, који се посматрају као самосталне целине, плански се систематизује 

дидактички материјал. Да би именовање оваквих разноврсних целина и њихових објеката било једнообразније и да 

би се тиме подстицала апстракција, предвиђа се активна употреба речи скуп и елеменат, без покушаја да се идеја 

скупа учини експлицитном. При издвајању скупова води се рачуна о томе да је, на неки детету доступан начин, 

јасан кључ по којем је извршено издвајање и тиме у његовој свести потпуно одређена реализација припадности. 

    Треба, такође, у разноврсним примерима и задацима користити симболе за скуп и припадност елемента скупу. 

Графичко представљање разних стварних ситуација помоћу Венових дијаграма (и на друге прикладне начине) има 

изванредну сазнајну улогу: истицање битног и занемаривање небитног, развијање "дидактичке писмености" и 

оспособљавање детета за сврсисходно мишљење. Истовремено, тиме се остварују разне кореспонденције, што 

активно зачиње и подстиче развој идеје о функцији. Зато се често предвиђа коришћење дијаграмских слика и рад са 

њима - спајање, преслагање елемената и сл. 

На подесан визуелан начин или кроз пригодан језик треба истицати својства релације, захтевајући при томе да их 

ученици и сами уочавају, исправно представљају и у том смислу са њима активно раде. При томе је излишно 

прерано инсистирање на терминима који изражавају својства релација, као и на одређивању појмова путем 

дефиниција. 

Бројеви. - Програм математике предвиђа да ученици поступно упознају бројеве природног низа и број нулу, како 

би на крају IV разреда у потпуности савладали систем природних бројева и његова својства. 

Операције с бројевима, у духу овог програма, треба схватити по следећем плану: издвајати погодне природне и 

дидактички припремљене ситуације које дају значење операцијама и бројевима уз истицање непроменљивости 

резултата. 

     Дељење једноцифреним бројем, са и без остатка, заокружује минимум садржаја обавезних за усмено рачунање и 

тако чине усмени фонд за алгоритме рачунања са бројевима у декадском запису. 

Програм предвиђа прво упознавање својстава операција, а затим, на тој основи, објашњавање начина рачунања. 

Тиме се повећава ефикасност наставе и ученицима знатно олакшава усвајање таблица сабирања и множења, као и 

формирање других рачунских умења. Исто тако, благовремено изучавање својстава операција и веза између њих 

подиже теоријски ниво целог рада из математике и потпуније открива смисао операције. Усвајање сваког својства 

операције пролази кроз неколико етапа: припремна вежбања, одговарајуће операције на одабраним примерима, 

формулисање својства, примена својства у одређивању вредности израза и начину рачунања, запис својства помоћу 

слова. Посебно је важно да се утврди како промене компонената рачунских операција утичу на резултат; као и да се 

укаже на значај ових чињеница у практичном рачунању. Тако, на пример, није довољно да ученици само знају да 

производ двају бројева не мења вредност ако се један од њих помножи неким бројем, а други подели тим истим 
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бројем, већ то треба да умеју и да примене на конкретним примерима. 

     Поред писменог рачунања и даље треба поклањати пажњу усменом рачунању, јер оно често брже и 

једноставније доводи до резултата и има предност у практичном животу кад се рачуна с малим бројевима. Тако, на 

пример, уместо да ученици писмено израчунавају 8 x 39, много је брже и једноставније да усмено израчунавају 8 x 

40, па да од тог привременог резултата одузму 8. За овакав рад неопходно је да ученици добро схвате својства 

рачунских операција. Ово ће бити остварено тек када ученицима постане потпуно јасна зависност између 

компонената рачунских операција. 

     При изучавању операција треба предвидети довољан број вежбања чијим ће обављањем ученици изграђивати 

сигурност и спретност усменог и писменог рачунања. Сама та техника међутим, није довољна. Тек разумевањем 

шта која рачунска операција представља у конкретним задацима, односно свесно одлучивање, а не нагађање, када 

коју операцију треба применити, претвара ту технику у стварно а не формално знање. 

Бројевне изразе треба обрађивати упоредо са увежбавањем рачунских операција. Треба инсистирати на томе да 

ученици текстуалне задатке приказују бројевним изразима да речима исказују бројевне изразе, односно да их 

читају. Оваквим начином обрађивања бројевних израза ученици се сигурно сналазе у редоследу рачунских 

операција и лако схватају значај заграда у задацима. 

Почеци формирања математичког језика. - Математички језик чине основни симболи, изрази и формуле. То је 

језик тачан, јасан и истовремено прецизан. 

     Код ученика се поступно изграђује представа о променљивој, при чему слово наступа у својству симбола 

променљиве. Ученици најпре одређују вредности најпростијих израза за различите бројевне вредности слова која у 

њима фигуришу. Касније постепено упознају сложеније изразе. 

     Паралелно са случајевима једнакости двају израза, ученици познају и случајеве неједнакости, који дозвољавају 

не само увођење многих разноврсности у систем вежбања него и упознавање нових случајева када постоји само 

неки одређени број вредности слова које задовољавају постављени услов. Корисно је разматрати и такве случајеве 

када ниједна од могућих бројевних вредности дате области бројева не испуњава задате услове. 

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

одговарајућих рачунских операција. Решавање једначина заснива се на познавању рачунских операција и њихове 

међусобне повезаности. При решавању једначина с непознатим елементом множења и дељења треба узимати само 

примере с целобројним решењима. Код решавања неједначина треба користити начин "погађања" на погодно 

одабраним примерима. Исто тако, уз дату неједначину, треба посматрати и одговарајућу једначину која се добија 

кад се у неједначини знак неједнакости замени знаком једнакости. Ако одредимо решење једначине, онда је лако 

одредити скуп решења дате неједначине. 

Једначине и неједначине пружају велике могућности за још потпуније сагледавање својстава рачунских операција и 

функционалне зависности резултата операције од њених компонената. 

Када одређени број задовољава (не задовољава) дату једначину или неједначину, онда то ученици треба да исказују 

и записују речима "тачно" ("нетачно") или на неки други, краћи начин. 

     Присутност алгебарске пропедевтике у програму омогућују да се дубље и на вишем нивоу изучавају предвиђени 

математички садржаји. Другим речима, користећи се елементима математичког језика, ученици усвајају знања с 

већим степеном уопштености. 

Идеја функције. - Идеја функције прожима све програмске садржаје, почевши од формирања појма броја и 

операције. Највећи значај на овом плану придаје се откривању идеје пресликавања (нпр. свакој дужи, при одређеној 

јединици мерења, одговара један одређени број итд.). Изграђивању појма пресликавања помаже увођење таблица и 

дијаграма. 

Таблични начин изражавања пресликавања користи се за утврђивање промене резултата операција у зависности од 

промене једне од компонената, као и за установљавање пропорционалности промена појединих елемената 

операције. 

     У процесу систематског рада с таблицама ученици овладавају самим начином коришћења таблица за 

утврђивање одговарајућих зависности између података (величина) што је, само по себи, посебно важно. 

Откривању идеје функције доприносе и разноврсна вежбања с бројевним низовима. На пример, може се дати 

задатак: "Продужити низ 10, 15, 20 ... Који ће број бити у низу на осмом (петнаестом) месту? Да ли је у датом низу 

број 45 (или 44)? На којем ће месту у датом низу бити број 55 (или 70)?" 

Текстуални задаци. - Текстуални задаци користе се као садржаји разних вежбања, при чему ученици у разним 

животним ситуацијама уочавају одговарајуће математичке релације, и обратно - математичке апстракције 

примењују у одговарајућим животним односима: они представљају средство повезивања наставе математике са 

животом. У процесу решавања задатака ученици изграђују практична умења и навике које су им неопходне у 

животу и упознају нашу друштвену стварност. Сам процес решавања текстуалних задатака на најбољи начин 

доприноси математичком и општем развитку ученика. Треба настојати да се у процесу решавања потпуно 

искористе све могућности које постоје у задацима. 

Разматрају се једноставни задаци који се односе на откривање узајамних веза између директних и обратних 

операција (задаци за одређивање непознате компоненте). Сложене задатке треба решавати поступно, према 

њиховој компликованости: прво задатке с две, па затим с три и, на крају, са више операција. 
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     Употреба израза предвиђа се и при решавању сложених задатака. При решавању задатака с претходним 

састављањем израза пажња се усредсређује на анализу услова задатака и састављање плана његовог решења. У 

структури израза приказује цео ток решења задатака: операције које треба обавити, бројеви над којима се обављају 

операције и редослед којим се извршавају те операције. 

    Састављање израза представља добру припрему за састављање најпростијих једначина према услову задатка. У 

свакој конкретној ситуацији задатке треба решавати најрационалнијим начином, уз употребу дијаграма, схема и 

других средстава приказивања. Неопходно је, такође, да ученик претходно процењује резултат и да проверава 

тачност самог резултата. Провери треба посвећивати велику пажњу; указати ученицима на њену неопходност, на 

разне начине проверавања и навикавати их да самостално врше проверу резултата. Ниједан задатак не треба 

сматрати завршеним док није извршена провера. При рачунању, које се мора обављати тачно, треба развијати 

брзину, с тим да она никада не иде на штету тачности која је ипак главна. 

Геометријски садржаји. - Основна интенција програма у области геометрије састоји се у томе што се инсистира и 

на геометрији облика, као и на геометрији мерења (мерење површи). Изучавање геометријског градива повезује се 

с другим садржајима наставе математике. Користе се геометријске фигуре у процесу формирања појма броја и 

операција с бројевима; и обратно, користе се бројеви за изучавање својства геометријских фигура. 

    Систематски рад на развијању елементарних просторних представа код ученика треба да створи добру основу за 

шире и дубље изучавање геометријских фигура и њихових својстава у старијим разредима основне школе. 

Мерење и мере. - За упознавање метарског система мера треба користити очигледна средства и давати ученицима 

да мере предмете из околине (у учионици, школском дворишту, код куће итд.). Исто тако, неопходно је и да се 

ученици вежбају да процењују одока (нпр. раздаљину између два предмета, масу и сл.), па да по завршеном таквом 

мерењу утврђују израчунавањем колику су грешку учинили. Приликом обраде мера за површину треба користити 

моделе у величини квадратног метра, квадратног дециметра, квадратног центиметра. 

Претварање јединица у мање и веће јединице треба показивати и увежбавати на примерима, али у задацима не 

треба претеривати с великим бројем разних јединица. Благовременим увођењем метарског система мера, отпада 

потреба да се вишеимени бројеви издвајају у посебан одељак, односно рачунске операције са вишеименим 

бројевима треба изводити упоредо са рачунањем с природним бројевима, на тај начин што ће се вишеимени 

бројеви претварати у једноимене бројеве најнижих јединица. 
ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ МАТЕМАТИЧКИХ ЗНАЊА И УМЕЊА УЧЕНИКА 

Знати: 

- низ природних бројева; 

- својства рачунских операција; 

- понашање нуле при сабирању и множењу и јединице при множењу; 

- јединице за површину; 

- формуле за површину квадрата, правоугаоника, коцке и квадра; 

Умети: 

- читати, записивати и упоређивати природне бројеве; 

- придруживати природним бројевима тачке бројевне полуправе; 

- читати и састављати изразе са више операција и израчунавати њихову вредност; 

- вршити четири основне рачунске операције у скупу природних бројева; 

- користити при обављању рачунских операција упозната својства тих операција ради лакшег и бржег рачунања; 

- уочавати зависност између резултата и компонената рачунских операција; 

- читати и писати разломке (наведене у програму); 

- решавати једначине и неједначине упознатих облика; 

- самостално проверити тачност извршене рачунске операције, као и решење једначине или решење  

   неједначине; 

- решавати текстуалне задатке (састављањем израза, односно помоћу једначине); 

- израчунавати површину квадрата, правоугаоника, коцке и квадра; 

- коректно записивати решење задатка (у свесци или на табли); 

- користити уџбеник. 

Образовни стандарди  за 4. разред   МАТЕМАТИКА 
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Основни 1МА.1.1.2. Рачуна вредност бројевног израза са највише две операције 

сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде 

 1МА.1.1.3. Множи и дели без остатка(троцифрене бројеве једноцифреним) у 

оквиру прве хиљаде 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 

одређеном нивоу 

 1МА.1.1.4. Уме да на основу текста правилно постави израз са једном 

рачунском операцијом 

 1МА.1.1.5. Уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 

 1МА.2.1.3. Сабира и одузима,рачуна вредност израза 

Средњи 1МА.2.1.4. Рачуна вредност израза с највише две операције 

 1МА.2.1.5. Уме да решава једначине 

  1МА.3.1.3. Уме да израчуна бројевну вредност израза са више 

операција,поштујући приоритет 

 1МА.3.1.4. Уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној 

форми 

Напредни 1МА.3.1.5 Уме да одреди решења неједначине са једном операцијом 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Г
ео

м
ет

р
и

ја
 

Основни 1МА.1.2.3. Користи поступак мерења дужине објекта,приказаног на 

слици,при чему је дата мерна јединица 

 1МА.1.2.4. Користи поступак мерења површине  објекта,приказаног на 

слици,при чему је дата мерна јединица 

Средњи 1МА.2.2.5. Уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су 

подаци дати у истим мерним јединицама 

 1МА.2.2.6. Препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову 

површину када су подаци дати у истим мерним јединицама 

Напредни 1МА.3.2.4. Уме да изачуна обим и површину сложених фигура у равни када 

су подаци дати у истим мерним јединицама 

 1МА.3.2.5. Уме да изачуна запремину коцке и квадра  када су подаци дати у 

истим мерним јединицама 
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 Основни 1МА.1.3.2. Уме да изачуна половину,четвртину и десетину неке целине 

Средњи 1МА.2.3.2. Уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто,упоређује 

разломке облика 1/n(n<10) 

Напредни 1МА.3.3.2. Зна да израчуна део део a/b(b<10,a<b)неке целине и користи то у 

задацима 
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Основни 1МА.1.4.2. Зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине 

течности(l,dl,ml) 

 1МА.1.4.3. Зна коју јединицу мере треба да употреби  за мерење задате 

масе(g,kg,t) 

 1МА.1.4.4. Уме да чита једноставније графиконе,табеле и дијаграме 

Средњи 1MA.2.4.3. Претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање 

 1МА.2.4.4. Претвара јединице за мерење масе из већих у мање 

 1МА.2.4.5. Уме да користи податке приказане графички или табеларно у 

решавању једноставних задатака и уме да графички представи 

дате податке 

Напредни 1МА.3.4.2. Претвара јединице за мерење запремине  течности 

 1МА.3.4.3 Претвара јединице за мерење масе     

                                      IV разред  - ПРИРОДА И ДРУШТВО  -  72 часа 

Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су: 

- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова; 

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

  њихове повезаности; 

- развијање основних елемената логичког мишљења; 
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- 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 елемента научне писмености и стварање основа за даље учење; 

- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и  

  дограђивања; 

- развијање еколошке свести и навика здравог живљења. 

Циљеви и задаци 

- 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 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; 

- чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину 

Начин остваривања програма 
Наставни предмет Природа и друштво у четвртом разреду представља програмски континуитет интегрисаног 

наставног предмета из прва три разреда основног образовања и васпитања. Наставља развојну концепцију узлазних 

спиралних кругова у грађењу појмова, усвајању знања, умења, ставова и вредности из интегративних области 

природе и друштва. Поступно развија принцип завичајности који се протеже кроз први циклус: 

I разред Моја околина (непосредно окружење) 

II разред Моје место (насеље са околином) 

III разред Мој завичај (природно и друштвено окружење, крај односно крајина) 

IV разред Моја домовина (држава Србија, део света). 

Структура програма јасно указује на континуитет у појачаном развијању знања из природних наука што се очитава 

у циљевима, избору садржаја и начина реализације програма Природа и друштво у четвртом разреду. Такође се 

јасно наглашава и нов приступ при изучавању прошлости на овом узрасту, који је ослобођен садржаја из шире 

политичке историје, јер их ученици теже усвајају и брзо заборављају. 

Наставни предмет Природа и друштво реализује се по новом наставном плану са 72 часа годишње, односно 2 

часа недељно, као интегрисан наставни предмет. У наставном процесу потребно је расположиви фонд часова 

флексибилно дистрибуирати и организовати тако да се уважи концепција предмета, општи циљ, остали циљеви и 

задаци предмета, као и циљеви и задаци Природе и друштва у четвртом разреду. 

У наставном процесу полази се од несистематизованих искуствених сазнања детета и иде се ка општим, научно 

заснованим, систематизованим знањима из области природе, друштва и културе. При избору програмске грађе, 

примењена је концепција спиралних кругова у циљу формирања елементарних појмова и постављања мреже за 

систем појмова из наведених области, у складу са узрасним карактеристикама ученика. 

Основна интенција наставе предмета Природа и друштво није само усвајање програмских садржаја, већ 

подстицање развојних потенцијала детета. Наведени садржаји су усмерени на развој интелектуалних, 

психофизичких, когнитивно-конативних и социјално-афективних сфера личности детета, што се огледа у 

наведеним циљевима и задацима. 

У програму предмета Природа и друштво циљеви су дати двојако: 

- експлиците - као идеје водиље у практичној реализацији програма 

- имплиците - дати и садржани у избору, структурирању и начину реализације програмских садржаја. 

Циљеви програма су постављени тако да експлиците и имплиците утичу на развој ученика, паралелно изграђујући 

њихове интелектуалне способности, практичне вештине, ставове и вредности. 

Експлиците циљеви јасно су наведени у програмским садржајима. 

Имплиците циљеви су "прикривени" и наглашавају васпитну компоненту образовања. Они се реализују и 

спроводе преко одабраних садржаја и активности, који превазилазе оквире предмета и разреда, залазе у све 

области које се обрађују у оквиру првог циклуса образовања и надаље. Конкретизују се кроз одређене оперативне 

задатке и активности, а односе се на сферу стицања умења и навика, развијања вештина, као и формирања ставова 

из следећих области: екологија, демократија, здравље и технологија. 

Обе групе циљева реализују се избором садржаја из области природе, друштва и културе. У процесу учења/наставе 

ученик ће пречистити представе, градити појмове и поставити основе за формирање система појмова, научити како 
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се уочава разлика између претпоставке - тврдње - чињенице и стицати увид у структуре и сплетове узајамних веза у 

свету коме припада. 

Измењеном концепцијом програма, односно остваривањем циљева и задатака преко спиралних кругова, избегава се 

рутинско понављање, а усвајањем наведеног садржаја програма, омогућује надограђивање знања, умења, вештина и 

ставова, изградња појмова из области природе и друштва. Концепција предмета подразумева оспособљавање 

ученика за коришћење различитих извора знања, графичких и електронских медија, с намером да се код ученика 

развије функционална писменост као подлога за даље учење и сналажење у свакодневном животу. 

Програмом су одређени само општи циљеви и задаци предмета Природа и друштво у целини и у програму 

четвртог разреда, а даља оперативна разрада циљева и задатака препуштена је учитељима као својеврсни вид 

слободе у креирању наставног процеса. 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 

одређеном нивоу 
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Средњи 

 

1ПД.2.4.4. 

Уме да пронађе основне информације на географској карти 

Србије: највећаи најважнија насеља, облике рељефа и 

површинских вода  

Д
р
у
ш

тв
о
 

Основни 1ПД.1.5.1.   зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови  

Основни 1 ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу 

Средњи 1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових 

чланова 

Средњи 1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним 

групам 

Напредни 1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике 

међу њима  

Напредни 1 ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група 

међусобно допуњују 

Д
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Основни 1ПД. 1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода 

Основни 1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике 

Основни 1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: 

територија,границе, главни град,симболи, становништво 

Основни 1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости  

Основни 1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их 

Средњи 1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у 

свом месту и у околини 

Средњи 1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији 

Средњи 1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора - рељефа, 

вода, климе -и делатности људи 
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Основни 1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од 

више материјала 

Основни 1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите 

састојке  

Основни 1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, 

густина,растворљивост, провидност, намагнетисаност  

Основни 1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и 

препознаје примере у свом окружењу 

Основни 1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, 

услед механичког утицај а и деловања воде и ваздуха 

Средњи 1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и 

кретање  
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 

одређеном нивоу 

Средњи 1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта 

последица њиховог различитог састава 

Средњи 1ПД.2.3.3 разликује материјале који су добри проводници топлоте и 

електрицитета од оних који то нису 

Средњи 1ПД.2.3.4 зна да топлотна и електрична проводљивост материјала 

одређују њихову употребу и препознаје примере у свом 

окружењу 

Средњи 1ПД.2.3.5 разликује повратне и неповратне промене материјала 

Средњи 1ПД.2.3.6 разликује промене материјала при којима настају други 

материјали од оних промена материјала при којима не настају 

други материјали 

Напредни 1ПД.3.3.1 разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на 

појаве у природи  

Напредни 1ПД.3.3.2. 
примењује знање о променама материјала за објашњење појава 

у свом окружењу 
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Основни 1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама 

 

Средњи 

 

1ПД.2.4.1. 

1ПД.2.4. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, 

врсте подлоге и облика тела 

Средњи 1ПД.2.4.2. 1ПД.2.4.2  зна да се светлост креће праволинијски 
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Основни 1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе  

Основни 1 ПД.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса 

Основни 1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување 

природе 

Средњи 1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе 

Средњи 1 ПД.2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и 

рационалног коришћења необновљивих ресурса 

 

Средњи 1 ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као 

природних ресурса 

Средњи 1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити 

Д
р

у
ш
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Основни 1ПД. 1.5.3. зна кој е људске делатности постој е и њихову улогу 

Основни 1ПД.1.5.4.  зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи 

и основне мере заштите 

Основни 1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља 

Средњи 1 ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских 

делатности 
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Основни 1ПД. 1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода 

Основни 1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике 

 

Средњи 1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у 

свом месту и у околини 

Средњи 1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији 

Средњи 1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора - рељефа, 

вода, климе -и делатности људи 

IV
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а Основни 1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића 

Средњи 1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним 

примерима 

Средњи 1 ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и уме на 

одређеном нивоу 

Средњи 1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића 

Средњи 1 ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића 

Средњи 1 ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту 

Средњи 1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници 

Напредни 1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним 

примерима 

Напредни 1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела 

живих бића 

Е
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 Средњи 1 ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као 

природних ресурса  

Средњи 1ПД.2.2.4 зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити 
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Основни 1 ПД.1.5.4. 
 зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи 

и основне мере заштите 

Основни 1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља 
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Основни 

 

1ПД.1.4.4. 

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

деценија и век 

 

Средњи 

 

1ПД.2.4.5. 
уме да пронађе и упише тражене информације на ленти 

времена 
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Основни 1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из 

прошлости  

Основни 1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости  

Основни 1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их 

Средњи 1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, 

појаве и личности 

Средњи 1 ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад  

Средњи 1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих 

историјских периода  

Средњи 1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских извора о 

ком историјском периоду или личности је реч 

Напредни 1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних 

историјских догађаја и појава 

                                                                             

                                             IV разред  -  ЛИКОВНА КУЛТУРА  -  72 часа 

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

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

Оперативни задаци у четвртом разреду 
Ученици треба да: 

- разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике; 

- граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и ликовних појава у животу; 

- усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са односима боја; 

- ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, литерарним изразом и сценским амбијентима); 

- препознају ликовне технике. 

Начин остваривања програма 
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I Колаж, фротаж, деколаж и асамблаж 

Имајући у виду наставу ликовне културе у целини и савремени приступ медијима под називом проширени медији, 

сматра се да је ова целина најпримеренија за увођење ученика у нова искуства. Када се приђе реализацији садржаја 

колажа, одмах се мисли на већ постојеће извесно искуство ученика о колажу, с тим што се најчешће води рачуна о 

примерености захтева узрасним могућностима ученика па су се у пракси најчешће тражила решења по логици 

шаљивог колажа. То значи да су преузимани различити облици којима су стварани неки нови облици по личном 

нахођењу сваког ученика. Пракса је показала да се у таквим ситуацијама често добијају духовита решења. Такво 

искуство је примерено за ученике, стога се почиње од површинског колажа. У даљем раду такви колажи могу да 

буду изванредан материјал за одлепљивање, поновно лепљење, доцртавање, досликавање, те се од ученика тражи 

извесна доза упорности што је могуће на том узрасту. То је истовремено шанса за ученике да направе неко ново 

решење а и да се сам водитељ наставног процеса припреми за процену новонасталих остварења. Такви радови могу 

да буду подведени под назив деколажа. Да би ученици сачинили фротаж могу се користити природни и вештачки 

облици као подлога преко које ће ученици стављати тањи папир и потом са оловкама које у себи имају меки 

графитни уложак превлачити преко папира да би се одштампали највиши делови (рељефност - структура 

материјала који се налази испод папира). Када се ради о асамблажу, мисли се на повезивање тродимензионалних 

облика у нове за ученике смисаоне целине. Без обзира на вештачке или природне облике које ученици уграђују у 

свој рад, потребно је да наставник ограничи број материјала исте врсте да би ученици лакше дошли до својих 

смисаоних решења. Оваква целина програма је у тесној вези са проширеним медијима у савременој уметности. То 

ће бити уједно и прилика за препознавање савремене уметности у музејима и галеријама. Самим тим, намеће се 

обавеза наставнику да ученике повремено води на изложбе које се налазе у њиховом непосредном окружењу. 

II Разумевање тродимензионалних облика и рад на њима 

Ова целина је логичан наставак претходне целине програма о асамблажу, са другом систематизацијом, када се може 

почети с радом полазећи од апстрактних облика неког предмета. Заправо, мисли се на нефигуративне облике који 

се у даљем раду могу супротставити фигуративним облицима. Пре свега се мисли на облике које можемо 

препознати у природи или на облике које је човек створио а не препознајемо их у природи. На пример, облик шоље, 

препознајемо према карактеристичним линијама. Ако бисмо избрисали линије дршке и карактеристичну линију 

која чини облик шоље, добићемо нефигуративан облик - апстрактни облик. Такав приступ се може начинити у свим 

ситуацијама када се цртају или сликају миметички облици. На самом почетку реализације ове целине, ученици 

могу да цртају са оловкама, са ознаком Б, ради лакшег интервенисања у процесу рада. Потом могу да користе и 

сликарске технике, али најпримеренији је тродимензионални рад. Не треба заобићи класичне материјале као што је 

глина, али су посебно захвални вештачки материјали као што су делови дечјих играчака, који могу да сачине неки 

нови облик у складу са њиховом маштом. 

III Сликарски материјали и технике 

Како су ученици до 4. разреда, па и у 4. разреду, користили темпере као сликарски материјал, сматра се да је од 

посебне важности да науче које су карактеристике акварела, темпере или гваша. Акварел технику карактерише 

лазурни начин сликања, што значи да се више користи вода са благим тонирањем боје, а слика делује свеже без 

црне и беле боје. Темпера је покривајућа боја, наноси се више у виду пасте, што значи да таква слика подноси 

наслојавање, за разлику од акварела који подразумева ал-прима рад, што подразумева добро промишњање која ће 

боја да се стави на коју површину. У темпери се може више пута наносити боја преко исте површине. Уз додатке 

беле покривајуће боје и мешање других боја с белом, добија се гваш техника. Сматра се да с овим знањима ученик 

касније може успешно да прати наставу ликовне културе. 

IV Основне и изведене боје 

Ученици су до сада користили све боје без познавања карактеристика боја, већ су сликали према свом осећају, уз 

помоћ маште, углавном по логици аперцепције. У овој целини би требало да добију елементарна знања о основним 

и изведеним бојама, што значи да ће мешањем жуте и црвене добити наранџасту, да ће мешањем плаве и црвене 

добити љубичасту као изведену, и напокон мешањем жуте и плаве да ће добити изведену зелену. После тих 

искустава ученици могу урадити и неке вежбе по перцепцији или аперцепцији користећи и основне и изведене боје. 

V Линија, површина, волумен, боја, простор 

У оквиру ове целине рачуна се на повезивање ученикових искустава о линијама, површинама и волумену у 

одређеном простору. У таквом процесу биће од изузетне важности да ученици раде по перцепцији, посматрајући 

пре свега природне облике и боје. У овој целини програма ученици разредне наставе први пут осмишљеније треба 

да раде по перцепцији. На наставнику је да пронађе мање природне облике, чиме ће упутити ученике да сами 

откривају богатство природе, проналазе природне облике, да врше анализу када ће моћи у свим техникама да изразе 

шта осећају док посматрају неки природни облик. Најпримереније је да свако дете има свој модел који ће 

посматрати, чиме се постиже избегавање академске поставке мртвих природа. Поред цртања и сликања, 

препоручује се и рад у глини која је најзахвалнија за развој моторике, а у функцији је опажања и преношења 

немиметичког преношења посматраног природног облика. 

VI Амбијент - сценски простор 

Ако се пође од чињенице да сви живимо у неком амбијенту, посебно је важно да се са ученицима разговара о 

карактеристикама појединих амбијената. Амбијент учионице, амбијент кухиње, амбијент улице, амбијент аутобуске 
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станице, игралишта... Дакле, у целини гледано, сваки амбијент је карактеристичан по нечему, на наставнику је да 

заједно са ученицима извуче посебне детаље о неком препознатљивом амбијенту. У духу таквог захтева, ученици 

могу да раде сцену, маске, костим, да се определе за музику, али је најважније да се цео процес одвија кроз игру. У 

тој игри ученици ће доћи до сазнања о искуствима цивилизације, што се може пронаћи у литератури, а самим тим и 

повезивање оваквог садржаја са другим областима, посебно са књижевношћу, музичком културом, позориштем... 

                                        

                                             IV разред  -  МУЗИЧКА КУЛТУРА  -  36 часова 

Циљ 
- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; 

- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; 

- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и 
других народа. 

Оперативни задаци 
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. 

Начин остваривања програма 
У склопу осталих предмета основне школе музичка култура је једна од најважнијих дисциплина која утиче на 

свестрани развој личности савременог друштва. 

Настава музичког васпитања тежи ка свесном усвајању знања и вештина тако да музичка уметност постане потреба 

сваке личности. Свесно музичко описмењавање почиње крајем трећег, односно у четвртом разреду. 

Савладавањем музичке писмености и развијањем укуса ученици се оспособљавају да активно учествују у музичком 

животу своје околине. 

Настава музичке културе остварује се међусобним прожимањем следећих музичких активности: 

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

- слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе; 

- активности у музичком стваралаштву. 

У четвртом разреду певање и свирање остварује се по слуху и са нотног текста, опонашањем демонстрације 

учитеља, или уз помоћ различитих звучних помагала. И даље се ради на упознавању музичког писма, што траје до 

краја основног школовања. Усвајањем вештине читања нота омогућава се ученицима лакше и тачније певање 

мелодија, као и активно стицање информација о свирању на појединим инструментима. Пожељно је повезивање 

музичких садржаја са садржајима осталих наставних предмета уколико је то могуће остварити. 

Препоруке за остваривање програма у четвртом разреду 

Певање песама по слуху и са нотног текста, игре са певањем, описмењавање ученика  

- Дечје песме. 

- Игре са певањем. 

- Утврђивање музичког речника у вези са певањем/свирањем: п (пиано) за тихо певање/свирање, мф  

  (мецофорте) средње гласно, полугласно певање/свирање, ф (форте) за гласно певање/свирање. 

- Усвајање музичког речника у вези са певањем/свирањем: цресцендо (крешендо) за постепени прелаз из тишег  

  у јаче певање/свирање, децресцендо (декрешендо) за постепени прелаз из јачег у тише певање/свирање. 

- Усвајање музичког речника у вези са темпом (брзином) којом се изводи једно музичко дело: за лагани темпо  

  називи су Адагио (адађо) или Анданте; за умерени темпо Модерато; а за брзи темпо Аллегро (алегро). 

- Савладавање тонске висине и солмизације. 

- Усвајање музичког писма и појмова: цела нота и пауза; нота четвртине са тачком; корона; појам и називи  

    интервала; C дур лествица; ступањ; степен и полустепен; знак за репетицију, прима и секунда волта; дводелни  

   и троделни облик песме. 

Свирање 

- Свирање и певање модела и наменских песама као звучна припрема за поставку музичке писмености. 

- Извођење песама на мелодијским инструментима Орфовог инструментарија. 

- Понављање задатог мелодијског мотива (вежба памћења, развијање моторике). 
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Слушање музике 

- Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички инструменти); 

- Навикавање ученика на пажљиво слушање музике; 

- Подстицање изражавања ученика о слушаном делу; 

- Упознавање музичког дела уметничког и народног стваралаштва. 
Музичко стваралаштво 

- Стално подстицање ученика на што изражајније певање научених песама; 

- Измишљање ритмичких целина остварених спонтано изговореним или отпеваним групама гласова; 

- Слободно импровизовани дијалози помоћу дечјих инструмената (деца бирају исте или различите  

  инструменте); 

- Импровизација дечје мелодије на властити стих или на стих који је предложио учитељ; 

- Осмишљавање покрета уз музику; 

- Слободно музичко изражавање. 
  

IV разред  -  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  - 108 часова 

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.  

Оперативни задаци у четвртом разреду: 
- 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 

Начин остваривања програма Исти као у другом и трећем разреду, Просветни гласник, 22. фебруар 2006. 

године, број 3 

 

4. 4. 2. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

 

                              IV разред - ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ  -  36 часова 

Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика ИВ 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 

Задаци: 
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 д 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 демократије,  

  препознавање и превазилажење стереотипа и предрасуда; 

- једнакост - познавање појма једнакости у контексту расних, културних, националних, верских и других разлика; 
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- 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, 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 процес 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 супротстављање предрасудама, дискриминацији и неправди на свим нивоима. 

Начин остваривања програма 
     Теоријски, предмет сазнање о себи и другима је утемељен на интеракционој теорији психичког развоја по којој 

је социјална интеракција основни конструктивни чинилац развоја ученика. Одлучујућу улогу у развоју има управо 

сарадња између одраслог и ученика у зони наредног развоја, тј. у области оних функција које у време интеракције 

још нису развијене код ученика него су у фази настајања. Одрасли се појављује као организатор размене међу 

децом, која ће представљати подстицај за развој њиховог социјалног сазнања, самосвести, моралног и критичког 

мишљења. 

     Битне методичке одреднице образовно-васпитног рада су: 

- искуствено учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја и ставова ученика кроз размену  

  у групи а не преношење готових знања; 

- игровни контекст, тј. да кроз игру истражују разноврсна решења за проблеме са којима се суочавају; 

- метода партиципације и интеракције омогућава ученицима да стекну самопоуздање и да се поступно оспособе  

  за разговетно изношење својих ставова и асертивни наступ пред другима, да прихвате тимски приступ  

  решавању проблема и да буду мотивисани за постизање циљева од заједничког интереса. 

- метода рефлексије примерена је ситуацијама у којима се јављају супротстављени ставови и помаже ученицима  

  да се испитивањем својих и туђих ставова и потреба одлепе од свог става кад је он кочница заједничком  

  решењу, јача вештину доказног мишљења која је темељ процеса преговарања. 

      Сваку од споменутих метода могуће је комбиновати са следећим методама и техникама рада: 

- истраживачке методе (пројекти, анализе случаја), 

- интерактивне методе (дискусија, расправа, преговарање, дијалог, интервју, дописивање, прикупљање помоћи), 

- симулацијске методе (игра улога, симулирање доношења одлука, симулирање међукултурних односа), 

- игровне методе (драматизација, игре улога из прича, игре опуштања), 

- стваралачке методе (олуја идеја, израда новина, писање писама или прилога за новине, обраћање локалној    

  управи, израда плаката). 

Како је у предмету грађанско васпитање - сазнање о себи и другима важно да ученици стичу знања, усвајају 

вредности и развијају примерене вештине учећи са другима и уз њихову помоћ, програмом су предвиђени следећи 

облици образовно-васпитног рада: 

- рад у пару,             - рад у групи;          - размена у великој групи - одељењу,         - рад целог разреда, 

- индивидуални рад. 
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      При прављењу припреме за реализацију васпитног рада важно је водити рачуна о неколико чинилаца који су од 

суштинског значаја за квалитетну и развојно подстицајну размену: 

- јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих треба да се придржавају сви учесници  

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

  слушања. Важно је да ученици увиде да слушањем туђих гледишта и ставова имају прилику да сагледају своје  

  полазиште у новом светлу, да га дограде и обогате; 

- распоред седења који омогућује свим учесницима размене да виде једни друге; 

- след активности који је тако конципиран да подстиче и одржава интересовање и сазнајну мотивацију ученика.   

        То се постиже динамичном сменом различитих видова активности и размене; 

- настава се изводи по редоследу наставних јединица како су дате у приручнику Грађанско васпитање - сазнање   

   о себи и другима 4.  

Сагласно природи предмета, његовом циљу и задацима наставе, ученици се не оцењују класичним школским 

оценама нити пореде. Проблем може бити то што ученици желе да знају колико су успешни у одређеној 

активности. Задатак наставника је да им јасно стави до знања да је свака лична експресија подједнако драгоцена, да 

охрабри децу да изнесу своје мишљење и кад је различито од осталих, само на начин који не вређа друге. 

Најважнији задатак одраслог у процесу васпитања и образовања је:  

- да помогне ученицима да формирају позитивну слику о себи, да стекну самопоуздање, да осете да кроз процес 

размене с другима могу да обогате своју личност и сазнање, 

- да подстиче код ученика развој оних стилова понашања којима се штите дечја/људска права и јачају демократски 

односи у школи. 

За овај предмет наставник мора да буде спреман да подржи ученике кад им је тешко да се изразе или да слушају, и 

отворен да чује и оно што није у складу с његовим вредностима, без критиковања и процењивања. Подстицајним 

питањима треба да наведе ученике да сагледају ситуацију из друге перспективе, да кроз социо-когнитивни 

конфликт сами реструктурирају своје мишљење и ставове. 

Пошто је учење по моделу важан облик социјалног учења, битно је да наставник својим понашањем, начином рада 

и односом према ученицима демонстрира (демократске) вредности које жели да његови ученици усвоје. 

 

                                              IV разред  -  ВЕРСКА  НАСТАВА  -  36 часова 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у четвртом разреду јесте да ученици стекну знања о томе да 

постојање света има свој циљ. Тај циљ је есхатолошка као литургијска заједница: јединство свих створених бића 

међу собом и на крају са Богом, преко Богочовека Исуса Христа. Циљ због којег је све створено и зашто је 

створено на овај начин, откривен нам је као Црква, односно као конкретна литургијска заједница 

Задаци  православног катихизиса (веронауке) су да ученик: 

 изгради свест о томе да Бог општи са светом кроз човека Христа; 

 уочи да је Христос корпоративна личност; 

 запази да у Цркви нико не може да постоји сам за себе, без заједнице са свима; 

 стекне појам о бићу као заједници; 

 схвати да ја извор сваког греха егоизам, индивидуализам. 

Начин остваривања програма 
     Циљ наставе у четвртом разреду јесте да ученици стекну знања о томе да постојање света има свој циљ. Тај циљ 

је есхатолошка као литургијска заједница; јединство свих створених бића међу собом и на крају с Богом, преко 

Богочовека Исуса Христа. Циљ због којег је све створено и зашто је створено на овај начин, откивен нам је као 

Црква, односно као конкретна литургијска заједница.   

 

                                          IV разред   -  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  -  36 часова 

Циљеви и задаци: 
- оспособљавање за активно упознавање стања животне средине; 

- познавање узрочно-последичних веза у животној средини; 

- 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; 
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- оспособљавање за решавање проблемских ситуација самостално/тимски; 

- оспособљавање за доношење правилног става и за критичко мишљење. 

Начин остваривања програма 
      Наведени садржаји изборног наставног предмета Чувари природе имају за циљ подизање свести о здравој 

животној средини; продубљивање знања, вештина и навика у вези са заштитом природе; јачање сопствене 

иницијативе, способности и одговорног односа према животној средини. 

      Садржаји програма омогућавају успешнију реализацију циљева и задатака, а оперативна разрада препуштена је 

наставницима који сами креирају време, место извођења и број часова за одређене теме. 

     Наведени садржаји имају за циљ подизање знања о заштити животне средине на виши ниво у односу на 

претходно стечено знање, а усмерени су на примену и практичну реализацију и ван школског простора, у 

непосредном окружењу - природи. 

     Изборни наставни предмет Чувари природе пружа велике могућности за интеграцију и корелацију са другим 

наставним предметима, јер су му садржаји мултидисциплинарни (српски језик, математика, ликовна култура, 

музичка култура, природа и друштво...). 

 

                                IV разред - РУКА У ТЕСТУ – ОТКРИВАЊЕ СВЕТА  -  36 часова 

Циљеви и задаци 
- формирање и развијање основних појмова из природних наука и њихово повезивање; 

- развијање способности за активно стицање знања о природним појавама кроз истраживање; 

- развијање дечјих интересовања и интелектуалне активности; 

- развијање способности запажања основних својстава објеката (материјала), појава и процеса и уочавање  

  њихове повезаности; 

- формулисање питања, постављање хипотеза и исказивање претпоставки за решавање проблема; 

- развијање критичког мишљења кроз посматрање и експеримент; 

- истраживање и уочавање узрочно-последичних веза појава и процеса окружењу и у изведеним огледима,  

  издвајање параметара и уочавање њиховог односа; 

- решавање једноставних проблем-ситуација, самостално и у тиму; 

- коришћење научног речника, примереног узрасту, за описивање промена својстава материјала, појава и  

  процеса и поступака и корака у истраживању; 

- подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије и вођење експерименталне свеске; 

- развијање критичког односа према информацијама које се добијају чулима; 

- препознавање опасности и услова за безбедан рад 

Начиностваривања програма 
У оквиру предмета Рука у тесту - откривање света ученицима треба пружити прилику да: 

- размишљају и развијају интелектуалну активност и вештине у процесу упознавања и разумевања појава у  

  природи; 

- задовоље своју радозналост на различите начине: посматрањем, истраживањем, кроз самосталну активност и  

  добро осмишљен поступак, размишљањем, уношењем малих промена и проверавањем њихових ефеката. 

  Овај приступ карактерише: 

- примена истраживачких метода у научном образовању; 

- партнерски однос наставник-ученик, који подразумева заједничко формулисање проблема и питања; 

- вођење акција од стране ученика и предвиђање њиховог исхода, тј. постављање хипотеза и њихово  

  проверавање; 

- објашњавање и континуирано бележење у експерименталну свеску својих запажања, поступака и корака у  

  истраживању. 

        Описани приступ представља карактеристичне кораке научног метода, а наставник води и усмерава ученике у 

раду. Он их охрабрује да постављају питања, истражују и дискутују. 

       Треба посебно имати у виду да се циљеви и задаци овог предмета постижу кроз непосредну истраживачку 

активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника. 

 

                               IV разред – ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА  -  36 часова 

Циљеви и задаци 

- развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри и свакодневном животу; 

- развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања; 

- упознавање и употреба једноставних програма за рачунарске игре и образовне програме; 

- развијање способности решавања задатака уз помоћ рачунара; 
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- развијање конструкторских вештина; 

- развијање способности за тимски рад. 

Садржаји програма 

Цртамо и пишемо 

- цртање и писање текста 

- цртање по слободном избору и по задатој теми сложенијих цртежа комбинованих са текстом 

- комбиновање појединих алата за цртање и писање у решавању конкретних проблема 

- покретање програма 

- чување цртежа 

- штампање 

Правимо одељењске новине 

- припрема материјала за новине 

- уређивање текста и цртежа 

Играмо се и снимамо 

- wеб - камера 

- прикључивање камере на рачунар 

- покретање програма за снимање 

- меморисање и уређивање снимака 

Kреирамо, стварамо 

- креирамо одељењски ЦД - комбинација снимака wеб - камером, музике, текста, фотографија из разних ситуација 

и активности одељења 

- електронска пошта, покретање програма, креирање поште, слање и примање 

- пригодне активности (Нова година, Дан жена, рођендани) креирање писма, постера, транспарента, позивнице, 

честитке, календара, албума... користећи једноставан програм и лако обрадив материјал (папир, картон, текстил и 

сл.). 

Начин остваривања програма 

Рад на рачунару у четвртом разреду наслања се на знања и умења стечена у претходним разредима. Неопходно је 

обновити нека знања о конфигурацији рачунара, основним компонентама и намени појединих делова, програму за 

писање текста и цртање. Посебну пажњу треба обратити на ученике који су се касније укључили у реализацију ове 

наставе. 

Уз одговарајући програм за писање, омогућава се наставак коришћења рачунара за писање текста и цртање. 

Ученике треба упознати са сложенијим програмом за обраду текста, који нису упознали у претходним разредима. 

Поред процедуре за покретање програма и избором слова (фонта), упознавањем начина писања (и брисања) малих 

и великих слова и уређивањем текста и цртежа. С обзиром на то да се употребљава сложенији програм за писање, 

ученицима се може дозволити да користе оне опције за које покажу интересовање. Опције нису обавезне већ су 

остављене ученицима, тј. наставнику, да их прилагоди потребама. 

Од "алата" за цртање могу да користе оне које су ученици у претходном разреду већ упознали (линију, оловку, 

гумицу, цртање правоугаоника, цртање елипсе, кантицу, спреј, пипету, криву линију, полигон) у комбинацији за 

испис текста. Kоришћењем наведених алата, кроз игру, упознати могућности примене рачунара при изради 

одељењских новина и слично. 

И даље треба инсистирати на програмима који су по правилу прилагођени узрасту ученика, користећи програме у 

којима може бити померање објеката и постављање на одређено место ради формирања целине итд., које 

поспешују креативност, координацију покрета и моторику руку код ученика. 

Образовни рачунарски програми у четвртом разреду треба да буду оријентисани на коришћење рачунара у настави 

и учењу, тј. у решавању одређених задатака у појединим наставним предметима. Образовни софтвер треба да је 

лиценциран и да има сагласност за употребу од Министарства просвете и спорта. 

Примену wеб камере треба пропратити детаљима као што су прикључивање камере на рачунар, покретање 

програма за снимање, меморисање и уређивање снимака. 

Kреативне активности односе се на део коришћења wеб - камере при креирању одељењског ЦД - комбинација 

текста, музике, фотографија из разних ситуација и активности одељења, електронска пошта, креирање поште, 

слање и примање. 

Пригодне активности као што су оне везане за Нову годину, Дан жена, дан школе, рођендани итд. омогућавају 

разне креације као што су израда позивнице, честитке, писма, постера, транспарената... користећи једноставне 

програме и лако обрадив материјал (папир, картон, текстил и сл.) комбиновањем обраде материјала, руковања 

фотоапаратом, wеб - камером, скенером, електронском поштом. 

Садржаји програма нису строго дефинисани, већ их наставник тематски везује у логички организоване целине које 

воде ка реализацији наведених циљева и задатака предмета. Наставник има слободу да динамику реализације 

наставних садржаја примери активностима, придржавајући се укупног годишњег фонда часова (36) као основне 

оријентације и оквира у свом раду. 
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4.5. ПРОГРАМ ФАКУЛТАТИВНОГ  НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ЗА РАЗРЕДЕ У 
ПРВОМ ЦИКЛУСУ 

 

I-IV разред – МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 

СЛОВАЧКИ  ЈЕЗИК 

Циљ наставе словачког језика јесте да ученици овладају словачким језиком у оквиру предвиђене језичке 

и лексичке грађе, да упознају елементе културе народа који говори словачким језиком и оспособе се  за 

споразумевање, дружење и зближавање.  

Задаци наставе словачког језика јесу да ученици: 

- Продуктивно овладају говорним језиком у оквиру основних језичких структура и речника  

фреквентних    

        речи и израза; 

- Разумеју саговорника и усмена излагања о темама из свакодневног живота, 

- Усвајају правилан изговор и интонацију при усменом изражавању и читању; 

- Оспособљавају се за разговор о темама из свакодневног живота 

- Савладају словачко писмо и основе правописа ради коректног писменог изражавања у границама 

усвојених               

        језичких структура и лексике; 

- Упознају елементарне законитости словачког језика; 

- Разумеју текстове различитог жанра у оквиру прдвиђене тематике; 

- Упознају се са основним карактеристикама културе словачког народа; 

- Стичу навике самосталног коришћењс речника и језичких приручника и оспособе се за 

информисање,  

        образовање и самообразовање на словачком језику; 

- Развијају интересовања и мотивацију за учење словачког језика и тако стекну већу комуникативну   

        компетенцију и способност размишљања на њему. 

Основни програмски садржаји су разрађени по областима и то у оквиру  језика: 

- граматика, 

- правопис, 

У оквиру књижевности : читање, тумачење текста, школска лектира, домаћа лектира, рад на тексту ( 

поезија, проза...) 

У оквиру културе изражавања: усмени и писмено изражавање, драматизација, игра улога... 

 

 

 

           I-IV разред – МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ                    

                                                                РУСИНСКИ  ЈЕЗИК 

Циљ наставе русинског  језика јесте да ученици овладају основама комуникације на  русинском  језику 

(читање и писање), да савладају технику читања и писања како би допринели развоју даљих језичких 

компетенција,  да упознају елементе културе и обичаја народа који говоре русинским језиком. 

Задаци наставе русинског језика јесу да ученици: 

- Овладају говорним језиком у оквиру основних језичких структура  

- Разумеју саговорника и усмена излагања о темама из свакодневног живота, 

- Усвајају правилан изговор и интонацију при усменом изражавању и читању; 

- Оспособљавају се за разговор о темама из свакодневног живота; 
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- Савладају русинско писмо и основе правописа ради коректног писменог изражавања у  

      границама усвојених               

        језичких структура и лексике; 

- Упознају елементарне законитости русинског  језика; 

- Разумеју текстове различитог жанра у оквиру прдвиђене тематике; 

- Упознају се са основним карактеристикама културе и обичајима руског  народа; 

- Стичу навике самосталног коришћењс речника и језичких приручника и оспособе се за  

       информисање,  

        образовање и самообразовање на русинском језику; 

- Развијају интересовања и мотивацију за учење русинског 

  

 

                       I-IV разред – МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ             

                                                                      МАЂАРСКИ  ЈЕЗИК 

Циљ наставе словачког језика јесте да ученици овладају словачким језиком у оквиру предвиђене језичке 

и лексичке грађе, да упознају елементе културе народа који говори словачким језиком и оспособе се  за 

споразумевање, дружење и зближавање.  

Задаци наставе словачког језика јесу да ученици: 

- Продуктивно овладају говорним језиком у оквиру основних језичких структура и речника  

фреквентних    

        речи и израза; 

- Разумеју саговорника и усмена излагања о темама из свакодневног живота, 

- Усвајају правилан изговор и интонацију при усменом изражавању и читању; 

- Оспособљавају се за разговор о темама из свакодневног живота 

- Савладају словачко писмо и основе правописа ради коректног писменог изражавања у границама 

усвојених               

        језичких структура и лексике; 

- Упознају елементарне законитости словачког језика; 

- Разумеју текстове различитог жанра у оквиру прдвиђене тематике; 

- Упознају се са основним карактеристикама културе словачког народа; 

- Стичу навике самосталног коришћењс речника и језичких приручника и оспособе се за 

информисање,  

        образовање и самообразовање на словачком језику; 

- Развијају интересовања и мотивацију за учење словачког језика и тако стекну већу комуникативну   

        компетенцију и способност размишљања на њему. 

 

Основни програмски садржаји су разрађени по областима и то у оквиру  језика: 

- граматика, 

- правопис, 

У оквиру књижевности : читање, тумачење текста, школска лектира, домаћа лектира, рад на тексту ( 

поезија, проза...) 

У оквиру културе изражавања: усмени и писмено изражавање, драматизација, игра улога... 
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5. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО 

РАЗРЕДИМА 

ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС 
-ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ ПРОГРАМА- 

                                           - ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА -               

    Програми обавезних и изборних предмета су преузети из одређених бројева Службеног 

гласника  који су овде наведени, а циљеви, задаци и начин оставривања су садржани у нашем 

Школском програму. 

Разред Службени гласни – Просветни гласник 

Пети  Службени гласник РС, број 88/17. 

Грађанско 

васпитање 
„Просветни гласник“, бр. 15/05 

Верска 

настава 
Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/05 
„Службени гласник РС“, број 46/01 

Шести  „Просветни гласник“ бр. 5/08, 3/11,1/13, 5/14, 11/16 и 11/16-др.пропис 
Грађанско 

васпитање 
 

Верска 

настава 
„Службени гласник РС“, број 46/01 

 

Седми   „Просветни гласник“, бр. 6/09, 3/11, 8/13, 11/16 и 11/16-др.пропис 
Грађанско 

васпитање 
Просветни гласник“, бр. 7/07 

Верска 

настава 
„Службени гласник РС“, број 46/01 
„Просветни гласник РС“, број 2/08 

Осми  „Просветни гласник“, бр. 2/10, 3/11, 8/13, 5/14, 11/16, 11/16-др. пропис 

и 7/17 
Грађанско 

васпитање 
Просветни гласник“, бр. 6/08 

Верска 

настава 
Просветни гласник РС“, број 7/08 
„Службени гласник РС“, број 46/01 

 

 
 

5.1.  ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ 
ПРЕДМЕТА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Сврха програма образовања - Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, 

научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у 

савременом и сложеном друштву. - Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да 

успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе 

и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном 

животу и доприноси демократском, економском и културном развоју друштва.  

Циљеви и задаци програма образовања су: - развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за 

разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима 

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

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

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

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

традиције и културе националних мањина; - омогућавање укључивања у процесе европског и међународног 
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повезивања; - развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; - усвајање, разумевање и 

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

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

вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све; - развијање код деце и ученика 

радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске 

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

на различитост; - поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности 

за живот у демократски уређеном друштву; - развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности 

заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности. 

 

                                            V разред  -  СРПСКИ  ЈЕЗИК  -  180 часова 

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 
Задаци наставе српског језика: - развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

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

систематично упознавање граматике и правописа српског језика; - упознавање језичких појава и појмова, 

овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; - оспособљавање за успешно 

служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим 

комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); - уочавање разлике између 

месног говора и књижевног језика; - развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; - 

развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво - усмено и писмено изражавање, 

богаћење речника, језичког и стилског израза; - увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи 

(доживљајног - изражајног, интерпретативног, истраживачког; читање с разумевањем, логичко читање) у складу са 

врстом текста (књижевним и осталим текстовима); - оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, 

свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; - упознавање, читање и тумачење 

популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; - поступно и 

систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста; - 

развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као извором сазнања; навикавање 

на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); - поступно овладавање начином вођења 

дневника о прочитаним књигама; - поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и 

вредновање сценских остварења (позориште, филм); - усвајање основних функционалних појмова и теоријских 

појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности; - упознавање, развијање, чување и поштовање 

властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, 

као и других уметничких остварења; - развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 

унапређује; - навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и емисија за децу на 

радију и телевизији; Завод за унапређивање образовања и васпитања - подстицање ученика на самостално језичко, 

литерарно и сценско стваралаштво; подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности 

(литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); - васпитавање ученика за живот и рад у духу 

хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности; - развијање патриотизма и васпитавање 

у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 

Оперативни задаци: - 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). 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ЈЕЗИК  

ЈЕЗИК 
 Граматика 

 Обнављање, проверавање и систематизовање знања која се у овом и старијим разредима проширују и продубљују, 

до нивоа њихове примене и аутоматизације у изговору и писању у складу са књижевнојезичком нормом и 

правописом. Проста реченица - обнављање знања о главним реченичним члановима (конституентима): предикату, 

као централном члану реченице, и субјекту, као независном члану реченице, који се слажу у роду и броју. Именски 
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предикат. Зависни реченични чланови: прави и неправи објекат - допуна глагола и прилошке одредбе за место, 

време, начин, узрок, меру и количину; атрибут и апозиција. Систематизација знања о члановима реченице: главни 

(независни) и зависни. Приликом усвајања и обнављања знања о прилошким одредбама уочавање и препознавање 

прилога, њиховог значења и функције у реченици. Сложена реченица - појам и препознавање (указивање на 

функцију личног глаголског облика). 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. Уз промену именица указује се на гласовне алтернације (у руци), ради 

правилног говора и писања, али се не обрађују. 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 И. Бројеви - појам и употреба бројева; систематизација врста; главни (основни, збирни) и редни; значење 

бројева. Уочавање разлике у квантитету акцента (на тексту). 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 

Лирика 

Народна песма: Вила зида град 

Народна песма: Војевао бели Виде, коледо  

Обредне народне календарске песме (избор) 

Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак) 

Јован Јовановић Змај: Песма о песми 

Војислав Илић: Зимско јутро 

Душан Васиљев: Домовина 

Јован Дучић: Поље 

Десанка Максимовић: Покошена ливада 

Стеван Раичковић: Лето на висоравни 

Мирослав Антић: Шашава песма 

Бранко В. Радичевић: Кад мати меси медењаке, Кад отац бије 

Добрица Ерић: Вашар у Тополи (одломак) 

Епика 

Народна песма: Свети Саво 

Народна песма: Женидба Душанова 

Епске народне песме старијих времена (о Немањићима и Мрњавчевићима) 

(избор) 

Народне питалице, загонетке и пословице (избор) 

Народна приповетка: Еро с онога свијета 

Народна приповетка: Дјевојка цара надмудрила 

Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче и приче о животињама (избор) 

Вук Ст. Караџић: Житије Ајдук - Вељка Петровића (одломак) 

Милован Глишић: Прва бразда 

Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак) 

Бранислав Нушић: Хајдуци 

Иван Цанкар: Десетица 

Бранко Ћопић: Башта сљезове боје (избор приче из циклуса Јутра плавог 
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сљеза) 

Иво Андрић: Мостови 

Гроздана Олујић: Небеска река 

Стеван Раичковић: Мале бајке или Велико двориште (избор) 

Данило Киш: Дечак и пас 

Данијел Дефо: Робинзон Крусо 

Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера 

Жил Верн: 20 000 миља под морем (одломак) 

Драма 

Бранислав Нушић: Кирија 

Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс 

Љубиша Ђокић: Биберче 

Допунски избор 

Душан Радовић: Антологија српске поезије за децу 

Милован Витезовић: Шешир професора Косте Вујића (одломак) 

Горан Петровић: Пронађи и заокружи (одломак) 

Вида Огњеновић: Путовање у путопис - одломак 

Тиодор Росић: Златна гора 

Л. Н. Толстој: Девојчица и крчаг 

А. П. Чехов: Шала 

Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највишепет дела за обраду. 

Научнопопуларни и информативни текстови 

Никола Тесла: Моји изуми 

Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, сазнања (избор) Павле Софрић Нишевљанин: Главније биље у 

народном веровању и певању код нас Срба (одељци о ружи, босиљку, храсту, липи...) Веселин Чајкановић: Студије 

из српске религије и фолклора (Сунце, Месец, ружа, босиљак...) Грчки митови (избор) Избор из књига, 

енциклопедија и часописа за децу. Тумачење текста Увођење ученика у анализу лирских, епских и драмских дела: 

мотиви и песничке слике у лирској песми; уочавање и образлагање поступака у обликовању књижевних ликова. 

Систематско навикавање ученика на тумачење ликова са више становишта: епско (у акцији), чулно (изглед), лирско 

(осећања), драмско (сукоби), психолошко (мотивисање поступака); социолошко (услови формирања и 

испољавања), етичко (процењивање ставова и поступака). Уочавање и тумачење форми приповедања (облика 

излагања) у епском тексту (нарација, дескрипција, дијалог). Откривање композиције епског и драмског дела; 

увиђање и образлагање значајних појединости у структури дела. Откривање језичкостилских средстава којима су 

обликоване слике и изазвани уметнички утисци у књижевном делу и образлагање њихове уметничке функције. 

Читање и критичко процењивање одломака из бележака о прочитаној лектири. Усвајање образовних и васпитних 

вредности научнопопуларног текста. Књижевнотеоријски појмови Радом на тексту и путем читалачког искуства 

ученици увиђају и усвајају одређене књижевнотеоријске појмове. Лирика Лирски субјекат (увиђање разлике између 

лирског субјекта и песника). Композиција; мотиви и песничке слике као елементи композиције лирске песме; 

аналитички увид у водећи (главни) мотив, уметничке појединости и поенту песме. Врсте стихова према броју 

слогова у лирској песми: експресивност, изражајност, ритмичност. Језичкостилска изражајна средства: епитет, 

ономатопеја, поређење. Врсте ауторске и народне лирске песме: описна (дескриптивна) песма, митолошка народна 

песма, обредна народна лирика. Епика Приповедач (увиђање разлике између епског приповедача и писца). Облици 

приповедања (излагања): описивање, уочавање и образлагање облика приповедања у првом и трећем лицу; дијалог. 

Фабула: елементи фабуле; уметнички поступци у развијању радње у епском делу. Врсте стихова према броју 

слогова у народној епској песми: експресивност, изражајност, ритмичност. Карактеризација: појам и врсте; етичка и 

језичка карактеризација ликова. Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна песма, бајка, новела, шаљива 

народна прича, прича о животињама. Драма Драмска радња (основни појмови о развијању драмске радње). Драмски 

дијалог (основни појмови о дијалогу у драмском делу). Чин, појава, лица у драми. 

Драма и позориште: драмски писац, глумац, редитељ, лектор, сценограф, костимограф и гледалац. Драмске врсте: 

драма за децу, радио и телевизијска драма. Функционални појмови Ученици се подстичу да разумеју, усвоје и у 

одговарајућим говорним и наставним ситуацијама примењују следеће функционалне појмове: свест, машта, 

доживљај, расположење, емпатија (преношење у душевни свет другог); став, гледиште, запажање, поређење, 

закључак; узрок - последица, главно - споредно, лично - колективно, реално - фантастично; стил, сликовитост, 

изражајност; одломак, локализовање; писац, песник, читалац; искреност, правичност, солидарност, честитост, 

племенитост, досетљивост, духовитост. 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 (писање подсетника за рад на тексту, припремање 

за анализу текста). Посебно припремање проученог текста ради увежбавања изражајног читања (тематска и 

емоционална условљеност ритма, темпо, паузирање и реченички акценат). Увежбавање изражајног читања у 

функцији убедљивог казивања и рецитовања. Учење напамет и изражајно казивање одломака из епске поезије и 
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прозе и рецитовање неколико лирских песама. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Основни облици усменог и писменог 

изражавања Препричавање кратких текстова. Уочавање структуре приче грађене хронолошким редом (увод - 

почетак приче, ток радње - истицање најважнијих момената, врхунац и завршетак). Препричавање динамичне сцене 

из епског дела, филма и телевизијске емисије. Причање о догађајима (хронолошки ток радње) и описивање 

доживљаја - према сачињеном плану. Причање о измишљеном догађају на основу дате теме - према самостално 

сачињеном плану, уз консултовање са наставником. Описивање: једноставног радног поступка; спољашњег и 

унутрашњег простора; појединости у природи. Уочавање успелих књижевних портрета и језичко - стилских 

средстава којима су остварени. Портретисање личности из непосредне околине према сачињеном плану. Уочавање 

језичко - стилских средстава у одломцима дескриптивног карактера у лирским и епским делима. Извештавање; 

вест; обликовање вести према питањима: ко, шта, када, где, како и зашто. Усмена и писмена вежбања Уочавање 

разлике између говорног и писаног језика. Комбиновање говорних и правописних вежби - говорна интерпретација 

интерпункцијских знакова (подизање тона испред запете и испред три тачке, а спуштање испред тачке и тачке и 

запете). Ортоепске, граматичке, лексичке и стилске вежбе у усменом и писаном изражавању различитих садржаја 

(препричавање, причање, описивање, извештавање и др.). Препричавање динамичне сцене из епског дела, филма, 

телевизијске емисије - према заједничком плану. 

Причање о догађајима (хронолошки ток радње) и описивање доживљаја - по самостално сачињеном плану. 

Описивање спољашњег и унутрашњег простора, појединости у природи - по датом плану. Портретисање личности 

из непосредне околине - према датом плану. Писмо (међушколско дописивање); општа правила о писму као саставу 

и облику општења. 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 вредности. Лексичке и семантичке вежбе: 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 на слици и заданим речима; састављање и писање питања о тематској целини у 

тексту, на слици, у филму; писање одговора на та питања. 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 у изради писменог састава (тежиште теме, избор и распоред грађе, основни елементи композиције и 

груписање грађе према композиционим етапама). Уочавање пасуса као уже тематске целине и његове 

композицијско-стилске функције. 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). 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
ЈЕЗИК (граматика, правопис и ортоепија)  

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским 

језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на 

њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене 

структуре), већ и као комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији). Основни 

програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем. Ниједна језичка 

појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција. У I и II разреду у 

оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог именовања, да би 

се од III до VIII разреда у концентричним круговима и континуираним низовима граматички садржаји изучавали 

поступно и селективно у складу са узрастом ученика. Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом 

наставних садржаја, а конкретизација нивоа обраде, као врста упутства за наставну праксу у појединим разредима, 

назначена је описно формулисаним захтевима: запажање, уочавање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, 

информативно, употреба, обнављање,  систематизација и другима. Указивањем на ниво програмских захтева 

наставницима се помаже у њиховим настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе. 

Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о њима. Таквим приступом 

језичкој грађи у програму наставници се усмеравају да тумачење граматичких категорија заснивају на њиховој 

функцији коју су ученици у претходним разредима уочили и њоме, у мањој или већој мери, овладали у језичкој 

пракси. Поступност и селективност у програму граматике најбоље се уочавају на садржајима из синтаксе и 

морфологије од I до VIII разреда. Исти принципи су, међутим, доследно спроведени и у осталим областима језика. 

На пример, алтернацију сугласник к, г, х ученици ће прво запажати у грађењу речи и деклинацији у V разреду, а 

вежбама и језичким играма у том и претходним разредима навикавати се на правилну употребу тих консонаната у 

говору и писању; елементарне информације о палатализацији добиће у VI разреду, а усвојена знања о битним 

гласовним особинама српског језика обновити и систематизовати у VIII разреду. Тим начином ће ученици стећи 

основне информације о гласовним променама и алтернацијама, оспособиће се за језичку праксу, а неће бити 

оптерећени учењем описа и историје тих језичких појава. Елементарне информације из морфологије почињу се 

ученицима давати од II разреда и поступно се из разреда у разред проширују и продубљују. Од самог почетка 
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ученике треба навикавати да уочавају основне морфолошке категорије, на пример: у II разреду поред уочавања 

речи које именују предмете и бића, уводи се и разликовање рода и броја код тих речи а у III разреду разликовање 

лица код глагола. Тим путем ће се ученици поступно и логички уводити не само у морфолошке већ и у синтаксичке 

законитости (разликовање лица код глагола - лични глаголски облици - предикат - реченица). Речи увек треба 

уочавати и обрађивати у оквиру реченице, у којој се запажају њихове функције, значења и облици. Програмске 

садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне јединице. Не само у настави језика, већ и у 

настави читања и језичке културе, ученике треба у сваком разреду уводити у програмом предвиђене стандардне 

акценатске норме а сталним вежбањем, по могућству уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да 

чују правилно акцентовану реч, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују стандардни акценат 

од свога акцента. Правопис се савлађује путем систематских вежбања, елементарних и сложених, која се организују 

често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога, ученике врло рано треба упућивати на 

служење правописом и правописним речником (школско издање). Настава ортоепије обухвата следеће елементе 

говора: артикулацију гласова, јачину, висину и дужину, акценат речи, темпо, ритам, реченичну интонацију и паузе. 

Артикулационе вежбе односе се на правилан изговор гласова: -ч, -ћ, -џ, -ђ, -х, као и - е (често отворено). Ученици с 

неправилним изговором -р, -с, -з упућују се логопеду. Гласови се најпре вежбају појединачно, а онда у говорном 

ланцу, у тексту. Ортоепске вежбе, обично краће и чешће, изводе се не само у оквиру наставе језика него и наставе 

читања и језичке културе. Треба указивати на правилност у говору, али и на логичност и јасност. Вежбе за усвајање 

и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне примене у новим говорним ситуацијама проистиче из 

програмских захтева, али су у великој мери условљене конкретном ситуацијом у одељењу - говорним одступањима 

од књижевног језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика. Стога се садржај 

вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења говора и писања ученика. Тако ће 

настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за правилно комуницирање савременим књижевним 

српским језиком. У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси потврдили својом 

функционалношћу: - подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; - сузбијање мисаоне 

инерције и ученикових имитаторских склоности; - заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, 

односно на битним својствима и стилским функцијама језичких појава; - уважавање ситуационе условљености 

језичких појава; - повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; - откривање стилске функције, 

односно изражајности језичких појава; - коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег 

језика; - систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; - што ефикасније превазилажење нивоа 

препознавања језичких појава; - неговање примењеног знања и умења; - континуирано повезивање знања о језику 

са непосредном говорном праксом; - остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; - 

побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама; - указивање на граматичку сачињеност стилских 

изражајних средстава; - коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава. У настави граматике 

изразито су функционални они поступци који успешно сузбијају ученикову мисаону инертност, а развијају 

радозналост и самосталност ученика, што појачава њихов истраживачки и стваралачки однос према језику. 

Наведена усмерења наставног рада подразумевају његову чврсту везаност за животну, језичку и уметничку праксу, 

односно за одговарајуће текстове и говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену језичку појаву на 

изолованим реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито непожељан и нефункционалан поступак у 

настави граматике. Усамљене реченице, лишене контекста, постају мртви модели, подобни да се формално 

копирају, уче напамет и репродукују, а све то спречава свесну активност ученика и ствара погодну основу за 

њихову мисаону инертност. Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених 

језичких појава буде засновано на суштинским особеностима, а то значи на њиховим битним својствима и 

стилским функцијама, што подразумева занемаривање формалних и споредних обележја проучаваних језичких 

појава. У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким околностима које су условиле 

њихово значење. Ученике ваља упутити на погодне текстове и говорне ситуације у којима се одређена језичка 

појава природно јавља и испољава. Текстови би требало да буду познати ученицима, а ако пак нису, треба их 

прочитати и о њима разговарати са ученицима. Наставник ваља да има на уму и то да упознавање суштине језичке 

појаве често води преко доживљавања и схватања уметничког текста, што ће бити довољно јак подстицај за 

наставника да што чешће упућује ученике да откривају стилску функцију (изражајност) језичких појава. То ће 

допринети развијању ученикове радозналости за језик, јер уметничка доживљавања чине граматичко градиво 

конкретнијим, лакшим и применљивијим. Кад ученицима постане приступачна стилска (изражајна, експресивна) 

функција језичке појаве, прихватају је као стваралачки поступак, што је врло погодан и подстицајан пут да знања о 

језику брже прелазе у умења, да се на тај начин доприноси бољем писменом и усменом изражавању, али и 

успешнијој анализи књижевних текстова. Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и 

систематских вежбања, односно да наставно градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да вежбања 

морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, обнављања и утврђивања знања. Методика 

наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег језика треба што пре превазићи нивое 

препознавања и репродукције, а стрпљиво и упорно неговати више облике знања и умења - применљивост и 

стваралаштво. У настојањима да се у наставној пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој 

погодној прилици знања из граматике ставити у функцију тумачења текста (уметничког и популарног), чиме се оно 
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уздиже од препознавања и репродукције на нивое умења и практичне примене. Практичност и применљивост знања 

о језику и његово прелажење у умење и навике посебно се постиже неговањем правописних и стилских вежби. 

Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са комуникативним говором. 

Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања заснована на коришћењу примера 

из непосредне говорне праксе, што наставу граматике приближава животним потребама у којима се примењени 

језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје практичнија и 

занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка испољавања. Ситуације у којима 

се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник да поставља ученицима, да их спретно подсећа на 

њихова искуства, а они ће казивати или писати како у изазовним приликама говорно реагују. Целовити сазнајни 

кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а завршавају сазнавањем, резимирањем и применом 

одређеног градива, у савременом методичком приступу, поготову у проблемски усмереној настави, отварају се и 

затварају више пута током наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева учестало спајање индукције и 

дедукције, анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских обавештења и практичне обуке. Савремена 

методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које ваља применити у наставној обради програмских 

јединица из језика и које омогућују да сваки целовит сазнајни пут, почев од оног који је уоквирен школским часом, 

добије своју посебну структуру. Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих 

методичких радњи: Коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и објашњава 

одговарајућа језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, научно-популарни и публицистички текстови, а 

и примери из писмених радова ученика. Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) 

говорних ситуација. Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима. Утврђивање 

и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који непосредно доприносе бољем и лакшем 

схватању новог градива. (Обично се користе примери из познатог текста.) 

Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе, уочавају примере језичке појаве 

која је предмет сазнавања. Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да запажену 

језичку појаву истраживачки сагледају. Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, 

промене, изражајних могућности...). Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово 

упоређивање, описивање и класификовање. Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових 

односа. Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости и правилности. 

Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у примерима које наводе сами 

ученици (непосредна дедукција и прво вежбање). Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља 

вежбања, у школи и код куће). Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у 

сукцесивној и синхроној поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа на коме се разматра 

одређена језичка појава, а неке и после часа. Тако, на пример, добро је да текст на коме се усваја градиво из 

граматике буде раније упознат, а да поједине језичке вежбе буду предмет ученичких домаћих задатака. 

Илустровање, на пример, не мора бити обавезна етапа наставног рада, већ се примењује кад му је функционалност 

неоспорна. Паралелно и здружено у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке операције: запажање, 

упоређивање, закључивање, доказивање, дефинисање и навођење нових примера. То значи да часови на којима се 

изучава граматичко градиво немају одељене етапе, односно јасно уочљиве прелазе између њих. Нешто је 

видљивији прелаз између индуктивног и дедуктивног начина рада, као и између сазнавања језичке појаве и 

увежбавања. 

КЊИЖЕВНОСТ  

Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, информативних), 

представља изузетно одговоран наставни задатак. Управо на овом ступњу школовања стичу се основна и врло 

значајна знања, умења и навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка књижевна култура, већ и 

његова општа култура на којој се темељи укупно образовање сваког школованог човека. 

Лектира 

Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако извори за обраду текстова из 

лектире, поред читанки, постају књиге лектире за одређени узраст и сва остала приступачна литература. Дата је 

лектира за одређен разред, разврстана по књижевним родовима - лирика, епика, драма, да би се кроз све програме 

могла пратити одговарајућа и разложна пропорција књижевних дела. Подела је извршена према основној разлици 

везаној за стих и прозу. Лектира је обогаћена избором научнопопуларних и информативних текстова. Текстови из 

лектире представљају програмску окосницу. Наставник има начелну могућност да понуђене текстове прилагођава 

конкретним наставним потребама, али је обавезан и на слободан избор из наше народне књижевности и тзв. 

некњижевних текстова - према програмским захтевима. Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности 

појединих текстова утичу на одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења 

текста у зависности од сложености његове структуре, повезивање и груписање са одговарајућим садржајима из 

других предметних подручја - граматике, правописа и језичке културе и сл.). Наставнику је дата могућност и 

допунског избора дела у складу са наставним потребама и интересовањима конкретног ђачког колектива са којим 

остварује програм. Читање од III до VIIII разреда Тумачење текста заснива се на његовом читању, доживљавању и 

разумевању. При томе је квалитет схватања порука и непосредно условљен квалитетом читања. Зато су разни 
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облици усмереног читања основни предуслов да ученици у настави стичу сазнања и да се успешно уводе у свет 

књижевног дела. Изражајно читање негује се систематски, уз стално повећавање захтева и настојање да се што 

потпуније искористе способности ученика за постизање високог квалитета у вештини читања. Вежбања у 

изражајном читању изводе се плански и уз солидно наставниково и учениково припремање. У оквиру своје 

припреме наставник благовремено одабира погодан текст и студиозно проучава оне његове особености које утичу 

на природу изражајног читања. У складу са мисаоно-емотивним садржајем текста, наставник заузима одговарајући 

став и одређује ситуациону условљеност јачине гласа, ритма, темпа, интонације, пауза, реченичног акцента и 

гласовних трансформација. При томе се повремено служи аудио снимцима узорних интерпретативних читања. 

Пошто се изражајно читање, по правилу, увежбава на претходно обрађеном и добро схваћеном тексту, то је 

конкретно и успешно тумачење штива неопходан поступак у припремању ученика за изражајно читање. У оквиру 

непосредне припреме у VI, VII и VIII разреду повремено се и посебно анализирају психички и језичкостилски 

чиниоци који захтевају одговарајућу говорну реализацију. У појединим случајевима наставник (заједно са 

ученицима) посебно приређује текст за изражајно читање на тај начин што у њему обележава врсте пауза, 

реченичне акценте, темпо и гласовне модулације. Изражајно читање увежбава се на текстовима различите 

садржине и облика; користе се лирски, епски и драмски текстови у прози и стиху, у наративном, дескриптивном, 

дијалошком и монолошком облику. Посебна пажња посвећује се емоционалној динамици текста, његовој 

драматичности и говорењу из перспективе писца и појединих ликова. У одељењу треба обезбедити одговарајуће 

услове за изражајно читање и казивање - ученицима у улози читача и говорника ваља обезбедити место испред 

одељењског колектива, у одељењу створити добру слушалачку публику, заинтересовану и способну да критички и 

објективно процењује квалитет читања и казивања. Посредством аудио снимка, ученицима повремено треба 

омогућити да чују своје читање и да се критички осврћу на своје умење. На часовима обраде књижевних дела 

примењиваће се ученичка искуства у изражајном читању, уз стално настојање да сви облици говорних активности 

буду коректни и уверљиви. Читање у себи је најпродуктивнији облик стицања знања па му се у настави поклања 

посебна пажња. Оно је увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се ученици оспособљавају за свакодневно 

стицање информација и за учење. Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у 

функцији свестранијег стицања знања и разумевања не само књижевног дела, већ и свих осталих текстова. Примена 

текст методе у настави подразумева врло ефикасне вежбе за савладавања читања у себи с разумевањем и доприноси 

развијању способности ученика да усклађују брзину читања са циљем читања и карактеристикама текста који 

читају. Квалитет читања у себи подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст и давањем одговарајућих 

задатака, а потом и обавезним проверавањем разумевања прочитаног текста, односно остварења добијених 

задатака, Информативно, продуктивно и аналитичко читање најуспешније се подстичу самосталним 

истраживачким задацима који се ученицима дају у припремном поступку за обраду текста или обраду садржаја из 

граматике и правописа. Тим путем се унапређују брзина и економичност читања, а нарочито брзина схватања 

прочитаног текста, подстиче се сазнајни процес, чиме се ученици оспособљавају за самостално учење. Ученици 

старијих разреда уводе се у "летимично" читање које се састоји од брзог тражења информације и значења у тексту, 

при чему се не прочита свака реч, већ се погледом "пролази" кроз текст и чита се на прескок (међунаслови, 

поднаслови, први редови у одељцима, увод, закључак). При вежбању ученика у "летимичном" читању, претходно 

се задају одговарајући задаци (тражење одређених информација, података и сл.), а потом проверава квалитет 

њиховог остварења. "Летимичним" читањем ученици се такође оспособљавају да ради подсећања, обнављања, 

меморисања, читају подвучене и на други начин означене делове текста приликом ранијег читања "с оловком у 

руци", које треба систематски спроводити као вид припремања ученика за самосталан рад и учење. Изражајно 

казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху значајан је облик рада у развијању говорне 

културе ученика. Ваља имати у виду да је убедљиво говорење прозног текста полазна основа и неопходан услов за 

природно и изражајно казивање стихова. Зато је пожељно да се повремено, на истом часу, наизменично увежбава и 

упоређује говорење текстова у прози и стиху. Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, 

дескрипција, дијалог, монолог), лирске песме разних врста и одломци из епских песама. Успех изражајног казивања 

знатно зависи од начина учења и логичког усвајања текста. Ако се механички учи, као што понекад бива, усвојени 

аутоматизам се преноси и на начин казивања. Зато је посебан задатак наставника да ученике навикне на 

осмишљено и интерпретативно учење текста напамет. Током вежбања треба створити услове да казивање тече "очи 

у очи", да говорник посматра лице слушалаца и да с публиком успоставља емоционални контакт. Максимална 

пажња се посвећује свим вредностима и изражајним могућностима говорног језика, посебно - природном 

говорниковом ставу, поузданом преношењу информација и сугестивном казивању. Тумачење текста од III до VIII 

разреда Са обрадом текста почиње се после успешног читања наглас и читања у себи. Књижевноуметничко дело се 

чита, према потреби и више пута, са циљем да изазове одговарајуће доживљаје и утиске који су неопходни за даље 

упознавање и проучавање текста. Разни облици поновљеног и усмереног читања дела у целини, или његових 

одломака, обавезно ће се примењивати у обради лирске песме и краће прозе. При обради текста примењиваће се у 

већој мери јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта. Значајне појединости, елементарне слике, 

експресивна места и стилскојезички поступци неће се посматрати као усамљене вредности, већ их треба 

сагледавати као фунционалне делове виших целина и тумачити у природном садејству с другим уметничким 

чиниоцима. Књижевном делу приступа се као сложеном и непоновљивом организму у коме је све условљено 
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узрочно-последичним везама, подстакнуто животним искуством и уобличено стваралачком маштом. Ученике треба 

ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из 

самога текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких 

ставова према произвољним оценама и закључцима. Наставник ће имати у виду да је тумачење књижевних дела у 

основној школи, поготову у млађим разредима, у начелу претеоријско и да није условљено познавањем стручне 

терминологије. То, међутим, нимало не смета да и обичан, "разговор о штиву" у млађим разредима буде стручно 

заснован и изведен са пуно инвентивности и истраживачке радозналости. Вредније је пројектовање ученика 

поводом неке уметничке слике и њено интензивно доживљавање и конкретизовање у учениковој машти него само 

сазнање да та слика формално спада у ред метафора, персонификација или поређења. Зато се још од првог разреда 

ученици навикавају да слободно испољавају своје утиске, осећања, асоцијације и мисли изазване сликовитом и 

фигуративном применом песничког језика. У свим разредима обрада књижевног дела треба да буде повезана са 

решавањем проблемских питања подстакнутих текстом и уметничким доживљавањем. На тај начин стимулисаће се 

ученичка радозналост, свесна активност и истраживачка делатност, свестраније ће се упознати дело и пружати 

могућност за афирмацију ученика у радном процесу. Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном 

поступку захтевају умесну локализацију, често и вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и 

друштвено-историјске оквире, давање неопходних података о писцу и настанку дела, као и обавештења о битним 

садржајима који претходе или следе одломку - све су то услови без којих се у бројним случајевима текст не може 

интензивно доживети и правилно схватити. Зато прототопску и психолошку реалност, из које потичу тематска 

грађа, мотиви, ликови и дубљи подстицаји за стварање, треба дати у пригодном виду и у оном обиму који је 

неопходан за потпуније доживљавање и поузданије тумачење. Методика наставе књижевности већ неколико 

деценија, теоријски и практично, развија и стално усавршава наставников и учеников истраживачки, проналазачки, 

стваралачки и сатворачки однос према књижевноуметничком делу. Књижевност се у школи не предаје и не учи, већ 

чита, усваја, у њој се ужива и о њој расправља. То су путеви да настава књижевности шири ученикове духовне 

видике, развија истраживачке и стваралачке способности ученика, критичко мишљење и уметнички укус, појачава 

и култивише литерарни, језички и животни сензибилитет. Модерна и савремена организација наставе матерњег 

језика и књижевности подразумева активну улогу ученика у наставном процесу. У савременој настави 

књижевности ученик не сме бити пасивни слушалац који ће у одређеном тренутку репродуковати "научено 

градиво", односно наставникова предавања, већ активни субјекат који истраживачки, стваралачки и сатворачки у ч 

е с т в у ј е у проучавању књижевноуметничких остварења. Ученикова активност треба да свакодневно пролази 

кроз све три радне етапе: припремање, рад на часу и рад после часа. У свим етапама ученик се мора систематски 

навикавати да у току читања и проучавања дела самостално решава бројна питања и задатке, који ће га у пуној мери 

емоционално и мисаоно ангажовати, пружити му задовољство и побудити истраживачку радозналост. Такви задаци 

биће најмоћнија мотивација за рад што је основни услов да се остваре предвиђени интерпретативни домети. 

Наставник ваља да постави задатке који ће ученика подстицати да уочава, открива, истражује, процењује и 

закључује. Наставникова улога јесте у томе да осмишљено помогне ученику тако што ће га подстицати и 

усмеравати, настојећи да развија његове индивидуалне склоности и способности, као и да адекватно вреднује 

ученичке напоре и резултате у свим облицима тих активности. Проучавање књижевноуметничког дела у настави је 

сложен процес који започиње наставниковим и учениковим припремањем (мотивисање ученика за читање, 

доживљавање и проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког текста, истраживачки 

припремни задаци) за тумачење дела, своје напродуктивније видове добија у интерпретацији књижевног дела на 

наставном часу, а у облицима функционалне примене стечених знања и умења наставља се и после часа: у 

продуктивним обнављањима знања о обрађеном наставном градиву, у поредбеним изучавањима 

књижевноуметничких дела и истраживачко- интерпретативним приступима новим књижевноуметничким 

остварењима. Средишње етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави јесу методолошко и 

методичко з а с н и в а њ е интерпретације и њено р а з в и ј а њ е на наставном часу. У заснивању и развијању 

наставне интерпретације књижевноуметничког дела основно методолошко опредељење треба да буде превасходна 

усмереност интерпретације према уметничком тексту. Савремена методика наставе књижевности определила се, 

дакле, за унутрашње (иманентно) изучавање уметничког текста, али она никако не превиђа нужност примене и 

спољашњих гледишта да би књижевноуметничко дело било ваљано и поуздано протумачено. Уз наведена 

методолошка опредељења, наставна интерпретација књижевноуметничког дела ваља да удовољи и захтевима које 

јој поставља методика наставе књижевности: да буде оригинална, естетски мотивисана, свестрано усклађена са 

наставним циљевима и значајним дидактичким начелима, да има сопствену кохерентност и поступност, а да 

методолошка и методичка поступања на свакој деоници интерпретације остварују јединство анализе и синтезе. О 

оквиру основне методолошке оријентације да наставна интерпретација књижевноуметничког дела у највећој мери 

буде усмерена према уметничком тексту, примат припада опредељењу да се динамика интерпретације усклађује са 

водећим уметничким вредностима књижевног остварења, тако што ће оне бити чиниоци обједињавања 

интерпретативних токова кроз свет дела. Једно од најважнијих начела које поштује тако заснована и опредељена 

наставна интерпретација јесте удовољавање захтеву да се тумачењем водећих вредности обухвати, односно проучи, 

дело у целини. Пошто су обједињена поставка и односи свестраних међусобних прожимања природне датости 

уметничких чинилаца у делу, тумачењем водећих уметничких вредности обухватају се и упознају и сви други 
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битни чиниоци уметничке структуре, међу којима сваки у интерпретацији добија онолико места колико му припада 

у складу са уделом који има у општој уметничкој вредности дела. У наставној интерпретацији 

књижевноуметничког дела обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне 

целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, уметничке слике, фабула, сиже, књижевни ликови, поруке, 

мотивациони поступци, композиција), облици казивања, језичко-стилски поступци и литерарни 

(књижевноуметнички) проблеми. У сваком конкретном случају, дакле, на ваљаним естетским, методолошким и 

методичким разлозима ваља утемељити избор оних вредносних чинилаца према којима ће бити усмеравана 

динамика наставне интерпретације књижевноуметничког дела. Зато методолошки и методички прилази 

књижевноуметничком делу, које теоријски и практично заснива и развија савремена методика наставе 

књижевности, не познају и не признају утврђене методолошке и методичке системе које би требало применити у 

интерпретацији сваког појединог дела. То значи да нема једном датих и уходаних путева којима се улази у свет 

сваког појединог књижевноуметничког остварења, већ су ти путеви унеколико увек другачији у приступу сваком 

поједином књижевноуметничком делу - онолико колико је оно аутономно, самосвојно и непоновљиво уметничко 

остварење. Књижевни појмови Књижевне појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и 

помоћу осврта на претходно читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке родољубиве песме, а уз 

поредбени осврт на две-три раније прочитане песме исте врсте, развијати појам родољубиве песме и стицати 

сазнање о тој лирској врсти. Упознавање метафоре биће погодно тек када су ученици у претходном и 

предтеоријском поступку откривали изражајност извесног броја метафоричких слика, кад неке од њих већ знају 

напамет и носе их као уметничке доживљаје. Језичкостилским изражајним средствима прилази се с доживљајног 

становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и естетичке сугестије, па ће се потом истраживати 

њихова језичко-стилска условљеност. Функционални појмови Функционални појмови се не обрађују посебно, већ 

се у току наставе указује на њихова примењена значења. Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у текућим 

информацијама на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног појма. Потребно је само подстицати 

ученике да наведене речи (а и друге сличне њима) разумеју и схвате и да их примењују у одговарајућим 

ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се уоче и објасне околности које утичу на понашање неког лика, ученик 

наведе те околности, онда је то знак (и провера) да је тај појам и одговарајућу реч схватио у пуном значењу. У 

усменом и писменом изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици правилно схватају и употребљавају 

речи: узрок, услов, ситуација, порука, однос и сл. Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и 

писмених вежби, настојаће се да ученици откривају што више особина, осећања и душевних стања појединих 

ликова, при чему се те речи бележе и тако спонтано богати речник функционалним појмовима. Функционалне 

појмове не треба ограничити на поједине разреде. Сви ученици једног разреда неће моћи да усвоје све програмом 

наведене појмове за тај разред, али ће зато спонтано усвојити знатан број појмова који су у програмима старијих 

разреда. Усвајање функционалних појмова је непрекидан процес у току васпитања и образовања, а остварује се и 

проверава у току остваривања садржаја свих програмско-тематских подручја. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Овај наставни процес, иако је 

програмски конституисан као посебно подручје, с посебним садржајима и облицима рада, мора се преносити како 

на обраду књижевног текста који је најбољи образац изражавања, тако и на граматику с правописом, која нормира 

правила и дефинише језичке законе. Исто тако, у повратном смеру, обрада књижевног текста и рад на граматици и 

правопису књижевног језика, мора укључивати и садржаје за неговање културе усменог и писменог изражавања, 

јер су својим већим делом том циљу и подређени. Рад на богаћењу језичке културе треба да се интегрише са свим 

видовима усмених и писмених облика изражавања. У настави језика и културе изражавања ваља непрестано имати 

у виду заједнички основни циљ: развијање језичког мишљења и језичке свести уочавањем језичких законитости, па 

тек на основу такве свести прелазити на нормирање и дефинисање. Отуда језик као средство изражавања треба да 

буде предмет наставне пажње у свим његовим структурама. Неопходно је да ученици уоче разлику између говорног 

и писаног језика. У говорном језику реченице су обично краће. Чести недостаци су незавршене и стилски неуређене 

реченице и употреба поштапалица. Настава ће бити очигледнија и ефикаснија ако се користе аудиоснимци (нпр. 

Звучна читанка) и ако се слуша и анализира снимљен говор ученика. Лексичке и морфолошке вежбе, треба да 

богате ученичко сазнање о речи као облику, чему служе не само коњугација и деклинација, него и систем грађења 

речи (просте, изведене и сложене). Вежбе у грађењу изведених речи и сложеница, по угледу на сличне речи у 

обрађеном тексту, треба да утичу на богаћење ученичког речника. У старијим разредима лексичко-семантичке 

вежбе се односе на сложеније садржаје: право и пренесено значење речи, синонимију, хомонимију, антонимију, 

полисемију, архаизме, дијалектизме, жаргонизме, позајмљенице, фразеологизме. Треба упућивати ученике на 

служење реченицама: једнојезичним и двојезичним, лингвистичким и енциклопедијским. Семантичке вежбе се 

повезују с морфолошким и синтаксичким вежбама и оне треба да развију ученикову свест о одређеној моћи 

значења речи, на основу чега се једино и може развијати способност и вештина изражавања. У млађим разредима те 

вежбе обухватају откривање семантичке вредности акцента, и то искључиво на илустрованим примерима (Сунце је 

село за село хајдмо, селе, на село, итд.). Синтаксичке вежбе су, као и морфолошке и семантичке, битнији садржаји 

језичке културе у свим разредима. Тежина захтева, природно, одређује се према узрасту ученика. Те се вежбе могу 

изводити и пре него што ученик почне да стиче синтаксичке појмове, с тим што се на том нивоу у наставном 
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разговору не употребљавају стручни називи. До упознавања првих синтаксичких појмова, вежбе у обликовању 

реченице треба да формирају свест ученика о месту и положају појединих реченичних делова у склопу просте 

реченице. Кад се стекну први појмови о простој реченици, и вежбе ће бити конкретније и богатије. Рад на 

стилистици реченице конкретно се наставља до краја основног школовања. Он се састоји како у анализи и оцени 

ученичких реченица из усменог излагања, тако и у анализи и процени реченица у њиховим писменим саставима, а 

нарочито и посебно - у анализи реченица из дела обеју лектира и говорног језика. Све врсте тих вежбања, чији је 

циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у току разговора. Знатан део говорних вежбања има за 

циљ изграђивање културе усменог изражавања. У низу својих задатака (правилност, лакоћа, јасност, једноставност, 

природност, прецизност, дикција) те вежбе треба у највећој мери да приближе учеников говор књижевном 

изговору. С обзиром на велико шаренило и веома приметну дијалекатску разноликост говора ученика, а често и 

наставника, говорење напамет научених одломака у стиху и прози (уз помоћ аудитивних наставних средстава) 

треба да омогући ученику не само неговање правилне дикције него и да убрза процес приближавања књижевном 

изговору. У свим облицима неговања језике културе образац или узор треба да добије одговарајуће место и његов 

значај се не сме никако потценити. Смишљено одабран узор, примерен узрасту и врсти, треба да буде циљ до којег 

се стиже уз одговарајуће напоре. И облици усменог, као и облици писменог изражавања, у свим врстама и 

типовима треба да се прикажу ученицима у пажљиво одабраним узорцима изражавања. Уколико се једна врста 

усменог или писменог изражавања континуирано понавља из разреда у разред, онда треба у сваком поновљеном 

случају, у истом или следећем разреду, анализом узорка конкретно показати и обим повећаних захтева (у 

садржајном, композиционо-формалном и језичко-стилском погледу). Да се узорци не би претворили у клишеа која 

спутавају ученичку индивидуалност и самосталност, време између приказивања узорка и израде одговарајућег 

писменог задатка треба испунити радом на анализи сличних састава. Ови састави могу бити у форми одабраних 

текстова које ученици сами проналазе у својим читанкама или лектири, а обавезно и у форми самосталних домаћих 

писмених или усмених задатака - састава којима се остварује процес овладавања одређеним обликом писменог или 

усменог изражавања. У анализи узорака треба обратити пажњу на све елементе конкретне језичке структуре: 

садржај и композиција састава, распоред детаља и изражајност употребљене лексике и стилских поступака. Ниједан 

школски писмени задатак не би требало да се изведе, а да се претходно, на читавом низу смишљено програмираних 

часова, није говорило како о предмету који ће бити тема писменог састава, тако и о облику у којем ће та тема бити 

обрађена. Богаћењу културе усменог и писменог изражавања посебно ће допринети самостални рад ученика на 

прикупљању одабраних примера језика и стила. Због тога ученици треба да бележе вредне примере: успеле описе, 

рељефне портрете, правилне реченице, како у погледу формалне структуре (распоред њених делова) тако и у 

погледу лексике и семантике. Овај рад треба да оствари два задатка везана непосредно за културу изражавања. 

Прво, тиме ученик организовано индивидуално ради на развијању своје говорне културе и писмености, а друго - у 

обиму своје читалачке пажње развија онај њен значајан квалитет који му омогућује непрестано посматрање језика и 

стила у штиву које чита. Повремени часови или делови часова, посвећени читању одабраних примера треба, уз 

остало, да подстичу за рад на самообразовању те врсте. Подстицање ученика на литерарно стваралаштво, схваћено 

свакако у ужем и претежно образовно-васпитном погледу, треба применити као фронталан рад с целим одељењем, 

а никако као обавезу литерарне секције. Рад у литерарној секцији је слободно опредељење. Ученик основне школе, 

нарочито у млађим разредима, по својој природи увек је спреман на креативност, па то треба и подстицати. 

Усменим и писменим вежбама, кад то потреба допушта, наставник ће ученицима показати како настаје стих, како 

се речи бирају и распоређују да делују ритмично, како се конституише строфа, како се гради портрет, како се 

описује пејзаж или сцена. Уосталом, програм наставе усменог и писменог изражавања конципиран је тако да у себи 

садржи скоро све елементе и уметничког језичког изражавања, па би их требало повремено само обједињавати и 

осмишљавати. Подстицање ученика на литерарно стваралаштво у додатном раду и литерарној секцији има се 

богатије садржаје и облике и обимније посебне циљеве. Тај рад не треба поистовећивати с подстицањем на 

литерарно стваралаштво у оквиру целог одељења. Један од облика рада на развијању и неговању језичке чистоте 

јесте и развијање свести о поплави позајмљеница у нашем језику. Наставник ће, разумљиво, морати да нађе меру у 

објашњавању да сваки језик нужно прихвата и речи пореклом из грчког и латинског језика у стручној 

терминологији. Треба помоћи ученицима у разликовању позајмљеница које су добиле "право грађанства" у нашем 

језику од оних речи које треба енергично гонити из говора. Разговори о томе треба да се воде у свакој конкретној 

прилици, кад се наиђе на позајмљеницу у тексту или кад се она појави у говору ученика; исто тако, са ученицима 

ваља смишљено трагати за позајмљеницама у свакодневном говору и разним медијима (штампа, радио, телевизија и  

др.). Записивање домаћих речи, такође, може да буде подесан облик неговања језичке чистоте. 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 Допунска настава се организује за ученике који - из објективних разлога - у редовној настави матерњег језика 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 пример: група ученика с недовољним знањем одређених садржаја и граматике или правописа; 

група ученика који нису савладали неки од предвиђених елемената књижевне анализе или облика усменог и 

писменог изражавања; група ученика са артикулационим проблемима, итд.). На основу претходног испитивања 

тешкоћа и узрока, за сваку групу се ствара посебан, одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити 
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испољени недостаци у знању, умењу и вештини ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне облике у 

савладавању одређених програмских садржаја (индивидуализација наставе - полупрограмираним и 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 испуштати из вида, односно - диференцирањем редовне наставе - омогућити 

ученицима да градиво савладају на редовним часовима. 

ДОДАТНИ РАД  

1. За додатни рад опредељују се ученици од IV до VIII разреда изнадпросечних способности и посебних 

интересовања за наставу српског језика, односно за продубљивање и проширивање знања из свих или само 

појединих програмско-тематских подручја редовне наставе (књижевност, језик, култура изражавања, филмска и 

сценска уметност). То су они ученици чија се знања, интересовања и даровитост изразитије испољавају већ у I, II и 

III разреду. Такве ученике уочавају, прате и подстичу наставници разредне наставе и педагошко- психолошка 

служба школе све до IV разреда када се први пут организује додатни рад (изводи се све до завршног разреда). 2. 

Додатни рад се организује и изводи за ученике од IV до VIII 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 књижевном и некњижевном 

грађом (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, стипендије за даље школовање, упис у одговарајућу средњу школу и др.). 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-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: сва подручја или само књижевност, 

односно језик, односно култура изражавања, односно филмска или сценска уметност). То значи да наставник није 

обавезан да с појединцем или групом ученика оствари оријентационе програмске садржаје у целини. Битно је да 

планирани програмски садржаји буду у складу са интересовањима и жељама ученика, као и са расположивим 

годишњим фондом часова. 5. Додатни рад из српског језика може се реализовати као индивидуализовани 

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

исте програмске садржаје 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 - психологом) наставник утврђује конкретан програм 

додатног рада (у развијеним школама програм може да утврди и стручни актив наставника српског језика у 

разредној и предметној настави). 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, непосреднији и ближи него у редовној настави, заснован на узајамном поверењу и поштовању. 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 књижевне и некњижевне грађе 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 

из српског језика (могу бити мотивисани, али никако присиљавани на то). Приликом опредељивања ученика за 
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додатни рад, објективно треба проценити мотиве који су утицали на њихову одлуку (у обзир долазе само стварно  

надарени ученици, оцене из српског језика, а жеље ученика и родитеља не представљају пресудан фактор, јер не 

мора у сваком одељењу да буде даровитих ученика за овај 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, из 

овог предмета). 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

заједнички део програма 

 
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују 

овладавањем комуникативних вештина 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.  

Општи стандарди  
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог 

језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки 

дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.  

Посебни стандарди 

Разумевање говора  

Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са темама (теме предвиђене наставним програмом 

обухватају и оне теме које су обрађене током претходних година учења страног језика) предвиђеним 

наставним програмом.  

Разумевање писаног текста  

Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са темама предвиђеним 

наставним програмом.  

Усмено изражавање  
Ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом.  

Писано изражавање  
Ученик у писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом , 

поштујући правила писаног кода.  

Интеракција  
Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом , поштујући социокултурне норме интеракције.  

Знања о језику (под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика 

да језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији) 

Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног 

залагања у процесу учења страног језика.  

ПЕТИ РАЗРЕД 

Оперативни задаци по језичким вештинама 

Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. Истовремено се 

континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда. 

Разумевање говора 

Ученик треба да: разуме краће дијалоге (до 7 реплика / питања и одговора), приче и песме о 

темама предвиђеним наставним програмом , које чује уживо, или са аудио-визуелних записа; 
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разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих и прилагођених текстова после 2-3 

слушања; разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним 

искуством и са активностима на часу (позив на игру или неку групну активност, 

заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости, планови за блиску будућност, 

свакодневне активности, жеље и избори, итд.). 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: разуме краће текстове (до 80 речи), који садрже велики проценат познатих 

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

карактеристикама, искуством и интересовањима ученика разуме и адекватно интерпретира садржај 

илустрованих текстова (стрипове,ТВ програм, распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, 

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

Усмено изражавање 

Ученик треба да: усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном 

намером и са степеном формалности говорне ситуације; поред информација о себи и свом окружењу 

описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију у садашњости, прошлости и будућности, 

користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и усмених текстова на 

теме предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре); у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове (допадање, 

недопадање, итд.), користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре). 

Интеракција 

Ученик треба да: 

- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези с 

контекстом учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним наставним програмом (укључујући и 

размену мишљења и ставова према стварима, појавама, користећи познате морфосинтаксичке структуре 

и лексику);  

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

саговорника, пажљиво слуша друге, итд). 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: пише реченице и краће текстове (до 50 речи) чију кохерентност и кохезију постиже 

користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем; 

издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао; користи писани 

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

електронску пошту, и сл.). 

Доживљај и разумевање књижевног текста 

Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, скраћена верзија 

приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства изражавања (цртежи, моделирање, 

глума). 

Знања о језику и стратегије учења 

Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке 

структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији. 

Ученик треба да: препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; користи језик у складу са 

нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); разуме везу између сопственог 

залагања и постигнућа у језичким активностима; уочава сличности и разлике између матерњег и страног 

језика и страног језика који учи; разуме значај употребе интернационализама; примењује компезационе 

стратегије и то тако што: 

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 

2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна (друга, 

наставника, итд); 

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 

текстовима; 

4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; 

илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима); 
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5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику; 

6. тражи значење у речнику; 

7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил уместо 

возило); 

8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком; 

9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења 

(генерализација, индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 

 

Приватно  Јавно Образовно 

- заједничке активности и 

интересовања у школи и ван ње 

(изласци, договори, преузимање 

одговорности у договореној 

ситуацији);  

- договор и узајамно поштовање 

међу члановима породице; - 

приватне прославе (рођендан, 

годишњице и др.); - припрема, 

планирање, организација, подела 

послова; - обавезе у кући, 

уређење простора у којем се 

живи, промене у сопственом 

кутку (постери, нове боје...). 

- развијање позитивног односа 

према животној средини и 

другим живим бићима;  

- традиција и обичаји у 

културама земаља чији се језик 

учи (карневал...);  

- оброци (сличности и разлике са 

исхраном у земљама чији се језик 

учи);  

- стамбена насеља - како 

станујемо (блок, насеље, кућа 

....); - типични квартови у 

великим градовима (у земљама 

чији се језик учи);  

- куповина одеће (величина, боје, 

мода, стилови и трендови)  

- развијање критичког става 

према негативним елементима 

вршњачке културе 

(нетолеранција, агресивно 

понашање итд.). 

- тематске целине и повезаност 

садржаја са другим предметима;  

- сналажење у 

библиотеци/медиотеци;  

- употреба информација из 

медија. 

Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке 

структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији. 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Програм за пети разред подразумева комуникативне функције као и у претходном разреду. Оне се 

усложњавају са лексичким и граматичким садржајима предвиђеним наставним програмом. Садржај 

комуникативних функција може бити једноставан или сложен у зависности од циљне групе (узраст, ниво 

језичких компетенција, ниво образовања). У настави страних језика садржај комуникативних функција 

зависиће од наставног програма. Комуникативне функције су као и у претходном разреду, али су 

структурално и лексички у складу са програмом за стране језике за пети разред основне школе. 

Представљање себе и других; 

Поздрављање; 

Идентификација и именовање особа, 

објеката, делова тела, животиња, боја, 

бројева, итд. (у вези са темама); 

Разумевање и давање једноставних 

упутстава и команди; 

Постављање и одговарање на питања; 

Молбе и изрази захвалности; 

Примање и давање позива за учешће у 

игри/групној активности; 

Изражавање допадања/недопадања; 

Изражавање физичких сензација и 

потреба; 

Именовање активности (у вези са 
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темама); 

Исказивање просторних односа и 

величина (Идем, долазим из..., Лево, 

десно, горе, доле...); 

Давање и тражење информација о себи и 

другима; 

Тражење и давање обавештења; 

Описивање лица и предмета; 

Изрицање забране и реаговање на 

забрану; 

Изражавање припадања и поседовања; 

Тражење и давање обавештења о времену 

на часовнику; 

Скретање пажње; 

Тражење мишљења и изражавање 

слагања/неслагања; 

Исказивање извињења и оправдања. 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ СА ПРИМЕРИМА 

Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења осим уколико ученици на њима 

не инсистирају, а њихово познавање се евалуира и оцењује на основу употребе у одговарајућем 

комуникативном контексту, без инсистирања на експлицитном познавању граматичких правила.  

Енглески језик  
Ученици треба да разумеју и користе:  

1. Именице - рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења уколико ученици на њима не 

инсистирају)  

а. Бројиве и небројиве именице: rain, water, season, year  

б. Множина именица на -y, -f, -fe: body, bookshelf, wife. Неправилна множина именица: feet, people, mice. 

Синкретизам једнине и множине: sheep, fish. 

в. Саксонски генитив са именицом у множини (правилна и неправилна множина) a girls' basketball team, 

the men's tennis champion.  

2. Члан  

а) Неодређени члан, у изразима: have a party, go for a walk, ride a bicycle  

б) Одређени члан: - уз називе музичких инструмената: play the guitar. - у изразима: go to the seaside/to the 

mountains - разлика између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту: My brother is a football 

player and he is the captain of the school football team.  

в) Нулти члан: 

- уз доба дана: аat noon, at midnight 

- годишња доба: in spring, in summer 

- уз називе спортова: play football, do gymnastics 

- у изразима: go on foot/by bus, go to school, go to bed, at home 

2. Придеви - рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења уколико 

ученици на њима не инсистирају) 

а. Придеви са наставцима -ed и -ing (interesting -interested). 

б. Придеви на који изражавају националну припадност (Canadian, British, 

Chinese, French, Greek). 

в. Поређење придева 

- аналитички компаратив и суперлатив: more expensive, the most dangerous; 

- неправилно поређење придева (good/bad; much/many). 

3. Заменице - рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења уколико 

ученици на њима не инсистирају). 

- Објекатски облик личних заменица: ask me, listen to him/her, tell us, write them 

down 

- Присвојне заменице: mine, yours, his/hers 

4. Детерминатори some, any, no. 
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5. Предлози - рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења уколико 

ученици на њима не инсистирају): 

а) позиција у простору: on, under, next to, in front of, in, at, between, behind, 

opposite. 

б) правац кретања: to, towards, over, away, from, into 

в) време: at 10, on the fourth of July, in March, in 1941 

г) доба дана, годишње доба: in the morning, at noon, in spring, 

д) порекло: from England 

ђ) средство: with a pen, by bus 

е) намена: for children, for painting 

6. Глаголи: 

а) разлика између The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense. 

б) The Simple Past Tense правилних глагола и најчешћих неправилних глагола, 

потврдни, упитни и одрични облици, рецептивно и продуктивно. 

в) The Present Perfect правилних и најфреквентнијих неправилних глагола уз 

прилоге just, ever, never. 

г) The Future Simple и BE GOING TO. 

д) Модални глаголи 

- can, could - значење способности. 

- mustn't - изражавање забране 

- can, can't, must, mustn't - исказивање правила понашања 

е) Најфреквентнији препозициони глаголи: look at, listen to, put on, find out, talk 

to, sit down, get up, get in. 

г) Конструкција I like swimming, I am crazy about driving. 

7. Прилози и прилошке одредбе (и рецептивно и продуктивно) 

а) за време: yesterday, last week/year, ago; tomorrow. 

б) за место и правац кретања: beside, by, upstairs/downstairs; to. 

в) за начин (well). 

г) за учесталост, са посебним нагласком на позицију ове врсте прилога у 

реченици: every day, often, once, twice, three times, sometimes often, usually. 

8. Бројеви 

Прости бројеви до 1000. Редни бројеви до 30. Године. 

9. Упитне реченице (и рецептивно и продуктивно): 

а. које захтевају одговоре да/не; 

б. са упитним речима where, when, who, what, how, why, how many, much. 

10. Везници and, but, or, first, then, after, because. 

Немачки језик 
Ученици треба да разумеју и користе: 

1. Именице - у номинативу, акузативу, дативу и генитиву (за изражавање 

посесивних односа: das Haus meiner Eltern). 

Множина именица на -en, -е , -er, -s, -ø: -Freundinnen, -Schule, -Kinder, -Kinos, - 

Schüler. 

Суплетивна множина: die Schneefälle, die Sportarten 

а. властите именице, посебно имена људи и географски називи немачког 

говорног подручја 

Martin, Klaus, Jürgen, Maraike, Elke, Saskia etc.; Europa, Österreich, der Rhein, 

die Alpen. 

б. заједничке именице мушког, женског и средњег рода: der Schüller, die 

Lehrerin, das Kind 

в. бројиве и небројиве именице: die Rose, der Kakao 

2. Члан: одређени, неодређени и нулти 

а) Одређени члан: 

- разлика између неодређеног и одређеног члана у ширем контексту 

(неодређено и непознато: одређено и познато): Klaus hat eine neue Jacke. Die Jacke ist 
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gelb. 

- контраховани (сажети) члан: 

- уз глаголе кретања: ins Bett gehen, zur Schule gehen, ans meer fahren, ins 

Gebirge fahren 

- уз годишња доба: im Sommer 

- уз стране света: im Norden 

- уз доба дана: am Vormittag 

- уз датуме: am 6. Мärz 

б) Неодређени члан у изразима: einen Spaziergang machen, eine Frage stellen 

г) Нулти члан: 

- уз називе спортова: Fußball spielen, Gymnastik treiben 

- уз називе музичких инструмената: Klavier spielen 

- у изразима: zu Fuß gehen, zu Hause sein, nach Hause gehen 

3. Показне, присвојне, упитне и најфреквентније неодређене детерминативе: 

diese Stadt, mein Ball, welches Haus, einige Schüler, manche Lehrer. 

4. Придеве у слабој, јакој и мешовитој промени (ein hübsches Kind, das hübsche 

Kind, hübsche Kinder) 

Поређење придева 

правилно поређење: billig, billiger, der (die, das) billigste 

неправилно поређење придева (gut/besser; viel/mehr). 

а. Изведене придеве са наставцима -bar, -lich и -ig: lesbar, sommerlich, windig 

(рецептивно). 

б. Придеве који изражавају националну припадност и то најфреквентније 

(Serbisch, Österreichisch) 

в. Придеве изведене од имена града (Belgrader, Hamburger). 

3. Личне заменице у номинативу, акузативу и дативу: ich, mir, mich. 

Присвојне заменице: meiner, deiner 

5. Фреквентне предлоге: 

а) за означавање положаја у простору: auf dem tisch, unter dem Stuhl, zwischen 

den Bänken, hinter der Schule, vor dem Theater, dem Kino gegenüber. 

б) за правац кретања: zum Arzt, nach Deutschland, in die Stadt 

в) време: um 10.00 Uhr, am 3. Oktober, im März, 

г) доба дана, годишње доба: am Abend, im Frühjahr, 

д) порекло: aus der Schweiz 

ђ) средство: mit dem Taxi 

е) намена: fur Kinder 

6. Глаголе (потврдни, упитни и одрични облици) у следећим временима: 

а) презент слабих и јаких глагола 

б) претерит помоћних и модалних глагола 

в) перфект слабих и најфреквентнијих јаких глагола 

г) футур 

д) коњунктив претерита модалних глагола за постављање учтивих питања и 

изражавање жеље (без граматичких објашњења): 

Мöchtest du einen Apfel? Möchtest du heute mit mir ins Kino gehen? 

глаголи са предложном допуном: warten auf, hoffen auf, sich freuen über/auf. 

повратни глаголи: sich waschen 

7. Прилози и прилошке одредбе (и рецептивно и продуктивно) 

а) за време: gestern, vor einer Woche, letztes Jahr, morgen. 

б) за место и правац кретања: da hinten, geradeaus, nach links. 

в) за начин: zufälling. 

г) за учесталост: oft, einmal, jeden Tag, zweimal im Monat, üblich. 

8. Бројеве 

Просте бројеве преко 1000. Редне бројеве до 30. Године. 

9. Упитне реченице: 
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а. које захтевају одговоре Ja/Nein; 

б. са упитним речима на w-: wer, was, wann, wo, warum, womit, wie oft, wie viel.. 

10. Везнике за напоредне реченице (рецептивно и продуктивно): und, aber, 

oder, denn. 

Везнике за зависно-сложене реченице (рецептивно); релативне заменице и 

прилоге (рецептивно): weil, ob. 

11. Редослед елемената у потврдним, одричним, упитним и сложеним 

реченицама: Ich fahre morgen nach Berlin. Fährst du auch nach Berlin? Wer fährt nach 

Berlin. Ich weiß nicht, ob ich nach Berlin fahre. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних 

језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови:  

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у 

пријатној и опуштеној атмосфери; 

 - говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне 

и социјализирајуће елементе;  

- битно је значење језичке поруке; 

 - почев од петог разреда очекује се да наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај 

граматичке прецизности исказа;  

- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни 

говорник;  

- са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној 

интеракцији; 

-  рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом 

за информацијама из различитих извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и 

решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним 

контекстом, поступком и циљем;  

- почев од петог разреда наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог 

међусобног односа; 

- сви граматички садржаји уводе се без детаљних граматичких објашњења, 

осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се евалуира и 

оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и 

следеће : 

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у 

друштвеном чину; 

- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и 

прилагођене листе задатака и активности; 

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у 

друштвеном чину; 

- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом 

аутентичних материјала; 

- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из 

дана у дан; 

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и 

подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке 

структуре и обрнуто. 

 Технике (активности)  
Током часа се препоручује динамично смењивање техника / активности које не би требало да трају дуже 

од 15 минута. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, одреди 

али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). Рад у 
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паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.) Мануалне 

активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.) Вежбе 

слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, додати делове слике, 

допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.) Игре примерене 

узрасту, Певање у групи, Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, 

волим/не волим, компарације...), Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти, 

"Превођење" исказа у гест и геста у исказ, Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, 

повезивање наслова са текстом или пак именовање наслова, Заједничко прављење илустрованих и 

писаних материјала (извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге 

манифестације), Разумевање писаног језика: уочавање дистинктивних обележја која указују на 

граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...); препознавање везе између група слова и 

гласова; одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

13. Писмено изражавање: 

- повезивање гласова и групе слова; 

- замењивање речи цртежом или сликом; 

- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза",осмосмерке, укрштене речи, 

и слично); 

- повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

- попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечији часопис или сл,налепнице за кофер); 

- писање честитки и разгледница; 

- писање краћих текстова; 

14. Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, 

драмски израз, ликовни израз. 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ 

ВЕШТИНА 

С обзиром на то да су оперативни задаци наставе страних језика конципирани према задацима по 

језичким вештинама, важно је и да се у настави страних језика перманентно и истовремено увежбавају 

све језичке вештине. Само тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим 

циљем. С тога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. 

ВРСТЕ ЧИТАЊА 

Оријентационо читање. Уочити главни ток текста да би се добио општи утисак, да би се одлучило за шта 

и како употребити текст. Поступци: Брзо читање по поглављима; 

Пратити расподелу делова текста, пре него његов линеарни ток; Циљати на препознавање суштине: 

кључних речи, садржаја, почетака параграфа, конектора, елемената текстуалне кохезије. Интензивно, 

односно фокусирано читање. Разумети тему и садржај текста. Открити шта аутор има намеру да 

саопшти. Поступци: Начинити смисаону анализу текста; Поступати по упутствима (ако их текст садржи); 

Читати пажљиво и промишљено следећи линеарни ток текста, читати и по секвенцама; 

- Уочити различите елементе текста (укључујући: језичке; графичке; културолошке; итд.). Претраживање 

текста. Пронаћи специфичну информацију у тексту. Поступци: 

- Брзо претраживање текста се смењује са пажљивијим испитивањем делова текста; 

- Није неопходно пратити линеарни ток текста; 

- Тражити: специфичну реч, реченицу, датум, формулу, број. 

Читање да би се научило прочитано. Усвојити садржај текста, односно схватити односе између идеја; 

запамтити информацију и бити у стању да је репродукујеш. Поступци: Читати полако, аналитички, на 

продубљен начин, са честим враћањем на претходне садржаје; Корисни су поступци разноврсног 

обележавања/екстраховања текста (подвлачење, вођење белешки и сл.). 

Сажимајуће читање, односно читање са синтезом. Утврдити садржаје и појмове да би се информација 

разјаснила и запамтила. Поступци: Поновљено брзо читање по пасусима, с пажњом усмереном више на 

поједине делове текста него на читав текст; Корисно је исписивање основног концепта, главних теза и сл; 

Посебну пажњу обратити на: битне информације, кључне речи, елементе који подвлаче кохерентност 

текста. Читање из задовољства. Текст је подстицај за рефлексивно, релационо и креативно размишљање. 

Поступци: Текст се чита у целости, пажљиво и усредсређено. Могуће је враћати се на прочитано. 

Језичка продукција 



 

196 

 

А. ОПШТА СТРАТЕГИЈА ПРИПРЕМЕ ЗА ЈЕЗИЧКУ ПРОДУКЦИЈУ 

ГОВОР И ПИСАЊЕ 

Осмишљавање теме. - О чему бих говорио/писао? Шта бирам за предмет свог говора/текста? О чему је 

реч?  

избор теме, предмет говора/текста (у околностима када тема није задата, а познат је повод, циљ, 

аудиторијум); 

упознавање са темом говора (у околностима када је тема конкретизована, 

задата). 

Уочавање већ познатог. - Шта о томе већ знам (ја и/или аудиторијум)? 

Трагање за грађом. - Како да сазнам више о теми којом се бавим? 

 - стицање нових сазнања о предмету - стратегије претраживања различитих извора информација; 

бележење прикупљених информација; 

анализа прикупљене грађе. 

Заузимање става. - Шта ја о томе мислим? активно размишљање о теми, опредељење за приступ теми. 

Постављање резолуције исказа. - Чему тежим? Шта ми је најбитније? 

одређење циља говора/текста; - селекција и структурирање прикупљене грађе у складу са циљем. 

Израда скице (плана). - Како да искажем оно што желим? Како да то аргументујем? 

- формулисање главне тезе - поенте говора/текста; 

- селекција и структурирање подтеза; 

- формулисање аргументације која поткрепљује изнето мишљење/став (аргументи за и против). 

Структурирање говора/текста (у складу са темом, концепцијом и циљем). - 

Којим редоследом да изложим своје исказе како би мој говор/текст био јасан, разложан и ефектан? 

уводни део говора/текста; 

излагање теме; излагање чињеничног стања ; 

исказивање поенте говора/текста; 

исказивање сопственог става и изношење аргументације за њега; 

закључак. 

Б. СТРАТЕГИЈЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ГОВОРНУ ПРОДУКЦИЈУ 

1. Језичко уобличавање говора; стил говора. - Како да што боље искажем оно што сам замислио? 

адекватан избор речи; јасно, изражајно, складно, примерено изражавање; добро структурирање реченице;  

- сугестивност говора; 

ритмичност говора; 

сажетост излагања; 

духовитост; 

- адекватне стилске интервенције (коришћење стилских фигура), и сл. 

2. Меморисање говора. - Како то да запамтим? 

- памћење скице говора; 

- меморисање упоришних тачака беседе (формулација поенте) и најлепше осмишљених исказа. 

3. Припрема за чин излагања. - Како да моје излагање буде течно и ефектно? 

- техника и ритам дисања при говору; 

- модулација гласа (обим, боја, јачина); 

- правилна артикулација; 

дикција (правилно акцентовање, логички акценат, мелодија и ритам говора). 

4. Израз лица, гестикулација, држање и став тела - Где да гледам? Шта ћу са рукама? 

усмереност погледа; 

прикладни пратећи гестови; 

одговарајуће држање. 

Ц. ЈЕЗИЧКО УОБЛИЧАВАЊЕ ТЕКСТА 

Језичко уобличавање текста обухвата: поштовање правописних конвенција, исправну употребу 

морфолошких облика речи, поштовање синтаксичких правила, успостављање кохерентности и кохезије у 

тексту, као и употребу одговарајућих лексичких и стилских средстава. 

1. Правопис. Обратити пажњу на доследно поштовање правописних конвенција. 

2. Морфологија Обратити пажњу на исправну употребу различитих морфолошких облика 

3. Синтакса. Обратити пажњу на: 
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слагање речи (конгруенцију); 

правилну употребу глаголских времена; 

правилно структурирање реченице; 

јасност, недвосмисленост реченице; 

адекватну употребу зависних реченица; 

адекватан ред речи у реченици; 

исправну употребу корелатива и везника унутар једне реченице, као и између реченица. 

4. Кохерентност. Обратити пажњу да се различити делови текста добро "уклопе" једни са другима и да не 

стварају проблеме у разумевању: 

- информације и аргументе износити постепено и у логичном следу; 

текст обликовати тако да представља семантичку целину и да сви његови делови допринесу 

успостављању те целине. 

5. Кохезија. Поштовати логичко-семантичке везе између различитих делова текста. Обратити пажњу на: 

адекватну употребу заменица и заменичких речи; 

- адекватну употребу везника и конектора; 

- исправну употребу речи и израза којима се упућује на неки други део текста. 

6. Лексичка прикладност. Обратити пажњу на: 

- одабир лексике која треба да буде у сагласности са регистром (формалним, 

неформалним, итд.); примерну употребу устаљених метафора;  

- одговарајућу употребу колокација и фразеологизама; 

семантичко-лексичко нијансирање; 

- сигурну и правилну употребу терминологије. 

7. Стилска прикладност. Обратити пажњу на: 

- избор регистра (треба да одговара намени текста); 

- складно коришћење различитих језичких средстава, како при обликовању неутралних исказа, тако и 

при обликовању исказа различитог степена експресивности 

Типови и врсте текстова (говорних и писаних) 

ТИП ТЕКСТА: ВРСТА ТЕКСТА: 

Дескриптивни текст 

(опис виђеног, доживљеног, 

замишљеног, сањаног). 

Представља детаље у вези са 

једним средишним субјектом. 

Преовлађује просторна над 

временском перцепцијом. 

кратка прича, приповетка; новински 

чланак, есеј; стручни/научни чланак; 

рекламни текст, летак; каталог; итд. 

Наративни текст (о стварном, 

историјском, имагинарном). 

Прати след чињеница, 

преовлађује временска 

перцепција. 

бајка, басна, приповетка, новела, роман; новински 

чланак; извештај; дневник; хроника; приватно 

писмо; итд. 

Информативни текст  

Основна сврха му је пружање информација. 

телеграм, вест, изјава, коментар; 

обавештење, порука; позивница; записник; 

пословно писмо; оглас типа "тражи се"; 

рекламни текст, летак; карта (возна, 

биоскопска, …); ред вожње, летења; рецепт 

(лекарски, кулинарски); биографија (ЦВ); 

библиографија; итд. 

Аргументативни текст  

Пружа аргументе, са циљем да докаже или 

оповргне неку идеју/хипотезу/став. 

дискусија, дебата; реферат, семинарски, матурски, 

дипломски рад; стручни/научни чланак; научна 

расправа; новински чланак; реклама; проповед; 

итд. 

Регулативни текст  

Планира и/или уређује активност или понашање; 

прописује редослед процеса 

упутства и правила (за употребу апарата, играње 

игара, попуњавање образаца, и сл.); уговор; закони 

и прописи; упозорења, забране; здравица, похвала, 



 

198 

 

покуда, захвалница; итд. 

 

Граматички садржаји у петом разреду  

У првом и другом разреду основне школе ученици су усвајали страни језик. Учење је на том узрасту 

било претежно несвесно: одговарајућим наставним активностима ученици су довођени у ситуацију да 

слушају страни језик у оквиру одређених, њима блиских и разумљивих ситуација, а затим да научене 

исказе комбинују да би се усмено изразили у сличним контекстима. 

У трећем разреду ученици су почели да уочавају прва језичка правила која су им олакшавала почетно 

описмењавање. Почев од петог разреда, паралелно са усвајањем, почиње и учење страног језика; реч је о 

свесном процесу који посматрањем релевантних језичких (и нејезичких) феномена и размишљањем о 

њима омогућује уочавање одређених законитости и њихову концептуализацију. Граматички садржаји 

предвиђени у петом разреду дати су, дакле, са двоструким циљем: да би ученици могли да унапреде 

своју комуникативну компетенцију, али и да би стекли основна знања о језику као сложеном систему. 

Савладавање граматичких садржаја, с тога, није само себи циљ, те се ауторима уџбеника и наставницима 

предлаже да: - охрабрују ученике да посматрањем сами покушавају да открију граматичка правила; - 

откривена граматичка правила прикажу на схематизован начин; - у примерима и вежбањима користе што 

је могуће више познату лексику; - примере и вежбања контекстуализују; - додатна објашњења - само 

најнеопходнија - заснују на анализи најчешћих граматичких грешака својих ученика; - указују 

ученицима на неразумевање или неспоразум као могуће последице граматичке непрецизности / 

нетачности. Будући да се на том узрасту стичу тек почетна граматичка знања која ће се у вишим 

разредима утврђивати и проширивати (способност ученика да разумеју страни језик и да се изразе њиме 

умногоме превазилази њихова експлицитна граматичка знања), њихово вредновање требало би 

предвидети пре свега у оквиру формативне евалуације, то јест кроз кратке усмене/писмене вежбе којима 

се проверава способност ученика да примене одређено откривено граматичко правило; исправак је за 

ученике прилика да га боље разумеју и запамте. У сумативној евалуацији (на крају полугођа и школске 

године), то јест у писменим задацима и приликом провере способности усменог изражавања, не би 

требало давати граматичка вежбања, већ би граматичку тачност наставник требало да вреднује као један 

од више елемената којим се оцењују различите рецептивне и продуктивне језичке вештине. Елементи и 

скала вредновања, усаглашени на нивоу школе, требало би да буду познати и јасни ученицима. Елементи 

који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако оцењивање треба 

схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану активност која подиже ниво 

стреса код ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са 

оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се спроводи са акцентом на провери 

постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. Начини провере морају 

бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом вежби и врстама активности које 

се примењују на редовним часовима.Елементи за проверу знања су: разумевање говора; разумевање 

краћег писаног текста; усмено изражавање; писмено изражавање; усвојеност лексичких садржаја; 

усвојеност граматичких структура; правопис; залагање на часу; израда домаћих задатака и пројеката 

(појединачних, у пару и групи). 

                                    

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ и задаци: 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково 

стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог 

наставног предмета. 

Задаци: 

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика, боја; 

- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и 

средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

- развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за 

увођење у визуелно мишљење; 

http://images.google.com/url?q=http://roditeljsrbija.com/pohvala-ruci/&sa=U&ei=Lh6HU7PcDuSD4gS3w4GgCg&ved=0CDoQ9QEwBjgU&sig2=GgZEtstlsIufhEpSS-CHrA&usg=AFQjCNFwy1C0CSjBaROgvtmhVHTulB4qzQ
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- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и 

животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

- подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за 

чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и 

друштвене појаве; 

- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима 

различитих подручја уметности; 

- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене 

уметности. 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Оперативни задаци: 

- поступно развијање способности ученика за визуелно памћење и предочавање; 

- поступно оспособљавање ученика за артикулисано ликовно изражавање упознавањем слободног 

ритмичког компоновања ликовних елемената: линија,облика, боја; 

- поступно оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању колажа, светлинских објеката и у 

обликовању и преобликовању употребних предмета; 

- даље развијање способности ученика за конструисање, комбинаторику и обликовање; 

- проширивање сазнања и искуства ученика у коришћењу различитих материјала и средстава за рад у 

процесу ликовног изражавања; 

- мотивисање ученика на активан однос према актуелним питањима које се односе на заштиту и 

унапређивање човекове природне и културне средине. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Садржаји програма 

Креативност 

Медијуми 

СЛОБОДНО РИТМИЧКО КОМПОНОВАЊЕ (6+4) 

Ритам у структурама природних и вештачких материјала: линија, облика и боја (2) 

Опажање ритма линија, боја, облика. Цртање, сликање, вајање; цртачки, сликарски, вајарски и други 

материјали; дидактичка и друга очигледна средства. 

Слободан и спонтан ритам линија, боја, облика, мрља (2) 

Аперцепција. 

Цртање, сликање, вајање; цртачки, сликарски, вајарски и други материјали; дидактичка и друга 

очигледна средства. 

Слободно ритмичко компоновање (6 часова вежбање) 

ЛИНИЈА (10+8+2) 

Непосредно извлачење линија са различитим цртачким материјалима, на различитим подлогама и 

колажирање (2) 

Стварање различитих вредности линија. 

Цртање, колаж, графика... 

Оловке с меким графитним улошком, папири, тканине; дидактичка и остала очигледна средства. 

Својства и врсте линија (2) 

Развијање опажања различитих линија у природи. 

Цртање; разни цртачки материјали и папири; дидактичка и друга очигледна средства. 

Линије у природи (2) 

Развој опажања линија у природи. 

Цртање; оловке, папири...; дидактичка средства. 

Линија као средство за стварање различитих ликовних својстава површина (2) 

Перцепција. 

Сликање; темпера боје (црна и бела), четке, папири...; дидактичка и остала очигледна средства. 

Линија као ивица тродимензионалног тела (2) 

Перцепција. 

Вајање; глина, глинамол, пластелин...; дидактичка средства. 
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Линија - вежбање (8) 

Линија - естетска анализа (2) 

ОБЛИК (14+8 +2) 

Природа и њени облици (2) 

Перцепција. 

Цртање, сликање, вајање, комбиновани поступци; одговарајућа средства и материјали. 

Својства - карактеристике облика (2) 

Перцепција. 

Цртање, сликање, вајање; дидактичка и остала очигледна средства. 

Врсте облика (2) 

Перцепција. 

Цртање, сликање, вајање; дидактичка и остала очигледна средства. 

Основни површински и тродимензионални облици (2) 

Перцепција. 

Цртање, сликање, вајање, комбиновано; одговарајућа средства и материјали. 

Величина облика и међусобни однос величина (2) 

Перцепција. 

Цртање, сликање, вајање одговарајућа средства и материјали. 

Груписање облика у равни или простору (2) 

Перцепција. 
Цртање, сликање, вајање, комбиновано; одговарајућа средства и материјали. 

Додиривање, мимоилажење, преклапање, прожимање, усецање (2) 

Перцепција. 

Цртање, сликање, вајање, графика; одговарајућа средства и материјали. 

Облик (8 часова вежбање) 

Естетска анализа (2) 

ОРНАМЕНТ (2+2) 

Својства орнамента: ритмичност, симетричност и прецизност (2) 

Игра линијама, површинама и облицима... 

Слободан избор; одговарајућа средства и материјали. 

Орнамент (2 часа вежбања). 

СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ (2+2) 

Светлински објекти и колаж (2) 

Развој маште. 

Слободан избор материјала: разне провидне обојене и необојене фолије, дијапројектори, папири и сл. 

Светлински објекти и колаж (2 часа вежбања). 

ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ (2+2) 

Визуелно споразумевање (2) 

Увођење ученика у начине визуелног споразумевања. 

Одговарајућа средства и материјали, фотографија, филм, телевизија, видео... 

Визуелно споразумевање (2 часа вежбање) 

ОБЛИКОВАЊЕ И ПРЕОБЛИКОВАЊЕ УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА (4+2) 

Обликовање употребних предмета (4) 

Аперцепција и перцепција. 

Цртање, сликање, вајање; одговарајућа дидактичка средства; слободан избор 

разних употребних предмета. 

Преобликовање употребних предмета (2 часа вежбање). 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ИЗБОР ЛИКОВНИХ ДЕЛА И СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

I ЦЕЛИНА: СЛОБОДНО РИТМИЧКО КОМПОНОВАЊЕ 

Предео, 1961, Стојан Ћелић (1925). 

Гравура на стени у Влакомоници. 

Акробаткиња, XII век пре нове ере. 

Рањена лавица из Ниниве, 650. година пре нове ере. 

Ваза Димени. 
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Ниобида на умору, око 450-440. године пре нове ере. 

Минијатура из бугарског рукописа, VII век. 

Балчак из Снартемоа, VI век. 

Жена I, 1950-52, Виљем де Кунинг (1904). 

II ЦЕЛИНА: ЛИНИЈА 

Дама у плавом, 1937, Анри Матис (1869-1954). 

Успење Богородице, Сопоћани, око 1260. године. 

Гравира на плочи, X-XII века, Кина. 

Три мала црнца, Антоан Вато (1684-1721). 

Мелинген, 1919, Лајонел Гајнингер (1871-1956). 

Завеса се диже, 1923, Макс Бекман (1884-1950). 

Опсада Јерусалима, XIII век. 

Глава обредне секире, IX-X века. 

Кора, архајски период. 

Квочка с пилићима, почетак VII века. 

Процес у свемиру, 1951, Мата Ечаурен (1912). 

Композиција V, 1946, Волс (Алфред Ото Волганг Шуле 1913-1951). 

III ЦЕЛИНА: ОБЛИК 

Скидање с крста, Донатело (1386-1466). 

Сећање, 1906, Иван Мештровић (1883-1962). 

Гази Хусрев-бегова медреса у Сарајеву, 1573. година. 

Сликарка са стрелцем, Милена Павловић-Барили (1909-1945). 

Опера у Паризу, 1862-75, Шарл Гарније (1825-1898). 

Микеринос и његова жена, 2600-2480. година пре нове ере. 

Фибула из Витаслингена, VII век. 

Шлем из Вендела, VII век. 

Знак, 1962, Адолф Готлиб (1903). 

Диптих св. Гргура. 

Епидаурус, око 350 година пре нове ере. 

Два стражара V, 1960, Лин Чедвик (1914). 

Панел 3, 1914, Василиј Кандински (1866-1944). 

Велика Одалиска, Доминик Енгр (1780-1867). 

Портрет официра, Константин Данил (1798-1873). 

Коњи на пашњаку, 1649, Пол Потер (1625-1654). 

IV ЦЕЛИНА: ОРНАМЕНТ 

Иницијал из "Келтског јеванђеља", VIII век. 

Крчаг из Хубија у Данској. 

Св. Пантелејмон, Нерези, 1164. година. 

V ЦЕЛИНА: СВЕТЛИНСКИ ОБЈЕКТИ И КОЛАЖ 

Вибрација, 1965, Језус Рафаел Сото (1923). 

Силберото, 1967, Хајне Мак (1931). 

Спацио-динамичке скулптуре, Николас Шефер (1912). 

VI ЦЕЛИНА: ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Охола грешка, песма Васка Попе (1922). 

Илустрација, Тони Рандел. 

Соко и Гепард, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 

VII ЦЕЛИНА:ОБЛИКОВАЊЕ И ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 

Прибор за јело. 

Кесе. 

Фотографски апарати. 

Ентеријер. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
При изради овог програма узете су у обзир примедбе и сугестије наставника ликовне културе наставника 

основне школе, изречене на стручним скуповима и семинарима у оквиру разговора о програмима о 
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настави ликовне културе у основним и средњим школама. Опредељења и ставови комисије за измену и 

допуну програма ликовне културе у основној школи могу се сажети у следећем: - смањити укупну 

оптерећеност ученика тако што ће се нагласити нове технике и материјале у складу са савременим 

кретањима уметности; - растеретити важећи програм непримерених садржаја и увећати број часова 

вежбања. При изради програма ликовне културе доминантну улогу, поред смерница Министарства 

просвете и спорта, имала је и следећа чињеница: основно образовање је обавезно за целокупну 

популацију ученика. Смисао планирања садржаја програма ликовне културе је да се утврде задаци на 

сваком часу који би најпотпуније развијали све ликовне способности ученика, нарочито способности које 

подстичу стварање, као и оне које омогућују стварање. С тога, градиво треба планирати да се постигне: - 

виши ниво опажања; - оспособљеност примања; - одговарајући ниво разумевања; - способност 

поступања. Врсте плана: - годишњи план, - оперативни план рада (полугодишњи, месечни). Годишњи 

план рада треба да садржи преглед ликовних целина и број часова предвиђених за одређене садржаје. 

Оперативни полугодишњи план рада треба да буде детаљно разрађен и да садржи следеће рубрике: 

месец; основни циљ и задатак (васпитни и образовни) наставни садржај; облик рада; корелацију са 

другим предметима; средства и медијуме и примедбе у које се убележавају промене. Остваривање 

садржаја Садржаје програма ликовне културе треба остварити: 1. примањем (учењем), тако што ће 

ученицима бити омогућено да стичу знања из области ликовне културе, савладавају технолошке 

поступке ликовног рада у оквиру одређених средстава и медијума и да упознају законитости и елементе 

ликовног језика; 2. давањем (стварањем) путем подстицања ученика да се изражавају у оквиру ликовних 

активности и остварују резултате (увек на вишем нивоу култивисање и јачање ликовне осетљивости). За 

наставу ликовне културе, на основу садржаја и методичких облика усмерености васпитно-образовног 

процеса у правцу богаћења дечијег естетског искуства, одређени циљеви и задаци произашли су из 

ликовне уметности теорије стваралаштва и развојне психологије. Структуру програма чине: 1. наставни 

садржаји који се односе на савладавање ликовног језика и упознавања садржаја ликовне културе, 

познавање дела ликовних уметности и елемената ликовне писмености; 2. креативност - способност да се 

нађу нова решења за један проблем или нови начини уметничког израза и остварење производа новог за 

индивидуу (не нужно новог и за друге); претпоставка за подстицање креативности су мотивациони 

садржаји практичних ликовних активности ученика који обухватају: - домен ученичких доживљаја; - 

домен корелације са другим васпитно-образовним подручјима; 3. ликовни медијуми и средства 

(коришћење ликовних дисциплина и употреба одређених материјала у обликовању). Овако 

конципираним програмом ликовне културе наглашена је усмереност васпитно-образовног процеса у 

свим његовим временским сегментима - поједини часови, циклуси часова, проблемски кругови 

оперативних задатака и целине програма узрасних захтева - ка јачању ликовних способности ученика, 

затим ка богаћењу ликовног језика, а такође ка формирању позитивних навика и богаћењу властите 

сфере естетског искуства. Претпоставка подстицања креативности ученика у домену ликовних 

активности подразумева да мотивациони садржаји буду разноврсни, примерени узрасту и 

интересовањима ученика. Методске поступке и облике рада наставник конципира усаглашавајући 

васпитно-образовне задатке (ликовне проблеме) са побуђеним интересовањем ученика да ове задатке 

прихвати на нивоу самоиницијативе, односно формираној властитој израженој потреби. У том смислу 

улога наставника наглашена је у фази избора и дидактичке припреме мотивационог садржаја, док избор 

теме зависи од суштине ликовног задатка, односно конкретног садржаја којим се ученик мотивише у 

правцу одређеног ликовног проблема. Проблемски захтеви овог програма имају карактер наставног 

садржаја, а теме су у служби реализације предвиђених задатака. Али у процесу припремања за рад 

темама треба посветити посебну пажњу како не би овладале садржајима (што је до сада показала 

наставна пракса). Као и у многим другим приступима и у овом случају се очекује креативан однос 

наставника приликом избора тема, зависно од ликовног проблема. Теме треба проналазити у повезивању 

са другим областима, и то помоћу разговора са ученицима. У структури садржаја наставног рада које се 

односе на практичне ликовне активности ученика подразумева се ослањање на шири избор савремених 

ликовних средстава и медијума, односно савремених ликовно-поетских садржаја и искустава. У том 

смислу, ликовна осетљивост ученика остваривала би се и као припремљеност за активно учествовање у 

стварању естетских вредности које захтева наше време и као способност вредновања и критичког односа 

савременог тренутка. Овакав приступ доприноси непосредности доживљаја ликовног чина и 

поспешивању имагинативних и креативних могућности ученика, као и методички квалитет у погледу 

опредељења комисије за измену и допуну програма ликовне културе у основној школи смањењем 
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оптерећености ученика наглашавањем савремених медијума у ликовној и визуелној уметности у складу 

са савременим кретањима уметности.  

 

ДОДАТНИ РАД  
За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за 

области из предмета ликовна култура, односно за продубљивање и проширивање знања и развијање 

стваралачког мишљења. То су ученици чија се даровитост изразитије испољава већ у I, II и III разреду. 

Такве ученике прате и подстичу наставници разредне наставе и педагошко-психолошка служба школе 

све до В разреда када се први пут организује додатни рад. Важно је да се додатни рад изводи током целе 

године, све док траје реализација утврђеног програма. Иако се повремено, из објективних разлога, не 

организује ова настава, важно је да се рад са даровитом децом не прекида.У том случају треба да се 

подстичу на самостални рад у другим формама (појачаном индивидуализацијом рада у редовној настави, 

давањем посебних задатака и ангажовањем у слободним активностима). Додатни рад је заснован на 

интересовањима ученика за проширивање и продубљивање умења и вештина. Непосредније активира 

ученике и оспособљава их за самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на стваралачки рад и 

упућује на самосталност у трагању различитих извора сазнања. Под руководством наставника, ученици у 

додатном раду самостално бирају одговарајуће медијуме, средства за рад и непосредније излажу свој 

критичан став према вредностима. Ангажоване ученике с тога треба стимулисати (похвале, награде, 

стипендије за даље школовање) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка 

широком пољу ликовних делатности. Програмом рада обухваћени су сегменти оријентационих садржаја 

програма (зависно од могућих интересовања). Битно је да садржаји буду у складу са интересовањима 

ученика. Наставник у сарадњи са учеником (евентуално родитељима и школским педагогом-психологом) 

саставља програм додатног рада. У реализацији програма наставник води разговор, проналази и 

примењује најпогодније облике и методе рада, пре свега оне које мотивишу ученике. Ученици се 

самостално опредељују за рад и неопходно је проценити мотиве који су утицали на њихову одлуку. 

Наставник треба да прати конкурсе, смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу одређеног 

ликовног проблема. и афирмише дечје стваралаштво. Подржава их у раду инсистирајући на формирању 

збирке радова (мапе) и у сарадњи са родитељима у време наставе води дневник и прати развој детета. 

Очувањем тежње даровитих ученика ка креативном изражавању, заједно са овладавањем материјалом 

(развој техничке спретности и сензибилитета), доприноси даљем ликовном образовању. У том циљу 

предложене су области које ће се реализовати у додатној настави.  

Цртање: постепено обогаћивање појединостима на основу опсервирања или претходним вежбама рада 

по природи.  

Сликање: увођење у бојене вредности процесом рада по природи и илустровању.  

Графика: обогаћивање линеарног израза графичких површина, са постепеним свеснијим композиционим 

решењима.  

Уметничко наслеђе  

Појам уметничког стварања. Праисторија; праисторија у Југославији (палеолит, мезолит, неолит). 

Метално доба. Уметност старих цивилизација (Египат, Месопотамија), егејских цивилизација (Крит, 

Микена). Грчка уметност и грчки споменици на тлу Југославије. Уметност старог Рима. Римске урбане 

целине на тлу Југославије. 

 

ФИЛМ  

Теорија филма С 

пецијалност филмског језика и начина филмског изражавања; начин снимања - кадар, гро-план, углови 

снимања, кретање камере; монтажа; технички проблеми филма; технологија развијања филма; идејна 

страна филма; кратка историја филма; практични задаци - лакши задаци у реализацији. Практичан рад 

Анимирање колаж-техником, анимирање помоћу цртежа, израда краћих документарних филмова.  

АРХИТЕКТУРА  

Теорија, потреба за обликовањем простора; намена зграда, материјали и технике градње, најосновнији 

облици у архитектури - стилови у архитектури; савремена архитектура и урбанизам у реализацији 

архитектонских идеја, упознавање са техничким цртањем - перспектива.  

ОБЛИКОВАЊЕ И ЗАШТИТА СРЕДИНЕ  
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Човек радом мења природу ради задовољавања својих потреба; коришћење енергије и обликовање 

материјала доводи до отпадака гасовите, течне и чврсте природе који загађују човекову средину. 

Законитости у екологији; биолошка равнотежа у природи омогућава сталну репродукцију живе природе; 

односно између биосфере и техносфере због поремећеног односа између репродукције живог света. 

Ергономија, однос човека - предмет; културне и функционалне вредности човековог рада; главни узроци 

загађивања средине; недовољна организованост живота и рада на Земљи доводи до нерегулисаног 

прираштаја становништва; нерационално коришћење енергије и сировина и загађеност човекове средине 

доводе у опасност опстанак човечанства. Могућност заштите природне човекове средине. 

 ВАЈАЊЕ  Теоријске поруке- Волумен и простор, општа оријентација у вајарским областима. Функција 

пластике у архитектури, екстеријеру и ентеријеру. Декоративна скулптура. Вајарски материјали, тврди 

материјали, алати и процес рада при изради вајарског рада. Облици и умножавање вајарских радова. 

Садржаји и идеје у вајарским делима у прошлости и сада. Практичан рад (могућности избора према 

варијантама). Меки материјал - глина, гипс, припрема и израда конструкција и моделовање пуне 

пластике глином или гипсаном кашом. Наношење глине или гипса. Гипсана каша са успореним 

везивањем. Финална обрада и сушење радова. Израда једноставних алата за рад. Опремање и чување 

извајаних радова. Печење глинених предмета. Коришћење примерених тврдих матерјала који се обрађују 

поступком одузимања. Дрво и вајарски радови од дрвета. Пуна пластика у дрвету, рељеф, употреба 

разноврсних длета, ножева, струга и алата за глачање. Избор дрвета и његова обрада. Кување дрвета, 

сечење, стругање, глачање, лакирање и патинирање. Опремање и конзервирање вајарских радова. Вајање 

у металу. Ковачка обрада метала, вајање метала, обрада металних листића и лима. Сечење метала, 

спајање (закивањем, лепљењем и варењем), бушење, извлачење и полирање. Заштита од корозије и 

патинирање. Опремање вајарских радова. Вајање у везаном гипсу, тврдој глини или одговарајућем 

камену. Израда свих облика пластике који дозвољава крт материјал (глина, гипс, камен). Коришћење 

длета, секача, ножа и чекића, брушење, глачање и патинирање. Опрема и чување вајарских радова.  

ПЛАСТИЧНЕ МАСЕ Одливци (гипс, пластика, метал) и умножавање вајарских радова. Припрема 

калупа, прављење масе за одливке и скидање калупа. Обликовање у пешчаном калупу и обликовање у 

калупу за пластику. Финална обрада одливака, патинирање и опремање одливака.  

КЕРАМИКА Увод у керамику, својства керамичке глине. Историја керамике, керамички производи, 

технологија керамике. Стицање првог искуства у раду са глином. Мешање, гњечење, додавање и 

одузимање масе глине. Пластичне форме. Испупчење и удубљење форме, пуни и празни простор у 

разним функцијама (опека са шупљинама и слично). Елементарно упознавање рељефа и разлика између 

рељефа и пуне пластике у простору. Обрада површина, упознавање црта и утискивањем других облика 

или рељефним додацима. Израда декоративних и функционалних предмета. Процес сушења и контрола 

сушења, слагање - пуњење пећи предметима, надгледање печења, хлађење и пражњење пећи. Сликање 

печених предмета. Печење и контролисање печења и сликање глазираних предмета. Осликавање 

керамичких плочица емајлом и глазуром. Израда калупа и ливење керамичких предмета (брошеви, 

медаљони, пепељаре и вазе за икебану).   

ПРИМЕЊЕНА ГРАФИКА Основи примењене графике. Коришћење репродуктивне графике у 

индустрији. Графика у једној боји - нацрт за етикету. Графика у две боје - нацрт за плакат. Графика у 

више боја - нацрт за насловну страну књиге (скица у колажу). Графика и графички слог (коришћење 

графике летрасет-слова). Графика - скица за поштанску марку. Графика и амбалажа (кутије - нацрт и 

финални рад). Плакат - извођење високом штампом. Плакат - нацрт - скица колажом.  

ТАПИСЕРИЈА Историја таписерије: таписерија у средњем веку. Таписерија у 18. и 19. веку. Савремена 

таписерија. Изражајна средства таписерије. Техника таписерија. Материјали за ткање; начин ткања: Боје 

(биљне и минералне) и начини бојења. Практични рад. Израда неколико мањих таписерија у разним 

техникама.  

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ Цртање, сликање, вајање, примењена графика; сценографија; керамика; 

таписерија; зидно сликарство, визуелне комуникације; историја уметности и теоријско изучавање 

културног наслеђа народа и народности; праћење савременог ликовног живота (изложбе и друге ликовне 

манифестације). Формирање и чување збирки (индивидуалних или заједничких колекција): цртежа, 

слика, графика, фигура (оригинала или репродукција), вредних ствари (делови ношње, старе пегле, стари 

сатови итд), интересантних облика из природе (корење, камен итд), уметничких фотографија (црно-

белих и у боји). У току школске године чланови ликовне секције учествују у естетском уређивању школе 

и њене околине и у припремању и опреми изложби и разних других манифестација у васпитно-
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образовној организацији у оквиру културне и јавне делатности. Улога наставника је веома значајна у 

подстицању, окупљању и ангажовању ученика.  

  

                                           V разред  -  МУЗИЧКА  КУЛТУРА  -  72 часа 

Циљ 

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 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. 

Оперативни задаци: 

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; 

- импровизују мелодије на задани текст; 

- упознају звуке нових инструмената; 

- слушају вредна дела уметничке и народне музике. 

Садржаји програма 

Извођење музике 

 а) Певање песама (учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог садржаја и расположења 

традиционалне и уметничке музике, које су примерене гласовним могућностима и узрасту ученика. 

Пожељно је повезивање садржаја песама са садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће 

(ученици и школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, 

животиње...). б) Свирање - Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху и са нотног текста 

на инструментима Орфовог инструментарија. - На основу искуства у извођењу музике, препознати и 

свирати делове песама. в) Основе музичке писмености Кроз обраду песама информативно стећи појам Ц-

дур лествице, разлике између дура и мола, појам предзнака - повисилица, узмах и предтакт, такт 6/8, 

шеснаестина ноте у групи.  

Слушање музике 

 Слушање вокално-инструменталних и кратких инструменталних композиција, домаћих и страних 

композитора уметничких дела инспирисаних фолклором народа и народности, различитог садржаја, 

облика и расположења, као и музичких прича. 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  

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

звука. Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици. Смишљање музичких питања и 

одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним текстом, састављање мелодије од 

понуђених двотактних мотива. Импровизација мелодије на задани текст. Импровизација дијалога на 

инструментима Орфовог инструментарија. 
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ДОДАТНИ РАД 

ХОР И ОРКЕСТАР – 36 часова 

(Оријентациони садржаји програма) 

Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова, и то: хор млађих разреда и хор старијих 

разреда. У свакој школи у којој постоје услови треба да се оснује школски оркестар. Часови хора и 

оркестра се изводе континуирано од почетка до краја школске године. Годишњи фонд часова додатног 

рада износи 36 часова. Часови рада са хором и оркестром трају 45 минута и уносе се у распоред часова. 

Хор 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха. 

У току школске године потребно је са хором извести најмање десет композиција. 

Оркестар 

Школским оркестром се сматра инструментални ансамбл са најмање десет инструменталиста који 

изводе композиције у најмање три деонице. Оркестри могу бити састављени од инструмената који 

припадају истој породици (блок флауте, мандолине, тамбуре, хармонике, Орфов инструментаријум, 

итд.) или мешовитог састава, према расположивим инструментима. Репертоар школског оркестра чине 

дела домаћих и страних композитора разних епоха, у оригиналном облику или прилагођена за 

постојећи школски састав. У току године оркестар треба да изведе најмање осам дела, од којих нека 

заједно са хором. У свим школама у којима раде наставник или наставници који владају неким 

инструментима организује се додатни рад за даровите и заинтересоване ученике у свирању на 

појединим инструментима.  

Задаци инструменталне наставе су: 

- да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем и суделовањем у 

школским ансамблима; 

- да упоредо са инструменталном наставом ученицима даје и потребна теоријска знања; 

- да и овом наставом подстиче код ученика њихове креативне способности и смисао за колективно 

музицирање. 

Настава се одвија у групи до четири ученика, односно од пет до девет ученика када се ради о блок 

флаутама, тамбурама, мандолинама или Орфовом инструментаријуму. Зависно од могућности и 

интересовања ученика, у додатној настави се формирају мали музички састави. Да би се реализовао 

програм додатног рада, користе се одговарајући уџбеници, приручници и збирке за поједине 

инструменте, као и дела (у оригиналном облику или прилагођена саставима ученика) домаћих и 

страних композитора из разних епоха, доступна извођачким могућностима ученика. Ученици приказују 

своја индивидуална и групна достигнућа из додатног музичког рада на школским и другим приредбама 

и такмичењима. У свакој основној школи има музички обдарене деце, чије се интересовање и љубав за 

музику не могу задовољити само оним што им пружа настава у разреду. За такву децу, која не похађају 

музичку или балетску школу, може се организовати додатни рад, односно укључивање ученика у разне 

групе или школски оркестар. 

Могу се основати групе певача вокалних солиста и солиста инструменталиста са којима се увежбавају 

соло песме, мали комади, дуети, терцети, квартети, мали камерни инструментални састави, секција 

љубитеља слушања музике - који ће слушати разна музичка извођења у школи или ван ње (концерте, 

радио и телевизијске емисије, музичке филмове и сл.). Осим секција вокалних солиста, 

инструменталних солиста и љубитеља слушања музике, могуће је организовати секцију младих 

композитора са којима се ради индивидуално на развоју музичке креативности. Могуће је, такође, 

основати секцију младих етномузиколога, који ће прикупљати мало познате, или готово заборављене, 

песме средине у којој живе. Број и врста музичких секција, које је могуће основати у основној школи у 

односу на способности и интересовања ученика, одређени су само афинитетом наставника и његовим 

ентузијазмом. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА У програму музичке културе истакнуто место има слушање 

музичких дела и активно музицирање (певање и свирање). Основе музичке писмености и музичко- 

теоретски појмови у оваквом приступу планирани су у функцији бољег разумевања музике и музичког 

дела. Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на 

часу, а наставна јединица је увек уметничко дело. При томе треба обухватити сва подручја предвиђена 

за тај разред и комбиновати разне методе у настави. Час посвећен само једном подручју и извођен само 
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једном методом не може бити ни користан ни занимљив за ученике, што води ка осиромашивању 

садржаја и смисла предмета. Настава музичке културе остварује се кроз: - певање, свирање и основе 

музичке писмености; - слушање музике; - дечје музичко стваралаштво. Групним и појединачним 

певањем или свирањем развија се способност ученика да активно учествују у музичком животу своје 

средине. Полазна опредељења при конципирању програма музичке културе Слушање музике - Стицање 

искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички инструменти). - Навикавање 

ученика на пажљиво слушање музике. - Подстицање изражавања ученика о слушаном делу. - 

Упознавање музичког дела уметничког и народног стваралаштва. Певање песама по слуху и са нотног 

текста, увођење у основе музичке писмености - Народне песме и игре; обичајне песме. - Дечје песме. - 

Утврђивање музичког речника у вези са јачином (p, mp, f, mf), брзином (adagio, andante, moderato, 

allegro) и постепеним динамичким прелазима из тишег у јаче и обрнуто (srescendo, decrescendo). - 

Савлађивање тонских висина. - Усвајање музичког писма и појмова: шеснаестина нота у групи, такт 6/8 

, а- мол лествица (природна и хармонска), појам предзнака - повисилица, узмах и предтакт. - Свирање и 

певање песама у функцији овладавања музичке писмености. 

- Извођење песама на мелодијским инструментима. - Понављање задатог мелодијског мотива (вежба 

памћења, развијање моторике). Свирање - Оспобљавање ученика да се сналазе у једноставном нотном 

запису. - Стварање код ученика навике праћења и похађања концертних приредби. - Подстицање код 

ученика жеље да се активније баве музиком. Музичко стваралаштво - Стално подстицање ученика на 

што изражајније певање и свирање научених песама. - Слободно импровизовање на инструментима 

Орфовог инструментарија. - Импровизација дечје мелодије на властити или од стране наставника 

предложен стих. - Осмишљавање покрета уз музику. - Слободно музичко изражавање. Препоручени 

садржаји овог наставног предмета треба да пруже ученицима знања и информације како би разумели, 

пратили, разликовали, доживљавали и што боље процењивали музичке вредности. За успешну 

реализацију циљева и задатака предмета музичка култура потребно је створити основне услове. Школа 

је у обавези да обезбеди Орфов инструментариј и остала наставна средства која не смеју бити испод 

минимума који је предвиђен нормативом. Усвајање знања ученика зависи од добре организације часа, 

који мора бити добро планиран, осмишљен и занимљив. Ученик треба да буде активан учесник на часу, 

а час музичке културе треба да буде доживљај за ученике. Разним облицима рада, техникама и 

очигледним средствима ученицима се преносе знања и комбинују разне методе у настави. Домаће 

писане задатке или писане текстове, контролне задатке, реферате, не треба задавати ни у једном 

разреду. Наставу треба увек повезивати са музичким животом друштвене средине и учествовати на 

такмичењима и музичким приредбама.  

ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА Извођење музике При избору песама наставник 

треба да пође од психофизичког развоја ученика, од њему блиских садржаја и доступних мелодијско-

ритмичких целина, ширећи тиме њихов интерес и богатећи их новим садржајима. Потребно је, такође, 

да оцени гласовне могућности разреда пре одабира песама за певање. Детаљном анализом потребно је 

обрадити текст и утврдити о чему песма говори. Како су често народне песме записане у тонским 

низовима који не представљају лествицу у правом смислу, такве песме ћемо обрадити по слуху. Једна 

од карактеристика народних песама је и завршетак који одудара од онога што је ученик сазнао кроз 

основе музичке писмености, завршетак на другом ступњу. На ову карактеристику треба скренути 

пажњу, а она ће уједно бити и оријентир за препознавање народне песме. Наставник је слободан у 

избору предложених песама, али мора водити рачуна да у његовом раду буду заступљене народне, 

пригодне, песме савремених дечјих композитора као и композиције са фестивала дечјег стваралаштва. 

Ради актуализације програма наставник, такође, може научити ученике да певају и понеку песму која се 

не налази међу предложеним композицијама ако то одговара циљу и задацима предмета и ако одговара 

критеријуму васпитне и уметничке вредности.  

Свирање У сваком одељењу постоји један број ученика који има веће или мање потешкоће у певању. 

Ученицима треба дати могућност афирмације и кроз свирање на дечјим музичким инструментима да се 

не би избегавало учествовање у групном музицирању. У петом разреду користити ритмичке и 

мелодијске инструменте. Пошто су сада ученици описмењени, свирање на мелодијским инструментима 

биће олакшано јер можемо користити нотне примере појединих песама које су солмизационо обрађене. 

Потребно је развијати дечје предиспозиције за музичко обликовање и омогућити им да доживе радост 

свирања, чиме се богати личност у осетљивом периоду емоционалног сазревања. Путем властитих 

стваралачких покушаја дати детету да завири у "радионицу композитора" како би боље схватио 
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вредност уметничког напора у стварању музичких дела. Слушање музике Композиције које се слушају 

морају својим трајањем, садржајем и музичким изразом, да одговарају могућностима перцепције 

ученика. Оне треба да су: кратке, вокалне или приче илустроване музиком и вокално-инструменталне. 

Код слушања дечјих песама потребно је да ученици: уочавају и објашњавају текст, инструменталну 

пратњу и начин како је музика дочарала текст. После слушаног дела потребно је са ученицима кроз 

разговор рашчланити и објаснити улогу извођача и инструменталне пратње у приказивању литерарног 

текста. У избору композиција инструменталног карактера треба бити обазрив и слушати оне у којима 

ће бити пуно израза, карактеристичних расположења и изразитог ритма, било да су програмског 

карактера или не. Музичко стваралаштво Дечје музичко стваралаштво представља виши степен 

активирања музичких способности које се стичу у свим музичким активностима, а као резултат 

креативног односа према музици. Оно има велику васпитну и образовну вредност: подстиче музичку 

фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању 

и памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања. Стваралаштво може бити 

заступљено кроз: - музичка питања и одговоре; - компоновање мелодије на задани текст; - састављање 

мелодије од понуђених двотактних мотива; - импровизација игре на одређену музику. Ове активности 

треба вредновати у смислу стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела, јер и 

најскромније музичке импровизације су педагошки оправдане. Праћење и вредновање ученика Да би се 

остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у настави музичке културе, 

неопходно је да наставник претходно упозна и идентификује музичке способности сваког ученика. 

Оцењивање ученика у настави мора се спроводити организовано. Оно треба да обухвати и прати 

посебан развој сваког ученика, његов рад, залагање, интересовање, став, умешност, креативност и 

слично. Наставник треба да прати развој личности у целини и објективно одређује степен на којем је 

ученик савладао програмске захтеве. Смисао оцењивања у настави музичке културе сагледавати тако да 

се сваком ученику омогући оптималан развој у оквиру васпитно-образовног рада, а никако да се 

неодмереним методичким захтевима у савладавању програма и негативном оценом отуђују од музике и 

музичке уметности. У настави музичке културе за исте васпитно-образовне задатке могу се добити 

различите оцене, као и за различите резултате исте оцене због тога што се тренутни резултати 

упоређују са стварним учениковим могућностима. Оваквим начином оствариће се и основни захтеви за 

правилно оцењивање - да оно буде објективно и да ученике мотивише на музичке активности и на 

бављење музиком у складу са њиховим стварним способностима и потребама. Домаћи писани задаци 

или писани текстови, контролни задаци и слично не задају се за овај предмет ни у једном разреду. 

Целокупно наставно градиво остварује се само у школи. Музички кабинет За успешну реализацију 

циљева и задатака предмета музичка култура потребно је створити основне услове. Наставна средства 

зависе од многих чињеница и различити су у разним срединама и школама, али не смеју бити испод 

минимума који обезбеђује нормалан рад. Свака школа је обавезна да једну учионицу или другу 

одговарајућу просторију опреми као музички кабинет у складу са важећим нормативом опреме и 

средстава. 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 

Химне 

Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Народне песме и игре 

Густа ми магла паднала 

Банатско коло 

Повела је Јела 

Девојачко коло 

Ти једина 

На студенцу 

Дечје песме 

З. Гргошевић - Јеж 

Д. Деспић - Оглас 

М. Милојевић - На ливади 

Песма из Финске - Пролеће у шуми 
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Песма из Италије - Сад зиме више нема 

К. Бабић - Веверица 

Свирање на Орфовим инструментима 

Вишњичица род родила 

Дивна, Дивна 

Дед поиграј медо 

Песме чији су ствараоци деца 

Мина Пантелић ОШ "Краљ Петар Први" Београд - Круна од нота 

Ана Глумац ОШ "Лазар Саватић" Земун - Школа и љубав 

Александар Драгутиновић ОШ "Лаза Костић" Нови Београд - Ђачки дани 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ 

У ПЕТОМ РАЗРЕДУ 

Химне 

Државна химна 

Химна Светом Сави 

Химна школе 

Народне песме и игре 

Ј. Јовичић - Војвођанска свита 

Б. Дугић - Чаробна фрула (избор) 

С. Стевић - Бела вило (избор) 

Домаћи композитори 

П. Коњовић - Велика чочечка игра из "Коштане" 

С. Мокрањац - V руковет 

М. Тајчевић - Балканске игре (избор) 

С. Христић - игра "Грлица" из балета "Охридска легенда" 

Страни композитори 

А. Вивалди - "Годишња доба" (Пролеће) 

А. Дворжак - Хумореска 

Е. Григ - Пролеће 

Б. Сметана - Влтава 

В. А. Моцарт - Мала ноћна музика I и III став 

Л. В. Бетовен - Менует из II става Сонатина у Г дуру оп. 49 

А. Хачатурјан - Игра сабљама из балета "Гајана" 

М. Мусоргски - Слике са изложбе (избор) 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ПЕТИ  РАЗРЕД  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

     У области ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ:  

- Основни ниво: Ученик препознаје основне елементе музичке писмености у складу са Наставним програмом и основне 

карактеристике певачких гласова. Препознаје одређене музичке жанрове. 

- Средњи ниво: Ученик препознаје основне елементе музичке писмености одређене Наставним програмом, основне 

карактеристике певачких гласова и разликује вокалне, инструменталне и вокално-инструменталне саставе. Познаје 

основне појмове појединих музичких жанрова и народног стваралаштва. 

Напредни ниво: Ученик зна и разуме елементе музичке писмености у складу са Наставним програмом, препознаје 

основне карактеристике група музичких инструмената. Познаје основне појмове појединих музичких жанрова, 

народног стваралаштва и контекст настанка српске народне музике 

     У области СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ: 

- Основни ниво: Ученик препознаје основна темпа, динамику и врсту такта слушаног дела, разликује инструментале 

и вокалне саставе. На основу слушања музичког примера може да препозна припадност одређеном музичком 

жанру. 

- Средњи ниво: Ученик познаје основна темпа, динамику, врсту такта у слушаном делу и може да одреди основне 

карактеристике композиције. Препознаје вокалне групе и инструменталне саставе. Може да одреди припадност 

слушаног примера одређеном жанру и препознаје народно и уметничко стваралаштво. 

Напредни ниво: Ученик препознаје основна темпа, динамику, врсту такта и карактер слушаног дела. Препознаје 

инструменталне и вокалне саставе. Препознаје везу музичког садржаја примера са ванмузичким програмом. 

Препознаје одређена дела народног и уметничког музичког стваралаштва, као и фоклорну музику других народа. 

           У области МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ: 
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- Основни ниво: Ученик може да пева или свира (на неком од Орфових инструмената) једноставније музичке 

примере у С-дуру до 8 тактова. 

Напредни ниво: Ученик може да пева уз тактирање и/или свира (на неком од Орфових инструмената) 

једноставније музичке примере поштујући основне ритмичке вредности темпа, основни динамички распон и 

партитурне ознаке. Може да пева у хору или свира у оркестру једноставније песме различитих жанрова. Уме да 

изведе игру по избору (народну или класичну). Учествује у школским приредбама. 

             У области  МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО: 

Основни ниво: Ученик може да осмисли једноставну ритмичку пратњу песме коју зна на неком од Орфових 

инструмената и да нацрта или направи једноставне музичке инструменте. 

Напредни ниво: Ученик може да осмисли једноставну ритмичку пратњу песме коју зна, и даје запише и одсвира. 

Може активно да учествује у компоновању мање музичке целине са наставником. Ученик може да нарпави модел 

инструмената по избору од понуђених инструмената из окружења. Може да осмисли музичку игру (драматизација 

песме) на основу песме различитих жанрова. 
 

                                              V разред  -  ИСТОРИЈА  -  36 часова 

Циљ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе 

историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и 

развијању националног, европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика.  

Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске процесе и 

токове, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју 

(политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава. 

Оперативни задаци: 

- 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 са основним одликама античке културе. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

УВОД 

Прошлост (појам прошлости, историјски извори). 

Време (хронологија - рачунање времена). 

Историја, наука о прошлости (историја као наука и као наставни предмет, подела прошлости, хронолошки и 

географски оквири старог века). 

ПРАИСТОРИЈА 

Основне одлике праисторије (постанак човека, живот и занимања, проналасци, праисторијска налазишта на 

централном Балкану). 

СТАРИ ВЕК 

Основна обележја Старог истока (географски појам Старог истока, најпознатије државе и структура друштва). 

Култура народа Старог истока (религија, писмо, наука, свакодневни живот). Најстарији период грчке историје 

(Критско, Микенско и Хомерско доба, колонизација, митови о Минотауру, Ахилу, Одисеју...). 

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

Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат (узроци ратова, битке на Маратону и у Термопилима, поход на 

Сицилију, карактер и последице ратова). Грчка култура (религија, олимпијске игре, митологија). Грчка култура 

(уметност, наука, свакодневни живот). Хеленистичко доба и његова култура (појам хеленизма и његови 

хронолошки оквири, Александар Велики, култура). Постанак Рима (оснивање Рима - легенда о Ромулу и Рему, 

структура друштва, хронолошки оквири и уређење римске републике). Рим - светска сила старог века (војска, 

освајања и провинције). Рим у доба царства (принципат, Трајанови ратови на Дунаву, доминат, централни Балкан у 

антици - антички остаци на простору централног Балкана). Римска култура (религија, уметност, наука, свакодневни 

живот). Хришћанство (појава хришћанства, прогони хришћана, цар Константин и Милански едикт). Пад Западног 

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

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА У остваривању циља наставе историје припрема за часове је од изузетне 

важности, као и планирање наставе на годишњем и месечном нивоу. Требало би настојати да се ученици укључе у 

наставни процес и да се развијају њихове интелектуалне и креативне способности. На тај начин ће настава историје 

бити занимљива и неће бити сведена на пуко меморисање историјских чињеница. Наставник би требало да 
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усмерава рад ученика, а не само да им пружа готова знања. На часовима би требало да буду заступљене активне 

методе рада, у којима ученик није само пасивни посматрач већ и учесник у наставном процесу. Развијањем 

креативног и критичког мишљења ствара се могућност слободнијег и интересантнијег извођења наставе историје. 

Да би се наведени задаци наставе историје што потпуније остварили неопходно је да се обезбеди корелација са 

сродним предметима, као што су географија, српски језик, ликовна и музичка култура, верска настава, грађанско 

васпитање и свакодневни живот у прошлости. Чињеница да се исти садржаји у историји и сродним предметима не 

обрађују у исто време, због различитих наставних програма, знатно отежава корелацију у обради новог градива. 

Наставници историје могу корелацију остварити консултовањем са наставницима сродних предмета у обради исте 

материје у току наставе, као и заједничком обрадом неких тема кроз додатни рад, слободне активности, излете и 

екскурзије. Посебну могућност за међупредметну сарадњу пружа додатни рад, чије теме могу да обухвате садржаје 

сродних предмета обрађене уз стручно-методичку помоћ наставника тих предмета. У настави историје нагласак би 

требало ставити на активне облике рада. Они се најпотпуније могу остварити кроз групни рад, рад у паровима, 

индивидуални рад или дискусију свих ученика у одељењу. Часове са поменутим облицима рада требало би 

брижљиво планирати и рационално изводити, имајући у виду да је њихов основни задатак активирање ученика, 

њихово оспособљавање за самостални рад и усвајање знања, развијање способности и навика. Реализација садржаја 

програма у великој мери зависи од правилног избора наставних метода. У настави историје усмено излагање 

наставника (монолошка метода) и разговор са ученицима (дијалошка метода) заузимају веома важно место. Осим 

ове две најзаступљеније методе, треба користити и остале. Посебан значај има коришћење историјских текстова, 

нарочито извора. Читањем и анализом историјских извора ученицима се пружа могућност да сагледају 

специфичност неког историјског проблема или појаве. Веома је важно напоменути да би требало користити и 

историјске карте, јер њихова адекватна употреба олакшава темељно савлађивање градива. Истицање поменутих 

метода не значи да би остале требало запоставити. Наставник би требало да свакој наставној јединици приступа као 

посебном образовном и дидактичком проблему и проналази одговарајућа решења. У настави историје требало би 

што чешће користити следећа наставна средства: - историјске карте (зидне, из атласа, уџбеника и друге 

литературе); - илустрације (слике, дијапозитиви, шеме, графикони); - документарне и игране видео и дигиталне 

материјале; - музејске експонате; - културно-историјске споменике (обилазак споменика). Наставни садржаји 

предмета историја у петом разреду ученика уводе у историју, науку која се бави прошлошћу људског друштва, у 

праисторијски период људске цивилизације и период старог века. Препоручени садржаји наставнику остављају 

могућност да ученике постепено уводи у историју као науку, пратећи развојну линију цивилизације кроз културне, 

привредне и политичке делатности људи у најстаријим епохама прошлости. Иако се ученици први пут сусрећу са 

систематским изучавањем историје, у раду се могу користити њихова знања о друштвеним појавама и одређеним 

историјским догађајима која су стекли у првом циклусу основног образовања и васпитања. Мали фонд часова и 

психофизичке могућности ученика захтевају од наставника рационалност при избору битних чињеница, без много 

хронологије и дефиниција историјских појмова и социолошких категорија. Тежиште наставе историје у петом 

разреду требало би да буде на разумевању античког друштва и културе. 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ПЕТИ  РАЗРЕД  ИСТОРИЈА 

   У области I теме основни ниво ученик/ученица: 
ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 

ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације  дате у форми слике 

     У области II теме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације  

У области III теме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године и прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних)  

                  о којој историјској  појави,догађају и личности је реч 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације  дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске  информације дате у форми историјске  

                карте у којој је наведена легенда 

СРЕДЊИ НИВО 

        У области I теме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 

       У области IIтеме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 

       У области III теме основни ниво ученик/ученица: 
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ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом  временском одредницом и  

                историјским периодом 

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу  карактеристичних сликовних  

                 историјских извора 

НАПРЕДНИ 

        У области I теме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора 

          У области III теме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора 

            У области III теме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да   одреди  којој деценији и веку,  

                историјском периоду припада одређена година, личност и историјски феномен) 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора 

Активности ученика: 

- основни ниво: описује, наводи, понавља, препознаје, именује, проналази, разликује 

- средњи ниво: организује, дефинише, закључује, објашњава, показује 

- напредни ниво: скраћује, препознаје на примеру, упоређује, прави табеле 

                                                                             

                                              V разред  -  ГЕОГРАФИЈА  -  36 часова 

Циљ наставе географије је усвајање знања о риродногеографским 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 и 

месту и улози наше државе у свету 

Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају 

да стичу и развијају знања и разумевања, умења и ставове према светским и националним 

вредностима и достигнућима. Настава географије треба да допринесе: 
- стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони; 

- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у процесу учења и 

истраживања и у свакодневном животу; 

- стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу; 

- разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу; 

- развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међу- условљености географских појава и процеса 

у простору и времену; 

- развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у 

геопростору; 

- стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању њиховог просторног 

размештаја; 

- разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, насеља и привредних 

делатности; 

- стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама; 

- стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија; 

- упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних и 

хуманитарних проблема у савременом свету; 

- стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним регионалним целинама; 

- развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине; 

- развијању толеранције, националног, европског и светског идентитета; 

- стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално учење и истраживање и њиховој 

примени у свакодневном животу; 

- развијању опште културе и образовања ученика. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и науке уопште; 

- стекну најосновнија знања о васиони и васионским телима и њиховим основним својствима; 
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- 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 картографије и да се оспособе за коришћење географске карте као извора 

информација и оријентације; 

- схвате унутрашњу грађу Земље и да разумеју 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 способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и истраживање. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

УВОД (1) Предмет проучавања, подела и значај географије. ВАСИОНА И ЗЕМЉА (6) Васиона: звезде, сазвежђа, 

галаксије, Млечни пут. Сунчев систем: Сунце, планете. Сателити: Месец, месечеве мене, мала тела Сунчевог 

система. Облик и величина Земље: континенти, океани, глобус. ГЕОГРАФСКА КАРТА (8) Географска мрежа: 

меридијани/подневци и паралеле/упоредници. Географска ширина и географска дужина. Географска карта: садржај 

географске карте; подела карата према садржају. Математички елементи карте: картографска мрежа; размер; подела 

географских карата према размеру. Географски елементи карте и њихово представљање на карти. Мерење на карти 

и оријентација карте. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА (21) Земљина кретања (4) Ротација Земље и последице ротације: смена 

обданице и ноћи, привидно кретање Сунца, локално време. Револуција Земље и последице револуције: неједнака 

дужина обданице и ноћи током године, смена годишњих доба, топлотни појасеви; календар. Унутрашња грађа и 

рељеф Земље (11) Стене: магматске, седиментне, метаморфне; фосили. Постанак и унутрашња грађа Земље. 

Литосферне плоче: кретање плоча, промена положаја континената. Вулканизам и земљотреси. Рељеф: планине и 

равнице; настанак планина: набране и громадне планине. Обликовање рељефа дејством спољашњих сила (дејством 

река, морских таласа, ветра, леда, растварачким деловањем воде, човековом активношћу). Ваздушни омотач Земље 

(6) Атмосфера: састав, структура, значај. Време: метеоролошки елементи и појаве (температура, притисак, 

влажност, падавине, облаци); прогноза времена. Клима: климатски чиниоци, основни типови климе. Загађивање 

атмосфере: глобално загревање, озонске рупе, киселе кише, мере заштите. 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Наставни програм географије за пети разред основног образовања и васпитања ослања се на савремена достигнућа 

и на перспективе развоја географске науке, корелативан је и примерен интересовањима и развојним способностима 

ученика. 

При изради овог програма полазну основу чинили су: - општи циљеви и задаци основног образовања и васпитања; - 

образовни, васпитни и функционални задаци савремене наставе географије, уважавајући систем географије као 

научне дисциплине, њене принципе и њену филозофску основу; - вишегодишња истраживања и анализе програма 

географије бројних држава света; - потребе постизања боље равнотеже између узрасних способности ученика, 

њихових потреба и интересовања; - услови у којима се реализује наставни предмет; - опремљеност школа 

наставним средствима; - искуства и препоруке географске стручне јавности; - препоруке Интернационалне 

географске уније и Српског географског друштва. - Концепција програма заснива се на: - поступном увођењу и 

развијању географских појмова, појава и процеса у оквиру програмских садржаја спирално распоређених у другом 

образовном циклусу; - наглашавању улоге географских метода у оспособљавању ученика да логички мисле, што је 

од многоструког значаја; - појмовима, појавама и процесима савремене географске науке који су значајни и 

погодни за успешније разумевање укупних садржаја и неопходни су у процесу даљег учења; - досадашњим 

наставним програмима у Републици Србији; - резултатима праћења примене досадашњих програма. Наставни 

програм је тематски конципиран. Програм садржи четири теме из опште географије. За сваку тему јасно су 

издвојени наставни садржаји које би требало обрадити и предложен је оријентациони број часова по свакој 

наставној теми. Слобода и креативност наставника испољиће се кроз самостално планирање и одређивање типова 

часова, као и избора наставних метода, техника, активности, дидактичких средстава и помагала. Садржаји опште 

географије имају посебан значај јер представљају основу за каснија географска изучавања и зато се њима мора 

посветити посебна пажња. Од степена усвојености ових садржаја у великој мери зависи изучавање географије у 

старијим разредима. Ови садржаји у великој мери су апстрактни и тешки за ученике овог узраста, зато је важно 

издвојити оне садржаје који се по обиму, дубини и систему излагања разликују од научних. Разлика по обиму 

састоји се у томе што су у наставном предмету укључени садржаји који чине основни део науке, али и део који је 

одабран тако да одговара узрасту ученика. Разлика у дубини залажења у садржаје означава чињеницу да географска 

наука садржи објекте, појаве, процесе и односе до најсложенијих аспеката, док географија као наставни предмет 

садржи тумачења само до оног нивоа који су разумљиви ученицима одређеног узраста. Али и поред ових разлика, 
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наставни предмет мора садржати у себи само научне истине. Разлика по систему излагања садржаја заснива се на 

томе што се у науци примењује научно-логички систем од једноставнијег ка сложенијем, а у настави географије 

систем од (ученицима) познатијег ка (ученицима) непознатијем. То значи да се може догодити да је у науци нешто 

објективно сложеније у односу на друге делове градива. Међутим, ако је то ученицима познатије, онда се у настави 

географије оно ставља у ранију фазу усвајања. 

Кроз презентовање садржаја у настави географије ученици добијају целовиту и комплексну слику географске 

стварности. Да би се то постигло, потребно је повезати географске наставне садржаје са садржајима других 

предмета (у оба образовна циклуса) који су слични или се међусобно вертикално и хоризонтално допуњавају. То би 

требало да значи да без познавање наставне материје сродног предмета, не могу се потпуно схватити и научити 

одговарајући слични географски садржаји. Исто тако, без разумевања и познавања физичкогеографских и 

друштвеногеографских садржаја није могућно схватити регионалногеографске садржаје. Корелација географије са 

другим наставним предметима представља поступак који је неопходно спроводити у настави. Корелација са другим 

предметима може се остварити на три начина: у виду хоризонталне, дијагоналне и вертикалне корелације. Сви 

наведени начини корелације доприносе побољшавању квалитета и структуре наставних садржаја, развијању 

логичког мишљења, функционалног и трајног знања, остваривању принципа комплексности, односно, стварању 

реалних представа о географској стварности. Садржаји програма наставног предмета географије у петом разреду 

основне школе обухватају систематско изучавање елемената опште географије, а програмску структуру чини 

четири наставне теме: 1. Увод 2. Васиона и Земља 3. Географска карта 4. Планета Земља На првом наставном часу 

наставник уводи ученике у наставни предмет, односно, упознаје ученике са циљевима и задацима, поделом и 

значајем географије. На овом часу потребно је упознати ученике са садржајем наставног програма и дати им јасна 

упутства за рад. Наставну тему Васиона и Земља чине најосновнија астрономска и математичкогеографска знања о 

васиони, Сунчевом систему, облику и величини Земље, њеном положају у васиони и о небеским телима Сунчевог 

система (посебно о Земљином најближем суседу - Месецу). Кроз ову наставну тему потребно је информисати 

ученике о основним особинама осталих небеских тела. Посебан значај има обрада садржаја који се односе на 

постанак, облик, величину Земље, распоред континената и океана. Ови садржаји најбоље могу да се објасне 

демонстративно- илустративним методама и методама експеримента уз употребу модела Земље- глобуса. 

Препоручује се наставнику да са ученицима посети Планетаријум и Народну опсерваторију у Београду и да за 

време ведрих ноћи у локалној средини покаже ученицима видљива сазвежђа и оријентацију помоћу звезде 

Северњаче. Трећа наставна тема Географска карта чини скуп знања и практичних вештина којима ученици треба да 

овладају у настави географије и односе се на познавање оријентације у простору, практично коришћење и 

познавање географске карте. У том погледу географска настава пружа могућност ученицима да у континуираном 

раду са географским картама савладају вештину од једноставнијег до сложенијих облика читања карата. Сталном 

употребом географске карте знање се проширује и продубљује, упознају се различити аспекти карте и усавршава се 

њена практична примена. Наставни садржаји из картографије имају велики образовни значај јер чине основу за 

разумевање свих аспеката географске науке и наставе, али имају и општеобразовни значај због потребе коришћења 

карата скоро у свим областима човекове делатности. 

Обрада картографских садржаја на најбољи начин се може реализовати кроз посматрање, мерење, бележење, 

цртање, вежбање на часу у учионици или на терену. Важну улогу имају наставни објекти и средства као што су 

поједини наставни модели и глобуси. Уколико се обрада ових наставних садржаја заснива на примени оскудних 

наставних средстава, објашњења наставника морају бити јасна, треба да се заснивају на корелацији са математиком, 

различитим врстама мерења објеката у простору и њиховог поређења димензија, међусобног просторног и 

визуленог односа. Имајући у виду да је оријентација ученика на географској карти веома слаба, напомињемо да је у 

настави географије неопходно коришћење географских карата на свим типовима часова и у свим облицима 

наставног рада. Четврту тему Планета Земља чине садржаји физичке географије и разврстани су у три мање целине. 

Садржаји прве целине Кретања Земље ослањају се на садржаје претходних тема. За ученике овог узраста посебно 

може бити тешко разумевање Земљине ротације, револуције и последица ових кретања. Због тога је потребно 

посебну пажњу посветити обради и утврђивању ових садржаја. Наставнику се препоручује примена очигледних 

наставних средстава (глобус, батеријска лампа, телуријум, видео записи...) и демонстративно-илустративне методе 

и методе експеримента како би се могао постићи висок степен разумевања и адекватног прихватања садржаја. То ће 

бити предуслов за касније усвајање низа других појмова везаних за смену обданице и ноћи, годишњих доба, 

климатских појасава, односно свих појмова везаних за време и климу и уопште, појаве и процесе у атмосфери, као 

и у хидросфери и биосфери (6. разред). Друга и трећа целина ове наставне теме обухвата систем знања о 

Унутрашњој грађи и рељефу Земље и о ваздушном омотачу Земље. Ова знања систематизована су по Земљиним 

сферама у оквиру којих ученици упознају објекте, појаве и процесе, гранске и међугранске везе, као и посебне 

физичкогеографске законитости. Када се обрађују географски процеси потребно је нарочито указати на ток 

географских квантитативних промена и њихов карактер и упозорити како такве промене могу у одређеним 

тренуцима да утичу на квалитативни преображај, односно на развој. У току обраде сваке сфере појединачно треба 

водити рачуна да ученици што боље схвате и прихвате суштину гранских веза или веза у оквиру једне сфере. 

Најбољи начин је када се указује на принципе веза, да би се упоредо с тим, на основу појединих примера, показало 

како те везе функционишу у већем броју варијанти или случајева. Тиме ће ученицима бити омогућено да боље 
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схвате законитости веза, њихове типичности, али и атипичности. Пошто су атипичности географских гранских веза 

доста честе, потребно их је што више презентовати јер ће се тиме пружити могућност да ученици схвате суштину 

географске логике. Приликом обраде наставних садржаја из ових наставних целина потребно је водити рачуна о 

знањима, вештинама и искуствима стеченим у првом образовном циклусу (Свет око нас, Природа и друштво), као и 

о обиму и дубини наставне грађе која треба да буде у складу са развојним способностима ученика. Поједини 

наставни садржаји који су предвиђени за обрађивање тешки су за разумевање, а неки су и апстрактни. Препоручује 

се обрада само основних појмова, појава и процеса уз обилато коришћење дидактичког материјала и разноврсних 

метода рада (експеримент), које доприносе очигледности и трајности знања и умења. На овај начин истовремено се 

стичу знања, умења и вештине које ће ученицима омогућити даље учење. 

Једна од основних вештина, која се препоручује, је правилно географско посматрање и уочавање природних 

објеката, појава и процеса у локалној средини чиме се подстиче природна радозналост деце, самостално 

истраживање и правилна њихова интерпретација. Садржаји физичке географије дају могућност стицања знања, 

вештина и навика коришћењем статистичког материјала који је систематизован у табелама, као и руковањем 

различитим мерним инструментима, регистровањем и обрадом података које они показују. На овај начин повезују 

се и интерпретирају квантитативни показатељи, утврђују узрочно-последичне везе и односи, што доприноси 

развоју логичког мишљења и стицању функционалних знања и вештина. У оквиру ове теме сви физичкогеографски 

објекти, појаве и процеси не могу се потпуно обрадити, што и није циљ овог наставног програма. Сви ови садржаји 

налазе су у оквиру садржаја регионалне географије и пропуштено се може допунити и објаснити. Скрећемо пажњу 

наставницима да је у коришћењу уџбеника важан селективан приступ датим садржајима. Такође, препоручује се да 

од ученика не захтевају меморисање фактографског и статистичког материјала. Стечена знања треба да буду 

применљива, а ученици оспособљени да сами истражују и анализирају одређене географске објекте, појаве и 

процесе. 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ПЕТИ  РАЗРЕД  ГЕОГРАФИЈА 

 У области ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ ученик/ученица на основном нивоу постигнућа: 

ГЕ 1.1.1. разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања 

ГЕ 1.1.2. наводи и описује начине представљања Земљине површине (глоб и географска карта) 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте. 

     На средњем нивоу: 

ГЕ 2.1.1.одређује стране света у  простору и на географској карти 

ГЕ 2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти  

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе који су  

               представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним средствима  

               (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима ...), графиком, табелом и  

               схемом. 

       На на напредном нивоу: 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница - објеката,  

                појава,  процеса и односа на основу анализе географске карте 

         У области ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица на основном нивоу: 

ГЕ 1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред 

ГЕ 1.2.2. описује облик Земље и препознаје појаве и процесе везане за њена кретања 

ГЕ 1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне  

                  одлике 

   На средњем нивоу: 

ГЕ 2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања 

ГЕ 2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним сферама  

               (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

    На напредном нивоу: 

ГЕ 3.2.1. препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног облика и њених кретања 

ГЕ 3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и биогеографску  

                 зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање 

 

 

 

                                        V разред  -  МАТЕМАТИКА  -  144 часа 

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 
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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. 
  

Задаци наставе математике јесу: - стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних 

односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; - стицање основне 

математичке културе потребне за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове 

делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; - развијање 

ученикове способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења; - 

развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и математичке радозналости; - стицање 

способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику; - 

усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима; - савлађивање основних операција с 

природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих операција; - 

упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа; - 

оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; - припрема ученика за 

разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука; - изграђивање позитивних особина ученикове 

личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за 

самостални рад; - стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

Оперативни задаци  
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.); - 

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 

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. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
Скупови 

Скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп (с одговарајућим знацима). 

Венови дијаграми. 

Скуповне операције: унија, пресек, разлика.  Речи: „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”. 

Обнављање својстава скупа N (природних бројева) и скупа N0 (природних бројева са нулом). 

Основни геометријски објекти: 

Права, дуж, полуправа, раван. 

Изломљене линије; области. 

Кружница (кружна линија), круг. Кружница и права; тетива и тангента. 

Угао 

Угао (појам, елементи, обележавање). 

Централни угао; кружни лук и тетива. Преношење углова. 

Врсте углова (опружен, прав, оштар, туп, пун угао). 

Упоређивање углова. 

Мерење углова (јединице: степен, минут, секунд; угломер). 

Сабирање и одузимање углова. 

Појам комплементних и суплементних углова. 

Суседни, упоредни и унакрсни углови. 

Паралелне праве с трансверзалом и углови које оне чине. 

Углови с паралелним крацима. 

Дељивост бројева 

Дељење у скупу N0 (једнакост a=bq+r, 0≤r<b). 

Појам дељивости; чиниоци и садржаоци природног броја. 

Дељивост декадним јединицама. Дељивост са 2, 5, 3. Дељивост са 4 и 9. 

Прости и сложени бројеви. Растављање природних бројева на просте чиниоце. 

Заједнички делилац и највећи заједнички делилац. Заједнички садржалац и најмањи заједнички садржалац. 

Разломци 

Појам разломка облика a/b. Проширивање и скраћивање разломака. 
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Упоређивање разломака. 

Децимални запис разломка. Превођење децималног записа разломка у запис облика Заокругљивање бројева. 

Придруживање тачака бројевне полуправе разломцима. 

Основне рачунске операције с разломцима (у оба записа - обичном и 

децималном) и њихова својства. Изрази. 

Једначине и неједначине у скупу позитивних рационалних бројева облика: x + 

а = b, x - а = b, x + а > b, x - а > b, x + а < b, x - а < b, а - x < b, а - x > b, аx = b, x : а 

= b, аx + b = c, аx - b = c, а(x + b) = c, а(x - b) = c, а(x - b) = c, аx < b, аx > b, x : а < b, 

x : а > b, а : x = b, а : x < b, а : x > b, и сличне. 

Аритметичка средина. Основна неједнакост: за p < q, p < (p + q)/2 < q. Између свака два рационална броја налази се 

рационалан број (тј. неограничен број њих), јер је скуп рационалних бројева густ у себи. 

Размера и њене примене (алгебарска и геометријска интерпретација). 

Осна симетрија 

Осна симетрија у равни. Симетричне тачке; симетричност двеју фигура у 

односу на праву. Оса симетрије фигуре. 

Симетрала дужи и симетрала угла; конструкције. 

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка 

годишње (с исправкама 8 часова). 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Због лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама по моделу (укупан број 

часова за тему; број часова за обраду + часова за понављање и увежбавање). Скупови (16; 7 + 9) Скупови тачака 

(12; 5 + 7) Дељивост бројева (12; 5 + 7) Угао (20; 8 + 12) Разломци (62; 26 + 36) Осна симетрија (14; 5 + 9) Скупови. 

Коришћењем примера из текућих садржаја, даље се осмишљава појам скупа као најопштији у односу на друге 

појмове математике, што доприноси изграђивању математичког језика и уноси прецизност у изражавању. 

Настава о скуповима у V разреду треба да представља известан корак напред у односу на оно што је ученицима већ 

познато. Потребно је, на разноврсним примерима, користити одговарајуће симболе (знаке) и уочавати законитости 

скуповних операција уз помоћ Венових дијаграма. На подесним примерима треба илустровати употребу речи: 

сваки, неки, или, и, не, следи. При раду с дијаграмима ове речи ће се везивати за скуповне операције и релације. 

Задржати се на два скупа. Обновити својства скупова N и N0 (бити претходник или следбеник) и подсетити се 

придруживања бројева тачкама бројевне праве. Наставити с даљим изграђивањем појмова: бројевни израз, 

променљива, израз с променљивом и придруживање (повезано с рачунским операцијама, одговарајућим 

једначинама и неједначинама), користећи при томе и термине: израз, формула (уместо релација, јер се уобичајено 

каже - Напишите формулу за израчунавање обима квадрата и сл.), исказ. Мада се појам пресликавања (функције), 

као и сам термин, не уводе, треба уочавати и наводити примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним 

областима (откривање правила придруживања, придруживање по датом правилу: бројева - бројевима, бројева - 

дужима, бројева - површима, бројева - именима и др.). При томе нарочито помаже коришћење дијаграма и табела 

(табела вредности израза, табела резултата неког пребројавања или мерења и др.). Користити се поменутим 

дијаграмима и табелама. 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. Напоменимо да се под појмовима 

„круг” и „многоугао” подразумевају делови равни које чине граничне линије с њиховим унутрашњим областима. 

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 уз трансверзалу паралелних правих (сагласни, супротни и наизменични). Дељивост бројева. - 

Подсетити да дељење у скупу природних бројева без остатка није увек могуће, увести дељење с остатком. 

Објашњавајући релацију а = bq + r, 0 ≤ r < b, , где је а дељеник, b делилац, q количник, а р остатак, добро подвући 

значај неједнакости 0 ≤ r < b. Инсистирати на запису а = bq + r. Увести појам дељивости, чинилаца и садржалаца 

природног броја. Правила дељивости појединим бројевима, појмови простог и сложеног броја, растављање 

природних бројева на просте чиниоце и одређивање НЗД и НЗС имају своју примену код разломака (скраћивање, 

проширивање, довођење разломака на једнаке имениоце и др.). Разломци. - 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 
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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 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 практичних проблема. Осна симетрија. - Битни садржаји које обухвата ова тема су: илустровање осне 

симетрије уз помоћ модела, коришћењем природних ситуација и квадратне мреже (као уводни корак), уочавање 

својстава која остају непромењена, конструкција осно-симетричних тачака и фигура (конструкција нормале на дату 

праву кроз дату тачку и др.), конструкције симетрале дужи и симетрале угла, као и неке њихове једноставније 

примене. 

ДОДАТНИ РАД (Оријентациони програм; 36 часова годишње) 

Скупови. Везници и њихова интерпретација скуповним операцијама и релацијама. (4) 

Релације; графиви. Логички задаци. (4) 

Дељивост бројева. (2) 

Разломци (својства и рачунање у скупу позитивних рационалних бројева) - одабрани задаци. (6) 

Дијаграми и њихова примена у решавању разноврсних математичких проблема - Венови дијаграми, метод дужи и 

сл. (4) 

Изометријске трансформације (осна симетрија, конструкције савијањем папира) - одабрани конструктивни задаци. 

(6) 

Права и кружница - конструктивни задаци. (4) 

Задаци логичко - комбинаторне природе. (4) 

Развој нумерације. (2) 

Напомена. - Назначени број часова (у загради), за поједине теме, је оријентациони и може да се повећа или смањи 

за један час. Такође, известан број часова (највише 5) може да буде искоришћен за решавање задатака са 

математичких такмичења или задатака који по свом садржају излазе из оквира препоручених тема. 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ПЕТИ  РАЗРЕД  МАТЕМАТИКА 

 

1. СКУПОВИ 

Основни ниво 

 Читају елементе задатих скупова 

 Раде четири основне рачунске операције на скупу N (природних бројева) и скупу N0 (природних бројева са 

нулом) 

Средњи ниво 

 Умеју да формирају и графички прикажу скупове, знају урадити унију и пресек два скупа 

 Раде четири основне рачунске операције на скупу N (природних бројева) и скупу N0 (природних бројева са 

нулом) са вишечланим изразима 

Напредни ниво 

 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" 

2. ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ 

Основни ниво 

 Распознају геометријске објекте(права, паралелне и нормалне праве,  дуж, полуправа, раван, кружница, 

круг, угао и др.) 

Средњи ниво 

 Цртају геометријске објекте (права, паралелне и нормалне праве,  дуж, полуправа, раван, кружница, круг, 

угао и др.) 

Напредни ниво 

 Цртају и конструишу, по потреби, геометријске објекте (права, дуж, полуправа, раван, кружница, круг, 
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угао и др.) 

3. УГАООсновни ниво 

 Користе одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, времена и углова али и 

знају да измере дужину дужи лењиром,  величину угла угломером 

Средњи ниво 

 Одређују суплементне и комплементне углове, упоредне и унакрсне углове и рачунају са њима ако су 

изражени у целим степенима 

Напредни ниво 

 Рачунају са угловима укључујући и претварање угаоних мера 

 Познају углове уз трансверзалу паралелних правих, углове с паралелним крацима и њихова својства, 

такође  умеју да цртају праву паралелну датој правој 

4. ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА 

Основни ниво 

 Знају  да деле са остатком једноцифреним бројем и знају када је један број бељив другим 

Средњи ниво 

 Знају шта је дељеник, делилац и количник, познају правила дељивости, знају такође који су прости а који 

сложени бројеви, користе бројеве и бројевне изразе у једноставнијим реалним ситуацијама 

Напредни ниво 

 Познају  дељивост  природних  бројева  и основна  правила дељивости и оперише са појмом дељивости у 

проблемским ситуацијама 

 Умеју да одређују најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички делилац као и да их примене на 

текстуалне задатке 

5. РАЗЛОМЦИ(ПРВИ ДЕО) 

Основни ниво 

 Умеју да запишу разломке на разне начине али и да преведу децимални запис броја у разломак и обрнуто 

 Упореде по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

 Умеју да раде основне рачунске операције са разломцима истих именилаца 

Средњи ниво 

 Схватају појам разломка и умеју да га запишу у различитим облицима, да га прошире, скрате и упореде, 

али и да рачунају једноставније бројевне изразе са њима 

Напредни ниво 

 Схватају појам разломка, умеју да га записују на разне начине и врше прелаз с једног начина на други али 

и да рачунају сложеније бројевне изразе са њима  

 Умеју да упоређују разломке и да их представљају на бројевној правој 

 Имају довољну увежбаност у извођењу основних рачунских операција с разломцима (у оба записа) 

 Могу да читају, састављају и рачунају једноставније бројевне изразе (користе их у реалним ситуацијама) 

6. ОСНА СИМЕТРИЈА 

Основни ниво 

 Конструишу  симетралу  дужи  и симетралу  угла 

Средњи ниво 

 Конструишу  симетралу дужи и симетралу угла, конструишу  симетричне тачке, једноставније симетричне 

фигуре у односу на дату праву 

Напредни ниво 

 Познају осну симетрију и њена својства, а умеју да конструишу и симетрале дужи, симетрале угла, 

конструишу  симетричне тачке, симетричне фигуре у односу на дату праву као и нормале на дату праву кроз 

дату тачку. 

7. РАЗЛОМЦИ(ДРУГИ ДЕО) 

Основни ниво 

 Решавају једноставне једначине у скуповима N , N0  и  Q+   

 Претварају веће јединице дужине, масе и времена у мање, заокругљују величине исказане датом мером 

 Користе различите апоене новца  

Средњи ниво 

 Решавају мање сложене једначине у скуповима N , N0  и  Q+   

 Претварају веће јединице дужине, масе и времена у мање и обрнуто, заокругљују величине исказане датом 

мером 
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 Упоређују величине(дужину и масу) изражене различитим мерним јединицама   

 Знају израчунати аритметичку средину бројева 

Напредни ниво 

 Умеју да решавају  једначине и неједначине с разломцима 

 По потреби претварају и друге јединице мере, рачунајући са њима 

 Знају израчунати аритметичку средину бројева 

 Знају шта је размера и умеју да је примене 

 Увиђају математички садржај у текстуалним задацима и изражавају га математичким језиком 

 

 

 

                                              V разред  -   БИОЛОГИЈА   -  72 часа 

Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно- васпитних 

садржаја упознају основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју, природним 

појавама и законитостима које у њему владају.  

Изучавањем биологије код ученика треба развијати основну научну писменост, логичко 

расуђивање, способност критичког мишљења, свест о властитом положају у природи, 

објективност и логичко расуђивање, љубав према природи и осећање дужности да чувају и 

заштите природу, да развијају хигијенске навике и здравствену културу 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

- схвате улогу и значај биологије за напредак човечанства и одрживог развоја; 

- разумеју поступност у развоју живог света; 

- схвате да су жива бића груписана према сродности у пет царстава; 

- стекну основна знања о грађи и функционисању живих бића; 

- развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи; 

- стекну знања о разноврсности и распрострањености живих бића; 

- схвате узајамне односе живих бића и животне средине, као и динамику кружења материје и протицања енергије; 

- развију осећање одговорности према стању животне средине; 

- схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и унапређивању; 

- упознају грађу и функционисање човечијег организма; 

- стекну неопходне хигијенске навике за очување сопственог здравља и здравља других људи; 

- схвате да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања које 

обезбеђују хумане односе међу људима; 

- користе методе посматрања, мерења и експеримента; 

- приликом избора будућег занимања имају јасну представу о занимањима везаним за биологију, што ће им 

омогућити квалитетно професионално усмеравање. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- схвате појам биологије као науке значајне за напредак човечанства и 

одрживог развоја; 

- буду оспособљени за руковање једноставним лабораторијским прибором, 

лупом или микроскопом, као 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 
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музеј, библиотеке); 

- упознају царство гљива и њихове основне карактеристике. 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

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 ЖИВОГ СВЕТА (12) Особине 

живих бића. Жива бића су изграђена од ћелија - откриће ћелије, облик, величина и основна грађа (ћелије без 

организованог једра; ћелије са 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 

са организованим једром: једноћелијске алге, једноћелијске гљиве и праживотиње - одлике, начин живота и улога у 

природи. (информативно)  

ЦАРСТВО БИЉАКА - ГРАЂА И ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ БИЉАКА (31) 

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 (17) 

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), начин живота, размножавање. 

Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита скривеносеменица. 

Јестиве и лековите биљке. 

Житарице. 

Упутство за прикупљање биљака за хербар. 

Практичан рад: Прикупљање биљака за школски (заједнички) хербар. 

ЦАРСТВО ГЉИВА (6) 

Гљиве - нису биљке, нису животиње. 

Разноврсност гљива - квасци, плесни и печурке. 

Улога и значај гљива у природи. Симбиоза алги и гљива - лишајеви. 
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Вежба: посматрање квасца и хлебне буђи под лупом и микроскопом. 

Значај биљака и гљива. Ишчезавање и заштита биљака и гљива. 

Биодиверзитет. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
Програмски садржаји биологије резултат су захтева времена, најновијих достигнућа у науци и примерени су 

развојним способностима ученика. Наставне теме су логички распоређене, а обрађују садржаје из биологије - 

ботанике и пружају ученицима основна знања за брже и лакше разумевање градива. Приликом израде планова рада 

(глобалног и оперативног) треба предвидети око 60% часова за обраду новог градива и око 40% за друге типове 

часова, укључујући и излазак у природу. Излазак у природу подразумева, поред посматрања и праћења природних 

појава и процеса и прикупљање биљака за „заједнички хербар” (по десетак најтипичнијих представника биљака из 

окружења). Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, као и 

употребу информационих технологија. Избор наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа и 

опремљености кабинета. Избор облика рада препуштен је наставнику. Наставници треба да препознају различите 

нивое знања ученика; да настоје да побољшавају квалитет и проверавају резултате учења. Наставник за припрему 

рада на часу треба да користи одобрени уџбеник од стране Министарства просвете и спорта и да се усавршава 

пратећи акредитоване семинаре и најновију стручну литературу. 

 

                V разред  -  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА– 72 часа 

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да 

изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и 

технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа 
предузимљиво и иницијативно. 
 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 
По завршеној области/теми ученик ће бити у 

стању да: 
САДРЖАЈИ 

ЖИВОТНО И РАДНО  

ОКРУЖЕЊЕ 

– описује улогу технике, технологије и иновација 

у развоју заједнице и њихово повезивање 

– разликује основна подручја човековог рада, 

производње и пословања у техничко-

технолошком подручју 

– наводи занимања у области технике и 

технологије 

– процењује сопствена интересовања у области 

технике и технологије 

– организује радно окружење у кабинету 

– правилно и безбедно користи техничке апарате 

и ИКТ уређаје у животном и радном окружењу 

Појам, улога и значај технике и технологије на развој 

друштва и животног окружења. 

Подручја човековог рада и производње, занимања и послови 

у области технике и технологије. 

Правила понашања и рада у кабинету. 

Организација радног места у кабинету и примена мера 

заштите на раду. 

Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и 

радном окружењу. 

САОБРАЋАЈ 

– процени како би изгледао живот људи без 

саобраћаја 

– класификује врсте саобраћаја и саобраћајних 

средстава према намени 

– наводи професије у подручју рада саобраћај 

– направи везу између савременог саобраћаја и 

коришћења информационих технологија 

– разликује безбедно од небезбедног понашања 

пешака, возача бицикла и дечијих возила 

– правилно се понаша као пешак, возач бицикла 

и дечијих возила у саобраћају 

– користи заштитну опрему за управљање 

бициклом и дечијим возилима 

– аргументује неопходност коришћења 

сигурносних појасева на предњем и задњем 

седишту аутомобила и увек их користи као 

путник 

– повеже место седења у аутомобилу са узрастом 

Улога, значај и историјски развој саобраћаја. 

Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени. 

Професије у подручју рада саобраћај. 

Употреба информационих технологија у савременом 

саобраћају 

Саобраћајна сигнализација – изглед и правила поступања. 

Правила и прописи кретања пешака, возача бицикла и 

дечијих возила (ролери, скејт, тротинет) у саобраћају – 

рачунарска симулација и саобраћајни полигон. 

Обавезе и одговорност деце као учесника у саобраћају. 

Заштитна опрема потребна за безбедно управљање бициклом 

и дечијим возилима. 
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ученика 

– одговорно се понаша као путник у возилу 

– показује поштовање према другим учесницима 

у саобраћају 

– анализира симулирану саобраћајну незгоду на 

рачунару и идентификује ризично понашање 

пешака и возача бицикла 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТAЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

– самостално црта скицом и техничким цртежом 

једноставан предмет 

– правилно чита технички цртеж 

– преноси податке између ИКТ уређаја 

– примењује основне поступке обраде дигиталне 

слике на рачунару 

– користи програм за обраду текста за креирање 

документа са графичким елементима 

– користи Интернет сервисе за претрагу и 

приступање online ресурсима 

– преузима одговорност за рад 

– представи идеје и планове за акције које 

предузима користећи савремену информационо-

комуникациону технологију и софтвер 

Прибор за техничко цртање (оловка, гумица, лењир, 

троугаоници, шестар). Формати цртежа (А3, А4). Размера. 

Типови и дебљине линија (пуна дебела линија; пуна танка 

линија; пуна танка линија извучена слободном руком; 

испрекидана танка линија; црта-тачка-црта танка линија). 

Геометријско цртање (цртање паралелних правих, цртање 

нормале на дату праву, цртање углова помоћу лењира и 

троугаоника). 

Елементи котирања (помоћна котна линија, котна линија, 

показна линија, котни завршетак, котни број – вредност). 

Цртање техничког цртежа са елементима (типови линија, 

размера и котирање). 

Пренос података између ИКТ уређаја (рачунар, таблет, 

smartphone, дигитални фотоапарат). 

Апликација за дигиталну обраду слике. Операције 

подешавања осветљености и контраста слике. Промена 

величине/резолуције слике, издвајање дела слике. 

Креирање документа у програму за обраду текста. 

Форматирање текста, уметање слике и графике. 

Интернет претрага и приступ online ресурсима. 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

– повезује својства природних материјала са 

применом 

– објасни технологије прераде и обраде дрвета, 

производњу папира, текстила и коже 

– сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, 

коже и дрвета 

– правилно и безбедно користи алате и прибор за 

ручну механичку обраду (маказе, моделарска 

тестера, брусни папир, стега) 

– направи план израде једноставног производа и 

план управљања отпадом 

– самостално израђује једноставан модел 

Природни ресурси на Земљи: енергија и материјали. 

Управљање отпадом (рециклажа; заштита животне средине). 

Врсте, својства и примена природних материјала. 

Технологија прераде и обраде дрвета. 

Технологија прераде и обраде коже. 

Текстилна технологија. 

Технологија производње папира. 

Поступци ручне обраде и спајања папира, текстила, коже и 

дрвета – сечење/резање, спајање (лепљење) и заштита 

(лакирање). 

Коришћење алата и прибора за ручну обраду и спајање 

наведених материјала – маказе, моделарска тестера, брусни 

папир, стега. 

КОНСТРУКТОРСКО  

МОДЕЛОВАЊЕ 

– самостално проналази информације потребне 

за израду предмета/модела користећи ИКТ и 

Интернет сервисе 

– одабира материјале и алате за израду 

предмета/модела 

– мери и обележава предмет/модел 

– ручно израђује једноставан предмет/модел 

користећи папир и/или дрво, текстил, кожу и 

одговарајуће технике, поступке и алате 

– користи програм за обраду текста за креирање 

документа реализованог решења 

– самостално представља пројектну идеју, 

поступак израде и решење/производ 

– показује иницијативу и јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и постизању успеха 

– планира активности које доводе до 

остваривања циљева укључујући оквирну 

процену трошкова 

– активно учествује у раду пара или мале групе у 

Израда предмета/модела ручном обрадом и спајањем папира 

и/или дрвета, текстила, коже коришћењем одговарајућих 

техника, поступака и алата. 

Приказивање идеје, поступка израде и решења/производа. 

Тимски рад и подела задужења у тиму. 
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складу са улогом и показује поштовање према 

сарадницима 

– пружи помоћ у раду другим ученицима 

– процењује остварен резултат и развија предлог 

унапређења 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Информатика и рачунарство 

Математика 

Биологија 

Географија 

Ликовна култура 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради 

његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих 

задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу 

подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од 

важних предуслова личног и професионалног развоја. 

Наставни програм за пети разред оријентисан је на остваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет техника и 

технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних 

тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и дигитална писменост, ресурси и 

производња и конструкторско моделовање. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални план рада из кога ће 

касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу 

операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. Сада наставник за сваку област има дефинисане 

исходе. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу 

остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Поред уџбеника, као 

једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора 

сазнавања. 

С обзиром да је настава теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на две 

групе. 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учење аутономан. За сваки час треба планирати 

и припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек 

када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких 

процеса, радних операција и др. Када за то не постоје одговарајући услови, ученицима треба обезбедити 

мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Ученици у пети разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије која су стекли у оквиру 

предмета свет око нас и природа и друштво, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу различитих 

уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље стицање знања, овладавање вештинама водећи 

рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање правилних ставова према техници и технологији где 

је човек лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и за заштиту животне средине. Код ученика 

узраста 11, 12 година постоји природна радозналост за технику и технологију, као и потреба да нешто сами стварају 

својим рукама. То треба искористити на прави начин и учинити реализацију овог предмета што више повезаним са 

свакодневним животом ученика. Реализацијом вежби ученици откривају и решавају једноставне техничке и 

технолошке проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају свест о томе како се 

применом технике и технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а 

како понекад нарушава природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење чиме 

развијају свест о потреби, значају и начинима заштите животне средине. 

Животно и радно окружење 

Упознавање подручја човековог рада и производње, занимања и послова у области технике и технологије треба 

реализовати уз активну улогу ученика и примену одговарајућих медија. Омогућити ученицима да идентификују 

одређена занимања којима се људи баве и послове који се обављају у оквиру тих занимања као и техничка средства 

која се при томе користе. Тако ће упознати основна подручја човековог рада, производње и пословања у техничко-

технолошком подручју и развити критички однос који укључује разматрање ширег контекста технике и њеног 

утицаја на човека и планету Земљу с еколошког, економског, културолошког и социолошког аспекта. 

Упознати ученике са техником, техничким достигнућима и значајем технике и технологије. Указати на значај 

наставе технике и технологије у циљу стицања техничке културе, тј. техничке писмености и неопходност усвајања 
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одређених знања о техничким уређајима који нас окружују, добробитима која доносе, начину рада, могућим 

опасностима, развијањем вештина које омогућују креативност и иновативност у дизајнирању и изради техничких 

средстава као и сигурно и правилно њихово коришћење. Тако ученици стичу и одређена сазнања о разним 

професијама што ће им касније помоћи при професионалном усмеравњу и опредељивању. 

С обзиром да се кабинет за технику и технологију и рад у њему разликује од других кабинета у школи, 

ученици треба да упознају специфичност рада, распоред и организацију радних места као и правила понашања и 

рада у кабинету. Посебну пажњу треба посветити безбедности на раду приликом коришћења алата и прибора. 

Указати на ситуације које могу због непоштовања правила понашања или неправилне употребе алата и прибора 

бити потенцијалне опасности, као и на примену мера заштите на раду. 

Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу, ученици углавном упознају 

скоро свакодневно у својим домовима. Уз активну улогу ученика и примену мултимедија указивати на правилну 

употребу и евентуалне последице у случају непридржавања упутстава за коришћење и неисправности техничких 

апарата у домаћинству (усисивач, миксер, разне грејалице и др.). 

Препоручени број часова за реализацију ове наставне теме је 6. 

Саобраћај 

Ова област је изузетно важна јер се ученици петог разреда осамостаљују и шире радијус свог кретања, а 

статистика говори да у нашој земљи још увек велики број деце страда у саобраћају. По природи њиховог узраста 

још увек нису довољно пажљиви у саобраћају где могу бити пешаци, путници, возачи бицикла и дечијих возила. 

Зато је тежиште исхода на безбедном понашању и преузимању личне одговорности ученика за понашање у 

саобраћају. Употреба заштитне опреме при вожњи бицикла и других дечијих возила, као и коришћење сигурносних 

појасева у возилу је најважнији исход који треба постићи. Ученици треба да се на интересантан и очигледан начин 

упознају са правилима и прописима кретања пешака и бициклиста у саобраћају, начинима регулисања саобраћаја и 

безбедном кретању од школе до куће, да упознају хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију. За 

реализацију ових наставних садржаја треба користити одговарајуће мултимедије, а за практично увежбавање могу 

се користити полигони у оквиру школе или саобраћајне макете које могу израдити и ученици на редовним 

часовима или у раду слободних активности, као и коришћењем рачунарске симулације. 

Ученици имају прилику да упознају разне професије у области регулисања друмског саобраћаја и могућности 

и процене сопствених потенцијала и интересовања у вези са тим професијама. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 14. 

Техничка и дигитална писменост 

Циљ наставне теме је да ученици овладају вештинама употребе информационо-комуникационих технологија у 

техници и схвате њихову природну повезаност. У оквиру препорученог броја часова планирано је да се ученици 

упознају са техничким цртежом и обрадом дигиталне слике на рачунару. 

Техничко цртање представља универзални језик и основу техничке писмености у графичким комуникацијама у 

свим подручјима технике и свакодневном животу. Технички цртеж је средство размене информација у техници, од 

његовог настанка до производње тј. од идеје до реализације. Ученици развијају вештине читања и израде 

једноставнијих техничких цртежа и израду техничке документације. Ученике треба научити како се скицом може 

изразити идеја и како се применом правила (стандарда) израђује технички цртеж. Ученици треба да упознају 

формате папира и основни прибор за техничко цртање. Инсистирати на правилном коришћењу прибора за техничко 

цртање увежбавањем приликом геометријског цртања (паралелне линије, нормалне линије, кружнице). Потребно је 

да сваки ученик самостално нацрта једноставан технички цртеж у одређеној размери користећи одговарајуће врсте 

линија као и елементе котирања. 

Планирани исходи у области употребе и примене информационо-комуникационих технологија у техници у 

петом разреду се првенствено односе на правилно и безбедно коришћење дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, 

таблет, мобилни телефон, тв, дигитални фотоапарат, веб камера) а потом и на овладавање вештинама обраде 

дигиталне слике на рачунару у циљу стицања одговарајућих компетенција које се односе на документовање и 

дизајн. Ово је једна од основних вештина које су неопходне у стицању општих предузетничких компетенција. 

Препоручује се наставницима да са ученицима у пару вежбају пренос података између рачунара и екстерних 

уређаја (мобилни телефон, фотоапарат) а да сваки ученик самостално реализује процедуре током рада на рачунару. 

Такође је препорука да сваки ученик (користећи знања и вештине које је стекао на часовима информатике и 

рачунарства) реализује једноставну вежбу уметања фотографије у одговарајући програм за обраду текста и 

уређивање документа. Где год је то могуће, треба користити Интернет претрагу и приступ online ресурсима. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 16. 

Ресурси и производња 

Ученике треба упознати са појмом природних ресурса на Земљи и са значајем њиховог очувања. Тежиште ове 

теме је на енергији и материјалима. Назначити основне изворе енергије као важан ресурс за живот људи, 

технолошке процесе и производњу без улажења у детаље. Упознати ученике са начином коришћења и претварања у 

неке корисне облике њима већ познатих извора енергије воде, ветра и Сунца. 

Други важан ресурс су материјали. Упознати ученике са појмом и поделом материјала (природни, вештачки). 

Врсте и својства материјала (физичка, хемијска и механичка): дрво, папир, текстил, кожа објаснити на 
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елементарном нивоу. Начин обраде материјала (принципи деловања алата за механичку обраду материјала, 

испитивање материјала). Припрема за обраду. Приказати правилно коришћење алата за ручну обраду материјала, 

извођење операција и заштита на раду: обележавање, сечење, завршна обрада (бушење, равнање, брушење). Избор 

материјала, операција и алата и редоследа њихове примене. Рециклажа материјала и заштита животне средине. 

Поступно увођење ученика у рад са алатом при извођењу разних операција мења суштински карактер наставе 

технике и технологије – обрада материјала тако постаје средство креативног изражавања, а не циљ у настави 

технике и технологије. Програм се реализује у форми предавања (теоретска настава) и вежби. 

Приликом вежбања са алатима и при обради материјала потребно је да ученици своје идеје исказују 

самостално. Препорука је да ученици, на крају ове области, направе план израде и самостално израде најмање три 

једноставна модела. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 20. 

Конструкторско моделовање 

У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и 

вештине из области обликовања и обраде материјала, употребе ИКТ-а у техници и техничког цртања. Циљ наставне 

теме је постављање циљева и приоритета, планирање, доношење одлука, тимски рад, комуникацијске вештине, као 

и развијање упорности, позитивног односа према раду, способностима решавања проблема, самопроцењивања и 

критичког мишљења. 

Препорука је да се пројекти реализују у паровима или малим групама. 

Наставник упознаје ученике са правилима рада у групи, поделом посла и одговорностима, са динамиком и 

роковима за реализацију пројектних активности. Ученици се сами опредељују за одређену активност у оквиру 

групе. Пружа им се могућност да реализују своју идеју која је у складу са њиховим интересовањима и 

способностима при чему се постиже потпуна диференцијација и индивидуализација наставе. Ученици самостално 

истражују информације за пројектни задатак користећи информационо-комуникационе технологије, налазе 

решење, формирају идеју, израђују техничку документацију, планирају и реализују сопствени производ. 

Идентификација и избор материјала и алата за реализацију пројекта врше се уз подршку наставника. У том 

процесу, ученици усвајају и примењују знања, развијају вештине, ставове, одговорност и самосталност. Препорука 

је да се користе материјали и технологије које су ученици упознали у претходној области. Ученици самостално 

врше мерење и обележавање. Обрада материјала може се вршити индивидуално али је препорука да ученици раде у 

пару, чиме развијају способност сарадње и социјалних вештина. По завршетку, ученици самостално представљају 

производ/модел, усмено образлажући ток реализације, процењујући оствареност резултата и предлог унапређења. 

Тежиште оваквог рада није на квалитету коначног продукта већ на процесу који има своје кораке и на сарадничким 

односима у раду у групи. Наставник је ту пажљиви посматрач, помагач када је то потребно, давалац повратне 

информације и неко ко охрабрује. Ученицима јасно треба указати да се и на неуспелим продуктима може много 

научити ако се схвати где су грешке направљене. Дискутовати са ученицима и о цени понуђених решења. 

Нагласити важност доброг планирања буџета потребног за његову реализацију као и негативних последица лоших 

прорачуна. На тај начин ученике полако оспособљавати да размишљају предузетнички и развијати им основне 

компетенције везане за финансијску писменост. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 16. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења. 

У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, 

самоиницијативност, креативност и др.). 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког 

члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да 

разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих 

сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да 

предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије 

учења. 

 

                V разред  -   ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – 36 часа 

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, 

безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских 

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

 

ОБЛАСТ / ТЕМА ИСХОДИ САДРЖАЈИ 
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По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 

ИКТ 

– наведе примену информатике и рачунарства у савременом 

животу 

– правилно користи ИКТ уређаје 

– именује основне врсте и компоненте ИКТ уређаја 

– прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса 

– прилагоди радно окружење кроз основна подешавања 

– креира дигитални слику и примени основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и сараднички) 

– креира текстуални документ и примени основне акције 

едитовања и форматирања (самостално и сараднички) 

– примени алате за снимање и репродукцију аудио и видео записа 

– креира мултимедијалну презентацију и примени основне акције 

едитовања и форматирања (самостално и сараднички) 

– сачува и организује податке 

– разликује основне типове датотека 

Предмет изучавања информатике и 

рачунарства. 

ИКТ уређаји, јединство хардвера и софтвера. 

Подешавање радног окружења. 

Организација података. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са мултимедијом. 

Рад са презентацијама. 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

– реагује исправно када дође у потенцијално небезбедну 

ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја; 

– доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног отпада и 

заштиту животне средине 

– разликује безбедно од небезбедног, пожељно од непожељног 

понашања на интернету 

– реагује исправно када дођу у контакт са непримереним 

садржајем или са непознатим особама путем интернета 

– приступа интернету, самостално претражује, проналази 

информације у дигиталном окружењу и преузима их на свој 

уређај 

– информацијама на интернету приступи критички 

– спроводи поступке за заштиту личних података и приватности 

на интернету 

– разуме значај ауторских права 

– препознаје ризик зависности од технологије и доводи га у везу 

са својим здрављем 

– рационално управља временом које проводи у раду са 

технологијом и на интернету 

Употреба ИКТ уређаја на одговоран и 

сигуран начин. 

Правила безбедног рада на интернету. 

Претраживање интернета, одабир резултата и 

преузимање садржаја. 

Заштита приватности личних података. 

Заштита здравља, ризик зависности од 

технологије и управљање временом. 

РАЧУНАРСТВО 

– изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно 

употребљава одговарајуће скуповне ознаке 

– схвати математичко-логички смисао речи „и”, „или”, „не”, 

„сваки”, „неки”, израза „ако...онда” 

– зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, дељења с 

остатком, Еуклидов алгоритам) и интерпретира их алгоритамски 

– наведе редослед корака у решавању једноставног логичког 

проблема 

– креира једноставан рачунарски програм у визуелном окружењу 

– сврсисходно примењује програмске структуре и блокове 

наредби 

– користи математичке операторе за израчунавања 

– објасни сценарио и алгоритам пројекта 

– анализира и дискутује програм 

– проналази и отклања грешке у програму 

Увод у логику и скупове: унија, пресек, 

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

„неки”, „ако...онда”. 

Увод у алгоритме аритметике: писмено 

сабирање, множење, дељење с остатком, 

Еуклидов алгоритам. 

Увод у тему програмирања. 

Радно окружење изабраног софтвера за 

визуелно програмирање. 

Алати за рад са графичким објектима, 

текстом, звуком и видеом. 

Програм – категорије, блокови наредби, 

инструкције. 

Програмске структуре (линијска, циклична, 

разграната). 

 

– сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, 

прикупљању и обради материјала у вези са темом, формулацији и 

представљању резултата и закључака 

– одабира и примењује технике и алате у складу са фазама 

реализације пројекта 

– наведе кораке и опише поступак решавања пројектног задатка 

– вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен 

– поставља резултат свог рада на интернет, ради дељења са 

Фазе пројектног задатка од израде плана до 

представљања решења. 

Израда пројектног задатка у групи у 

корелацији са другим предметима. 

Представљање резултата пројектног задатка. 
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другима, уз помоћ наставника 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Сви предмети 

 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм наставног предмета информатика и рачунарство, у другом циклусу основног образовања и васпитања, 

организован је по спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи говоре о томе шта ученици 

умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи овај предмет. Представљају опис интегрисаних знања, 

вештина, ставова и вредности ученика у три тематске целине: ИКТ, Дигитална писменост и Рачунарство. 

У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је уважити стечене дигиталне вештине ученика. У 

планирању и припремању наставе, наставник полази од исхода које треба остварити и планира, не само своје, већ, 

превасходно активности ученика на часу. Наставник треба да буде више оријентисан ка менторској улози, а мање 

ка предавачкој. Потребно је да наставник програмске исходе, који треба да се достигну до краја петог разреда, 

разложи на исходе – кораке за сваки час, било да се ради о часовима обраде или утврђивања, а које треба да оствари 

сваки ученик. Такође, треба да за сваки час планира и припреми средства и начине провере остварености 

пројектованих исхода. Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама 

из разредног већа због успостављања корелација међу предметима. 

Потребно је радити на развоју алгоритамског начина мишљења у поступку решавања проблема и задатака, развоју 

логичког мишљења и изградњи личних стратегија за учење уз примену ИКТ-а. 

Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је активности осмислити тако да укључују практичан 

рад, уз примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и са другим 

предметима. Пожељно је да планиране активности на часу прати сажето и јасно упутство ученику за реализацију 

задатка, уз демонстрацију поступка. Оставити простор за ученичку иницијативу и креативност, односно да се кроз 

дискусију са ученицима одаберу најадекватнији алати, концепти и стратегије за реализацију одређених активности. 

У току реализације планираних активности радити на успостављању и неговању навика и понашања као што су 

поступност, истрајност, аналитичност, самосталност у раду и спремност на сарадњу. 

Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника како у избору метода 

рада, програмских алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације 

елемената различитих тематских области. На интернету се могу се наћи примери добре праксе који се, уз 

прилагођавање условима рада и поштовањем ауторских права, могу користити. 

С обзиром да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера изводи се са половином одељења, један час 

недељно, у рачунарском кабинету/дигиталној учионици. 

Информационо-комуникационе технологије (9) 

Реализацију ове тематске целине започети навођењем примера примене ИКТ-а. Мотивисати ученике да дискутују о 

могућности примене ИКТ-а из њихове перспективе, да опишу искуства у коришћењу дигиталних уређаја и наведу 

оно шта је њима важно код дигиталних уређаја: добар звук, боља фотографија, интернет, игрице, запажања како 

њихови родитељи користе ИКТ уређаје и слично. 

Ученике информативно упознати са предметом изучавања информатике и рачунарства и то навођењем примера 

који би њима били познати. Објаснити појам информационо-комуникационе технологије (ИКТ). Увести појмове 

хардвер и софтвер. 

Навести врсте рачунара и дигиталних уређаја које ученици користе, делове из којих се састоје: тастатура, миш, 

екран, екран осетљив на додир, кућиште, звучници и сл., наводећи њихову функцију. Дискутовати са ученицима о 

њиховом искуству са хардвером и ИКТ уређајима. Циљ је да ученици буду у стању да разумеју намену основних 

делова дигиталних уређаја које користе. Напоменути да у рачунару постоји меморија у којој се памте бројеви 

којима су описани текст, слика, звук… Показати на примеру како би се нека слика кодирала бројевима. Скренути 

пажњу на правилно руковање ИКТ уређајима. 

Појам оперативни систем увести кроз повезивање претходног искуства ученика у коришћењу различитих 

дигиталних уређаја (кроз дискусију: нпр. који ОС користи мобилни телефон, навести примере: Android, 

Windows...). Нагласити који оперативни систем користе рачунари на којима ће радити у школи. Oписати укратко 

улогу ОС, нагласити да препознаје и повезује делове рачунара и омогућава да користимо рачунар и друге 

дигиталне уређаје. На сличан начин увести и појам кориснички програми. 

Кроз демонстрацију и личну активност ученика, скренути пажњу на правила која важе у кабинету и у раду са 

рачунарима и опремом (правилно укључивање, пријављивање, коришћење, одјављивање и искључивање рачунара). 
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Увести појам „радна површина” оперативног система (направити паралелу код рачунара и других дигиталних 

уређаја). Објаснити појмове икона, пречица, трака са задацима (навести елементе и њихову намену). 

Увести појам „Контролна табла”, појаснити намену и начин покретања. Без улажења у све детаље контролне табле, 

са ученицима у овом разреду урадити само најосновнија подешавања уређаја (миша, монитора...) и радног 

окружења (регионална језичка подешавања ОС-а, језик тастатуре СР ћирилица и латиница, јачина звука…). Овде 

паралелно урадити све активности, према могућностима, и кроз основна подешавања на телефону јер су такви 

уређају ученицима блиски.   

Кроз конкретне примере објаснити појам датотеке и неопходност организације датотека у рачунару: чување и 

проналажење, премештање или брисање (поменути „Корпу за отпатке”). Дискутовати са ученицима о врстама 

датотека (текст, бројеви, слике, звук, видео и мултимедија). 

За креирање, измене, чување и приказивање резултата рада у форми датотека, одабрати доступне корисничке 

програме (лиценциране или бесплатне), као што су програми за: цртање, обраду текста, израду мултимедијалних 

презентација, снимање звука и видео-записа помоћу других уређаја (мобилни телефон, камера, микрофон…), 

репродукцију звука и видео материјала који могу бити инсталирани у рачунару или на „облаку”. Наставник може 

по својој процени одабрати и друге програме који ће такође утицати на стицање жељеног, функционалног ИКТ 

знања и вештина у раду са наведени мултимедијалним елементима. 

У петом разреду ученик треба да креира и уреди дигиталне слике/цртеже коришћењем расположивих алата 

изабраног програма (селектовање, копирање, лепљење, промену величине слике, додавање и брисање облика, 

одсецање дела слике, чување, затварање, проналажење, дораду и чување продукта, као и алате за зумирање, унос 

текста, употребу „четкице”, „гумице” и сл.). 

При раду са текстом применити основне алате за уређивање и обликовање текста (унос текста, додавање, брисање, 

копирање, селектовање, поравнање, промена фонта, боје, величине слова, уметање слика...). Наглашавати потребу 

одабира одговарајућег писма (кодног распореда: ћирилица, латиница...) и инсистирати на примени правописа. 

Увежбати чување и штампање документа. Рад са табелама и сложенијим алатима обрадити у старијим разредима. 

Паралелно са српском терминологијом поменути и изворне енглеске термине. 

Снимање звука и видео-записа, сходно могућностима, започети демонстрацијом употребе уређаја: камера, 

микрофон, звучници, мобилни телефони, итд. Обухватити најосновније технике у процесу снимања (покрени, 

заустави, сачувај, обриши) и репродукције (покрени, паузирај, заустави, пусти од почетка, подеси јачину звука). У 

вежби чувања аудио/видео записа скренути пажњу на различите типове датотека у конкретном програму 

(нпр. mp3, mp4, avi, midi…). 

При изради мултимедијалних презентација применити основне алате за уређивање и обликовање садржаја. У 

програму за израду мултимедијалних презентација користити раније креиране звучне и видео записе. Прилагодити 

тип датотеке изабраном програму (користити неки од расположивих програма за конверзију података). Кроз 

разговор са ученицима и кроз примере развити појам добре презентације и начине представљања (колико је битан 

садржај а не само форма). 

Дигитална писменост (5) 

При реализацији тематске целине Дигитална писменост појаснити ученицима шта значи коришћење ИКТ уређаја 

на одговоран и сигуран начин, и нагласити да то није обавеза само ИТ стручњака већ свих корисника. 

Демонстрирати функције антивирусног програма и заштитног зида. Анализирати са ученицима од каквог су 

материјала направљени ИКТ уређаји, да ли се такви материјали могу рециклирати и на које све начине се могу 

одлагати дигитални уређаји који нису у употреби, у циљу заштите животне средине. 

Проверити са ученицима њихова досадашња искуства у коришћењу веб-прегледача (читача, браузера). Разговарати 

о сајтовима претраживачима и начинима претраге, увести појмове аутор и ауторска права и навести основне 

лиценце. Претрагу интернета и одабир релевантних страница из приказаних резултата претраге. (Како 

проналазимо, бирамо и преузимамо информације? Како стварамо (онлајн апликације)? Како размењујемо 

информације и сарађујемо на интернету?) 

На унапред припремљеном скупу веб-страна кроз дискусију о процени информација пронађених на интернету 

(публика којој је сајт намењен, аутор, тачност/прецизност, објективност, актуелност и интернет адреса) подстицати 

развој критичког мишљења ученика. 

Упознати ученике са правилима понашања на интернету (енг. Netiquette). За утврђивање и појашњавање ове теме, 

организовати квизове и радионице (на теме безбедно – небезбедно, пожељно – непожељно понашање на интернету) 

као и симулације небезбедних ситуација са акцентом на то како је пожељно реаговати у датим ситуацијама (кроз 

играње улога и сл.). Једна од активности за ученике, ради повезивања знања, може бити израда текстуалних 



 

230 

 

докумената на тему: Моја правила понашања на интернету, Пет најважнијих правила за безбедан интернет, Како да 

интернет постане сигурнији за децу, и сл. 

У корелацији са другим предметима (физичко и здравствено васпитање) велику пажњу посветити томе како уређаји 

које свакодневно користе (рачунар, телефон, таблет...) могу лоше да утичу на њихово здравље при чему их треба 

водити ка ситуацијама на које их родитељи свакодневно подсећају (лоше држање, дуго гледање у екран,…..). 

Посебну пажњу посветити развоју свести код ученика о времену у току дана, утрошеном на рад са технологијом и 

могућим развојем зависности од технологије. 

Рачунарство (16) 

Реализација теме може се започети приказивањем мотивационих филмова о програмирању. Увести појмове: 

програм и програмирање. Демонстрирати готове анимације и рачунарске игре ради развијања свести и побуђивања 

мотивације да ученици сами могу да креирају своје игрице. Одабрати пример игрице за анализу (на пример са 

портала www.code.org), као и друге мотивационе материјале из сличних образовних извора) са циљем упознавања 

ученика са корацима у решавању једноставних проблемских задатака. Увести појам алгоритма при решавању 

најједноставнијег проблема. Искористити искуство које ученици имају као корисници технологије (рачунара, 

паметних телефона...) да би се направила јасна веза између процеса програмирања и коначног производа, игрица 

или анимација. Поред тога, истицати да се кроз учење програмирања и алгоритама, развијају стратегије за 

решавања животних проблема, сваки задатак који себи постављамо у свакодневном животу се решава корак по 

корак, тј. алгоритамски. 

У међупредметној координацији са предметом математика, увести математичко-логичке појмове које леже у основи 

информатике и рачунарства: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп (са одговарајућим знацима); 

Венови дијаграми; скуповне операције: унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке; речи: „и”, „или”, „не”, 

„сваки”, „неки”; одговарајуће логичке везнике и њихову интерпретацију скуповним операцијама и релацијама. 

Коришћењем примера из текућих садржаја, даље се осмишљава појам скупа, изграђује математичко-информатички 

језик и уноси прецизност у изражавању. Потребно је на разноврсним примерима користити одговарајуће симболе 

(знаке) и уочавати законитости скуповних и логичких операција. На подесним примерима илустровати 

математичко-логичку употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда). Ученици усвајају елементе 

дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење везника 

„и”, „или”, а нарочито „ако...онда”). Наставити са даљим изграђивањем појмова: бројевни израз, променљива, израз 

с променљивом и придруживање, користећи при томе и термине израз, формула, исказ, алгоритам. Уочавати 

примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по датом правилу бројева – 

бројевима, бројева – дужима, бројева – површинама и др.), као и једноставнијих алгоритамских процедура (основни 

алгоритми за извођење рачунских операција сабирања, множења, дељења с остатком, Еуклидовог алгоритма). При 

томе је важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма, табела резултата неког пребројавања или 

мерења и др). 

Објаснити проблем речима, дефинисати сваку појединачну инструкцију (корак) и поступак ређања блокова, 

представити дејство наредбе „покрени” и описати какво дејство има на понашање објекта. Напоменути да се једном 

поређани блокови инструкција могу више пута покренути. Преласком на наредне нивое сложености објаснити 

зашто је погодно заменити кораке који се понављају одговарајућом блок наредбом (петља–блок „понављај”) или 

ако проблемски задатак садржи неки задати услов, објаснити потребу раздвајања (гранање–блок „ако је”) на 

наредбе које ће се извршити ако је испуњен услов. 

Изабрати програмско окружење за визуелно програмирање (Scratch, Stencyl, АppInventor, Alice, …) које треба да 

омогући алгоритамско решавање проблема и основе програмирања. Програмско окружење бирати тако да 

омогућава једноставну анимацију објеката, односно, да алати омогућавају ученицима да се одмах, без много 

теоријског увода и објашњења сложених програмерских концепата, активно укључе у програмирање. 

У зависности од изабраног програмског окружења прилагодити сва следећа објашњења специфичностима тог 

алата. 

Кроз активну наставу и укљученост у процес креирања програма од првих часова, ученици ће поступно усвојити 

потребне појмове, знања и вештине. Указати на сличности и разлике са примерима и радним окружењем 

приказаним на првом часу, као што су ограничења у избору објеката, ограничења у инструкцијама у задатку и 

навести које могућности нуди изабрано програмско окружење. 

Погодан пример, приликом упознавања са радним окружењем, је да ученици за конкретан лик и конкретну сцену, 

поређају блокове наредби тако да се кликом на лик појави нека порука (нпр. „Здраво ја сам…”). Демонстрирати 

поступке: избор објеката (нагласак на библиотеке), слагање блокова по принципу „превуци–и–пусти” и покретање 

програма. Указати ученицима на могућност измене појединачних особина објеката који су доступни у 

библиотекама и галеријама одабраног софтвера у форми 2Д односно 3Д модела. Упознати ученике кроз овај 
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једноставни пример са појмом наредбе и концептом писања програма кроз ређање блок-наредби. Подизати ниво 

сложености у складу са појмовима који се уводе: пројекат и сценарио и направити везу са појмовима задатак и 

писање приче. Довести у везу поступак решавања задатка са писањем програма, и повезати појмове сценарио и 

алгоритам. Увести појмове: Објекат – лик (библиотека објеката, подешавање особина и својства за изабрани 

објекат), Објекат – позорница (библиотека позорница, подешавање позадине позорнице, координатни систем 

сцене), алати (умножи, исеци–обриши, увећај, умањи) и датотека програма (најчешће се користи термин – 

пројекат). За изабрано радно окружење за визуелно програмирањe (за рад код куће) пожељно је припремити кратко 

писано упутство (проналажење, преузимање, инсталирање…), демонстрирати и појаснити (поступак: преузимања, 

чувања и инсталирања изабраног програмског окружења, напоменути могућност коришћења онлајн апликације, 

уколико таква могућност постоји). Сваки од објеката ученик може креирати самостално, уместо да користи 

предефинисане објекте из библиотека. 

Демонстрирати на сваком примеру следеће технике: креирање пројекта (нови пројекат, изабрати објекат чије се 

активности дефинишу, као и објекте који дефинишу његову околину, дефинисати почетни положај објекта и 

својства објекта – у неким окружењима информација о објекту), једноставна подешавања (употребу алата: увећај, 

умањи, умножи, исеци, окрени, промени боју...), задавање изабраног кретања или понашања (из палете блокова: 

управља догађајем, за задате акције одговарајући догађај...), чување пројекта (именовање, избор локације), поновно 

отварање (затварање, проналажење, покретање) и модификацију пројекта (измену неког елемента: оријентацију, 

боју, величину и сл., проналажење и исправљање грешака, чување измена у пројекту). Демонстрирати и указивати 

на разноврсне функционалности доступне у палетама блокова, за: кретања, изглед и активности коју објекат треба 

да реализује (предвиђених сценаријом) преко примера као што су: кретање објеката да се избегну препреке, 

разговор два лика о појмовима које су учили у претходној лекцији и сл. 

Упознати ученике са категоријама блокова и начином задавања параметара (трајање догађаја, број понављања, 

промену угла, промену положаја…). Унос података преко тастатуре користити за промену параметара у оквиру 

блок-наредбе. Применом различитих функционалности објеката ученици треба да уоче информације о близини 

објеката, њиховој величини и просторним односима. На конкретном примеру демонстрирати утицај промене 

параметара на извршавање програма. Демонстрирати функције едитовања објеката, едитовања и управљања 

програмом (измене у редоследу блокова, обједињавање блокова који се понављају у петље или гранање), тестирање 

и праћење сваког корака приликом извршавања програма. 

Појам променљиве увести на конкретном примеру који једноставним рачунским операцијама и њиховим 

извршавањем доводи до решавања конкретног проблема. Обухватити појмове и поступке за креирање 

променљивих, доделу вредности и коришћење оператора. Нпр. сходно узрасту и у корелацији са математиком за 

пети разред креирати програм за израчунавање обима и површине правоугаоника. При томе креирати 

променљиве:дужина, ширина, обим и површина и скренути пажњу да су оператори који се користе у овом примеру 

основне рачунске операције (сабирање, множење). 

Поступно кроз примере увести појмове: линијска, циклична и разграната структура, као што су: промена позадине 

или лика у односу на догађај, креирање реченице од речи и слика, разврставање објеката у скупове (жива и нежива 

природа, планете, реке...), упоређивање вредности две променљиве, понављање кретања и мелодије док се не 

додирне други објекат, одређивање просечне температуре на основу пет бројева који представљају измерене 

температуре од понедељка до петка, налажење најлакшег ранца од дата три, одређивање просечне висине или 

тежине дечака и девојчица у групи (за напредније…) и слично. 

Без обзира на примере који се одаберу требало би свакако обавезно обрадити мале серије од коначно много 

елемената и за њих израчунати: број, збир, просек, минимум, максимум. 

Анализирати са ученицима карактеристике појединих структура и оправданост примене у појединим ситуацијама. 

Поступак корак по корак до решења проблема, треба да послужи за систематизацију поступка израде пројекта. Она 

треба да обухвати разумевање појма пројекта, израду сценарија и алгоритма, ређање блок-наредби, проверу 

грешака, исправљање програма, дељење са другима преко Интернета. Нагласити да се алгоритми могу описати на 

разне начине: дијаграмом тока, псеудокодом, препричано обичним језиком, као и кроз програм креиран у једном од 

визуелно оријентисаних програмерских алата. Демонстрирати поступак постављања пројекта на Интернет. Указати 

на могућност преузимања готових пројеката са Интернета, ради проналажења најбољег решења за сопствени 

пројекат, уочавање туђих и својих грешака, као и за добијање идеја и развијања креативности. 

Пројектна настава (6) 

Наставницима се препоручује да у току петог разреда, ради развијања међупредметних компетенција и остваривања 

корелације са другим предметима, реализују са ученицима најмање два пројектна задатка. Време реализације 

пројектних задатака од којих је један из области ИКТ и Дигитална писменост и други из 

области Рачунарство одређује наставник у договору са ученицима и са наставницима других предмета, који 
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покривају област изабране теме. При избору тема, сходно интересовањима извршити поделу ученика на 

групе/парове. 

При реализацији првог пројектног задатка ставити нагласак на разради пројектног задатка – од израде плана до 

представљања решења. Наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу теме, 

расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које су ученици усвојили након тематских целина ИКТ и 

Дигитална писменост, техничке опремљености школе и других релевантних фактора). Ученици заједно са 

наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник наглашава сваки корак, 

објашњава, иницира дискусију и предлаже решења. 

При представљању фаза пројекта може послужити следећи пример: Фаза 1: представљање тема, формирање група и 

одабир теме; Фаза 2: Одабир материјала и средстава, разматрање додатне подршке предметног наставника у 

зависности од теме; Фаза 3: Планирање времена и избор стратегије за решавање задатка у складу са роком за 

предају рада; Фаза 4:Прикупљање и проучавање материјала, израда задатка и припрема за излагање; Фаза 

5: Представљање резултата пројектног задатка, дискусија и процена/самопроцена урађеног (наставник обезбеђује 

услове за што успешније излагање, усмерава дискусију и врши евалуацију урађеног са прецизном повратном 

информацијом). 

Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. За предвиђени број часова ове 

тематске целине и са добро испланираним активностима, може се очекивати да ученици успешно израде и 

представе решење пројектног задатка. Акценат је на подстицању иницијатива и креативности, успостављању 

сарадничких и вредносних ставова код ученика. Циљ је развијање и неговање: поступности, повезивања и изградње 

сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа. 

Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може остварити 

на оваквим и сличним примерима: 

– израда интервју-а или чланака (на теме: занимљивости из света спорта, уметности, науке, ...); 

– израда упутства или туторијала ( типа: „како да подесите”, „како да измените”, „како да решите овај задатак”‘, 

„како да користите програм ... ”); 

– израда правила понашања (на теме: у спортској сали, у кабинету..., за безбеднији рад на интернету, за креирање 

сигурне лозинке, заштите рачунара од злонамерних програма, заштите здравља...). 

Додатна мотивација за ученике може бити избор најбољих радова за: школски часопис, сајт школе, огласну таблу 

(одељење гласа – вредновање, самовредновање) а да остале радове постављају на пано у кабинету информатике и 

рачунарства… 

Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова различитог типа, као 

што су: текстуални фајлови, слике, видео материјали и сл. 

Други пројектни задатак се реализује по фазама које су већ описане. 

За пример могу послужити следеће теме: Направи калкулатор или Креирај програм за израчунавање...(математика), 

Прича из космоса, Испричај причу о месту у коме живиш или Туристички водич кроз… (географија), Интервјуиши 

другаре о будућим занимањима (у форми стрипа), Замеси хлеб (од њиве до трпезе)... Ученици такође, могу 

позајмити већ урађени пројекат, преузети га са интернета и прилагодити свом сценарију. Идеја за пројектни задатак 

може бити и израда квиза и теста за проверу знања, понављање, утврђивање, систематизацију градива из целог 

предмета. 

Ученици пре прикупљања материјала израђују сценарио (причу или алгоритам за конкретан задатак), разрађују 

кораке и описују поступак решавања пројектног задатка. Део задатка је и чување материјала употребљеног за 

решавање пројектног задатка. Очекивани продукт пројектног задатка је мултимедијални садржај у форми: стрипа, 

анимације, игрице и сл., а напреднији ученици могу израдити алгоритам и програм за решавање конкретног 

проблемског задатка. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког 

члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично 

користити за увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, као и за формирање коначних оцена. 

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог 
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ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да 

разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 

Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

своје наставне праксе. 

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати 

секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да 

се избор тема за рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти 

ученицима и њиховим интересовањима. Теме као што су израда и одржавање школског сајта, блога или неке друге 

школске веб странице, креирање и израда школског електронског часописа или летописа школе могу бити добре 

почетне идеје које ће повезати знања и вештине стечене у овом предмету са другим знањима, уз активно учешће у 

животу школе. 

                               V разред  -  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ   

72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика) 

  Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке 

способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради 

очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима 

живота и рада. 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

САДРЖАЈИ 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

– примени једноставнe комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

– изведе вежбе (разноврсна природна и 

изведена кретања) и користи их у спорту, 

рекреацији и различитим животним 

ситуацијама 

– упореди резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст и сагледа 

сопствени моторички напредак 

Обавезни садржаји 
Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој покретљивости 

Вежбе за развој аеробне издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој координације 

Примена националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и моторичких 

способности 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ И  

СПОРТСКЕ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

– комбинује и користи достигнути ниво 

усвојене технике кретања у спорту и 

свакодневном животу 

– доводи у везу развој физичких 

способности са атлетским дисциплинама 

Обавезни садржаји 
Техника истрајног трчања 

Истрајно трчање – припрема за крос 

Техника спринтерског трчања 

Техника високог и ниског старта 

Скок увис (прекорачна техника) 

Бацање лоптице (до 200 g) 

Препоручени садржаји 
Техника штафетног трчања 

Скок удаљ 

Бацања кугле 2 kg 

Бацање „вортекс-а” 

Тробој 

 
Спортска  

гимнастика 

– одржава стабилну и динамичку равнотежу 

у различитим кретањима, изводи ротације 

тела 

– користи елементе гимнастике у 

свакодневним животним ситуацијама и игри 

– процени сопствене могућности за вежбање 

у гимнастици 

Обавезни садржаји 
Вежбе на тлу 

Прескоци и скокови 

Вежбе у упору 

Вежбе у вису 

Ниска греда 

Гимнастички полигон 

Препоручени садржаји 
Вежбе на тлу (напредне варијанте) 

Висока греда 

Трамболина 
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Прескок 

Коњ са хватаљкама 

Вежбе у упору (сложенији састав) 

Вежбе у вису (сложенији састав) 

Основе тимских 

и спортских 

игара 

– користи елементе технике у игри 

– примењује основна правила рукомета у 

игри 

– учествује на унутародељенским 

такмичењима 

Обавезни садржаји 

Рукомет/минирукомет: 
Основни елементи технике и правила; 

– вођење лопте, 

– хватањa и додавањa лопте, 

– шутирања на гол, 

– финтирање, 

– принципи индивидуалне одбране 

– основна правила рукомета/минирукомета 

Спортски полигон 

Препоручени садржаји 
Напредни елементи технике, тактике и 

правила игре: 

– хватања котрљајућих лопти, 

– дриблинг, 

– шутирања на гол, 

– финтирање, 

– основни принципи колективне одбране. 

 

Плес  

и ритмика 

– изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз 

музичку пратњу 

– игра народно коло 

– изведе кретања у различитом ритму 

– изведе основне кораке плеса из народне 

традиције других култура 

Обавезни садржаји 
Покрети уз ритам и уз музичку пратњу 

Ритмичка вежба без реквизита 

Скокови кроз вијачу 

Народно коло „Моравац” 

Народно коло из краја у којем се школа 

налази 

Основни кораци друштвених плесова 

Препоручени садржаји 
Вежбе са обручем 

Вежбе са лоптом 

Сложенији скокови кроз вијачу 

Пливање 

– контролише и одржава тело у води 

– преплива 25 m слободном техником 

– скочи у воду на ноге 

– поштује правила понашања у и око водене 

средине 

Обавезни садржаји 
Предвежбе у обучавању пливања 

Игре у води 

Самопомоћ у води 

Препоручени садржаји 
Плива једном техником 

Роњење у дужину 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

(Реализујe се кроз све 

наставне области и теме уз 

практичан рад) 

Физичко 

вежбање и спорт 

– објасни својим речима сврху и значај 

вежбања 

– користи основну терминологију вежбања 

– поштује правила понашања у и на 

просторима за вежбање у школи и ван ње, 

као и на спортским манифестацијама 

– примени мере безбедности током вежбања 

– одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима у просторима за 

вежбање 

– примени и поштује правила тимске и 

спортске игре у складу са етичким нормама 

– навија и бодри учеснике на такмичењима и 

решава конфликте на социјално прихватљив 

начин 

– користи различите изворе информација за 

упознавање са разноврсним облицима 

физичких и спортско-рекреативних 

Циљ и сврха вежбања у физичком и 

здравственом васпитању 

Основна правила Рукомета/минирукомета и 

Малог фудбала 

Понашање према осталим субјектима у 

игри (према судији, играчима супротне и 

сопствене екипе) 

Чување и одржавање материјалних добара 

која се користе у физичком и здравственом 

васпитању 

Уредно постављање и склањање справа и 

реквизита неопходних за вежбање 

Упознавање ученика са најчешћим 

облицима насиља у физичком васпитању и 

спорту 

„Ферплеј” (навијање, победа, пораз 

решавање конфликтних ситуација) 

Писани и електронски извори информација 
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активности 

– прихвати сопствену победу и пораз у 

складу са „ферплејом” 

– примењује научено у физичком и 

здравственом васпитању у ванредним 

ситуацијама 

– препозна лепоту покрета и кретања у 

физичком вежбању и спорту 

– направи план дневних активности 

из области физичког васпитања и спорта 

Значај развоја физичких способности за 

сналажење у ванредним ситуацијама 

(земљотрес, поплава, пожар...) 

Физичко вежбање и естетика (правилно 

обликовање тела) 

Планирање дневних активности 

 
Здравствено 

васпитање 

– наведе примере утицаја физичког вежбања 

на здравље 

– разликује здравe и нездравe начине 

исхране 

– направи недељни јеловник уравнотежене 

исхране уз помоћ наставника. 

– примењује здравствено-хигијенске мере 

пре, у току и након вежбања 

– препозна врсту повреде 

– правилно реагује у случају повреде 

– чува животну средину током вежбања 

Физичка активност, вежбање и здравље 

Основни принципи вежбања и врсте 

физичке активности 

Одржавање личне опреме за вежбање и 

поштовање здравствено-хигијенских мера 

пре и после вежбања 

Лична и колективна хигијена пре и после 

вежбања 

Утицај правилне исхране на здравље и 

развој људи 

Исхрана пре и после вежбања 

Прва помоћ: 

– значај прве помоћи, 

– врсте повреда. 

Вежбање и играње на чистом ваздуху – 

чување околине приликом вежбања 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Биологија 

Географија 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Информатика 

Математика 

Српски језик 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству часовних, ванчасовних и ваншколских 

организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда 

овог васпитно-образовног подручја. 

Главна промена у савременој концепцији и пракси образовања и васпитања, па тако и у програму премета физичко 

и здравствено васпитање, је померање тежишта са наставних садржаја на јасно дефинисане исходе, односно са 

наставних садржаја на процес учења и његове резултате. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли у предмету физичко и 

здравствено васпитање, и учешћем у обавезним физичким активностима. Исходи представљају опис интегрисаних 

знања, вештина, ставова и вредности ученика у три предметне области: 

– физичке способности, 

– моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине и 

– физичка и здравствена култура. 

Они омогућавају да се циљ овог предмета достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и 

стандардима постигнућа. Исходи не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и 

начин вредновања ученичких постигнућа. 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања (у трајању од 2 школска часа 

недељно) и обавезне физичке активности сваког ученика (у трајању од 1,5 школски час недељно). Програм петог 

разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности из првог циклуса основног 

образовања и васпитања. 

Настава физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се узимају 

као критеријум у диференцираном приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на 

олакшане или проширене садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада. 

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 

Обавезни организациони облици рада: 

А. часови физичког и здравственог васпитања; 

А1. обавезне физичке активности ученика; 
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Остали облици рада (ванчасовне и ваншколске активности): 

Б. слободне активности – секције, 

В. недеља школског спорта, 

Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање...), 

Д. школска и ваншколска такмичења 

Ђ. корективно-педагошки рад. 

ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

А. Часови физичког и здравственог васпитања 

Наставне области: 

I. Физичке способности 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

– развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном и припремном делу часа путем вежби 

обликовања. Део главне фазе часа може се користи за развој основних физичких способности узимајући у обзир 

утицај који наставна тема има на њихов развој. Методе и облике рада наставник бира у складу са потребама и 

могућностима ученика и материјално-техничким условима за рад; 

– подстицање ученика на самостално вежбање; 

– учвршћивање правилног држања тела. 

Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника. 

Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за 

праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања, (Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, 2016). 

II. Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену обавезних и препоручених програмских 

садржаја атлетике, гимнастике, спортских игара, плеса, ритмичке гимнастике, пливања, примењујући основне 

дидактичко-методичке принципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода. 

Усвојена знања, умења и навике треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, рекреацији и специфичним 

животним ситуацијама. 

Стицање знања, умења и навика је континуирани процес индивидуалног напредовања ученика у складу са његовим 

психо-физичким способностима. 

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша од предвиђених или 

предвежбе. 

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду. 

Усавршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника 

ходања, трчања, примена научене игре итд.). 

У раду са напреднијим ученицима реализују се препоручени садржаји или садржаји из наредних разреда. Кроз 

процес реализације програма неопходно је пратити способности ученика за поједине спортове. 

III. Физичка и здравствена култура 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању 

(основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком 

васпитању, спорту, рекреацији и здрављу. 

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након 

вежбања на часу. 

Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у физичком и здравственом васпитању и 

обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање фер-

плеја; препознавање негативних облика понашања у спорту и навијању; вредновање естетских вредности у 

физичком вежбању, рекреацији и спорту; развијање креативности у вежбању; очување животне средине, као и 

развијање и неговање здравствене културе ученика. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне традиције и 

мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању материјалних добара, 

неговању друштвених вредности итд. 

А1. Обавезне физичке активности ученика 

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог 

васпитања. Ове активности организују се у оквиру редовног распореда или према посебном распореду у складу са 

просторним могућностима школе и потребама ученика у трајању од 1,5 час недељно. 

План рада ових активности је саставни је део планирања у физичком и здравственом васпитању. 

Школа се може определити за један од понуђених начина организације ових активности на предлог Стручног већа. 

Начин организације ових активности је саставни део Школског програма и Годишњег плана рада школе. 

Начини организације рада обавезних физичких активности ученика: 

– реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. У школама које имају одговарајуће материјално-

техничке и просторне услове, фонд од ½ школског часа односно 22,5 минута, на недељном нивоу, може се 
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реализовати тако што ће ученици сваке друге недеље имати још један час ових активности, или на други начин који 

предложи Стручно веће физичког и здравственог васпитања. Ради ефикаснијег рада и обухваћености свих ученика 

дозвољено је спајање два одељења истог разреда. Два наставника раде истовремено са два одељења< 

– реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. Фонд од ½ школског часа односно 22,5 минута, на 

недељном нивоу, реализује се кумулативно, једном у тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова, односно 

4,5 сати. 

Стручно веће може предложити неки други начин организације ових активности, посебно уколико се школа 

определи да ове активности реализује изван школе (пливање, скијање, клизање, оријентиринг итд.). 

Програмски садржаји обавезних физичких активности 

Обавезни програмски садржаји ових активности су: 

– Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута; 

– Мали фудбал: 

1. Вођење и контрола лопте, 

2. Примање лопте и додавање лопте различитим деловима стопала, 

3. Шутирање на гол и основе игре у нападу (откривање), 

4. Одузимање лопте и основе игре у одбрани (покривање), 

5. Вежбе са два и три играча, 

6. Игра са применом основних правила за мали фудбал. 

Препоручени програмски садржаји ових активности: 

– Обучавање и усавршавање елемената предвиђених препорученим наставним садржајима: 

1. Атлетике; 

2. Гимнастике; 

3. Плеса и ритмике; 

4. Других активности предвиђених програмом школских такмичења. 

– Мали фудбал: 

1. колективна игра у одбрани и нападу, 

2. техника игре голмана, 

3. игра уз примену правила 

– Пливање; 

– Скијање; 

– Клизање; 

– Бадминтон; 

– Стони тенис; 

– Оријентиринг; 

– Друге активности по избору Стручног већа школе. 

ВАНЧАСОВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског 

програма. 

Б. Слободне активности – секције 

Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзир материјалне и 

просторне услове рада, узрасне карактеристике и способности ученика. Уколико је неопходно, секције се могу 

формирати према полу ученика. Ученик се у сваком тренутку може се укључити у рад секције. 

В. Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, 

о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке 

делинквенције, школа у оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата: 

– такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика; 

– културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, 

фолклор, плес, музичко-спортске радионице, слет...); 

– ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, рекреацији, „ферплеју”, последицама 

насиља у спорту, технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.). 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће физичког и здравственог васпитања у сарадњи са 

другим стручним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у 

школи, водећи рачуна да и ученици који су ослобођени од практичног дела наставе физичког и здравственог 

васпитања, буду укључени у организацију ових активности. 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање) 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

– пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће); 
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– зимовање – организује се за време зимског распуста (обука скијања, клизања, краћи излети са пешачењем или на 

санкама, и др.); 

– летовање – организује се за време летњег распуста у трајању од најмање седам дана (логоровање, камповање 

итд.). 

Д. Школска и ваншколска такмичења 

Школа организује и спроводи обавезна унутаршколска спортска такмичења, као интегрални део процеса физичког 

васпитања према плану Стручног већа и то у: 

– спортској гимнастици (у зимском периоду); 

– атлетици (у пролећном периоду), 

– најмање једној спортској игри (у току године). 

Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за то постоје услови и 

интересовање ученика (плес, оријентиринг, бадминтон, између две или четири ватре, полигони итд.). 

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су 

у складу са наставним планом и програмом. 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

– потешкоће у савладавању градива; 

– смањене физичке способности; 

– лоше држање тела; 

– здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким способностима 

организује се допунска настава која подразумева савладавање оних обавезних програмских садржаја, које ученици 

нису успели да савладају на редовној настави, као и развијање њихових физичких способности; 

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

– уочавање постуралних поремећаја код ученика; 

– саветовање ученика и родитеља; 

– организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; 

– организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, 

који одређује врсту вежби и степен оптерећења. 

 

Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог  

васпитања 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или 

целу школску годину на основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са ослобођеним ученицима 

наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са 

програмом и у корелацији са садржајима других предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

– суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу, 

– направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме репортажу са спортског догађаја, 

– прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин помажу у организацији, 

часовних, ванчасовних и ваншколских активности. 

Исходи за ученике ослобођене од практичног дела наставе 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

– Наведе основна правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања; 

– Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања; 

– Презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, здрављу, историји спорта, актуелним 

спортским подацима итд.); 

– Учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења. 

Планирање васпитно-образовног рада 

Дефинисани исходи су важан део и незаобилазан елемент процеса планирања наставе и учења. Дефинисани као 

резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада потребно је одредити временску динамику у 

односу на бављење појединим исходима током школске године. Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе 

које није могуће достићи током једног или више часова, већ је у ту сврху потребно реализовати различите 

активности током године. 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

– теоријска настава (до 4 часа); 

– практична настава (68–72 часа). 
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Теоријска настава 

Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови за реализацију 

наставе у просторима за вежбање или алтернативним објектима, и као први час у полугодишту. На тим часовима 

детаљније се обрађују садржаји предвиђени темама Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање уз могући 

практичан рад у складу са условима. 

Максималан број часова без практичног рада не би требало да буде већи од четири (4) у току школске године. 

При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у обзир: садржај програма, претходна искуства ученика, 

садржаје других предмета (корелацију – међупредметне компетенције). 

Практична настава 

Број часова по темама планира се на основу, процене наставника, материјално-техничких и просторних услова. 

Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим 

темама или садржајима програма за које постоје одговарајући услови. Оквирни број часова по темама: 

1. Атлетика (16); 

2. Гимнастика (16); 

3. Основе тимских и спортских игара: Рукомет – минирукомет; (16) 

4. Ритмика и плес (4); 

5. Пливање (12); 

6. Тестирање и мерење (6–8). 

Програм физичког и здравственог васпитања остварује се реализацијом обавезних и препоручених садржаја. 

Обавезни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности 

ученика, материјално-техничке и просторне услове. 

Препоручени садржаји су они које наставник бира и реализује у раду са ученицима (групама или појединцима), 

који су савладали обавезне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости исхода, потребе ученика и услове за 

рад. 

Физичке способности 

При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке 

способности ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне 

фазе часа и служе за обучавање и увежбавање (обраду и утврђивање) конкретног задатка. Методе вежбања које се 

примењују у настави су тренажне методе (континуирани, понављајући и интервални метод, кружни тренинг, и др.), 

пилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са ученицима примењивати диференциране облике рада, 

дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима и примењивати одговарајућу терминологију вежби. Време 

извођења вежби и број понављања, задају се групама ученика или појединцима у складу са њиховим 

способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и отимализацији интензитета рада. 

Акценат се ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније супротставља последицама хипокинезије. 

Препоручени начини рада за развој физичких способности ученика. 

1. Развој снаге 

– без и са реквизитима, 

– на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости 

– без и са реквизитима, 

– уз коришћење справа, 

– у помоћ сувежбача. 

3. Развој аеробне издржљивости 

– истрајно и интервално трчање, 

– вежбање уз музику – аеробик, 

– тимске и спортске игре, 

– други модели вежбања. 

4. Развој координације 

– извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима (кретање екстремитетима у две 

равни). 

5. Развој брзине и експлозивне снаге 

– једноставне и сложене структуре кретања изводити максималним интензитетом из различитих почетних 

положаја, изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.), 

– штафетне игре, 

– извођење вежби различитом максималном брзином (бацања, скокови, акробатика, шутирања, ударци кроз 

атлетику, гимнастику, тимске и спортске игре). 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за 

вежбање. 

Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

1. Атлетика 
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Садржаји атлетике се реализују у јесењем и пролећном периоду. 

Обавезни садржаји 

Истрајно трчање: вежбе технике; континуирано и интервално трчање; 

Спринтерско трчање: вежбе технике трчања, (ниски скип, високи скип, забацивање потколенице, гребајући корак, 

итд), ниски старт и фазе трчања; 

Скок увис прекорачном техником; техника скока увис кроз фазе (залет, отскок, прелазак летвице и доскок). 

Обучавање технике врши се у целини а по потреби рашчлањивањем на фазе. 

Бацање лоптице у даљ: обучавање кроз фазе (залет и избачај) и усвајање вежбе у целини. Корелација са вежбама из 

рукомета (доножни корак, замах и техника избачаја дугим замахом). 

Препоручени садржаји: 

Ови садржаји се примењују у раду са ученицима који су савладали обавезне садржаје применом одговарајуће 

методике рада. 

– Техника штафетног трчања (штафетне игре, начини измене палице и др.); 

– Скок удаљ основни елементи згрчне технике – реализовати кроз фазе; 

– Бацања кугле 2 kg – из места и бочна техника; 

– Бацање „вортекс-а” у даљ; 

– Тробој – кроз одељенско такмичење применити три дисциплине које су ученици савладали (трчање, бацања и 

скокови). 

2. Спортска гимнастика 

Садржаји се рeализују у зимском периоду. 

Обавезни садржаји 

Ученике је неопходно поделити по полу и према способностима. Поставити више радних места. На сваком часу 

увести нови задатак уз понављање претходних. Док једна група обрађује нови садржај, остале групе понављају 

обрађене садржаје. Промена радних места врши се након одређеног броја понављања. Нпр. група које није прошла 

неки задатак на часу исти ће реализовати на следећем часу. Ученику који не може да изведе задату вежбу даје се 

олакшани задатак. Након неколико обрађених наставних јединица ове наставне теме, планом предвидети садржаје 

других наставних тема (спортска или тимска игра и др.) у циљу интензификације наставе. Гимнастички полигон 

осмислити према степену усвојености обрађених садржаја и претходих знања. 

– Вежбе на тлу: колут напред, колут назад, став о плећима – „свећа”, мост из лежања на леђима; вага претклоном и 

заножењем; став на шакама уз помоћ; премет упором странце „звезда”. 

– Прескок: разношка (до 110 cm); 

– Вежбе у упору 

паралелни разбој – наскок у упор, издржај, њих у упору, предњихом сед разножно пред рукама, приножити једном 

до седа ван, саскок; 

– Вежбе у вису (доскочно вратило, кругови – њих и саскок у зањиху; љуљање и саскоци); 

– Пењања (шипка, канап, морнарске лестве – до 4 m висине); 

– Ниска греда: 

боком поред греде; 

суножним одскоком наскок на греду суножно (једна нога мало испред друге); 

различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са одножењем, са високим 

предножењем; 

скок суножним одскоком, суножни доскок на место одскока; 

вага претклоном и заножењем; саскок згрчено. 

– гимнастички полигон састављен од обрађених програмских садржаја. 

Препоручени садржаји 

Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују обавезни садржаји, диференцирани облик рада са 

напредним ученицима који нпр. прескачу козлић по дужини уместо по ширини, раде летећи колут након колута 

напред. Oвакве моделе могуће је применити на све садржаје спортске гимнастике. 

– Вежбе на тлу: колут напред и назад – варијанте (нпр: из става раскорачног колут напред до става раскорачног, из 

става раскорачног колут назад до става раскорачног); Колут летећи; Мост заклоном; 

– Висока греда: 

наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом) окретом за 90 степени удесно и прехватом бочно (палчеви су 

окренути један према другом), упор клечећи на десној са заножењем леве (мала вага); 

– основна кретања из претходних разреда на ниској греди извести на средњој или високој греди; 

– Трамболина или одскочна даска: скокови – предњи пружени и згрчени; 

– Прескок „разношка” – козлић постављен по дужини (110 cm); 

– Коњ са хватаљкама – упори и издржаји; 

– Вежбе у упору 

паралелни разбој – наскок у упор, њих и предњихом сед разножно пред рукама, саседом сножити, њих и 

предњихом саскок предношка; 
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– Коњ са хватаљкама – упори и издржаји; 

– Вежбе у вису: 

дохватно вратило – вис завесом о потколено, наупор јашући и саскок одношка. 

3. Основе тимских и спортских игара 

Садржаји рукомета реализују се на часовима физичког и здравственог васпитања, а малог фудбала на обавезним 

физичким активностима ученика. 

3.1. Рукомет – минирукомет 

Обавезни садржаји 

– Обучавање елемената технике и тактике са лоптом: 

држање лопте: једном и обема рукама, плитки и дубоки хват; 

вођење лопте: у месту са променом висине вођења, променом руке, променом положаја; вођење лопте бочним и 

дубинским кретањем; праволинијски, са променом брзине и руке којом се води; променом правца кретања; вођење 

у кретању са заустављањем у два корака; дриблинг над пасивним и активним противником ( игра „1 на 1”); 

додавање лопте: једном руком „кратким замахом” (смер напред, укосо, у страну); „дугим замахом” уз примену 

неког од залета (бочни–доножни, бочни–заножни ); 

хватање лопте: у висини груди и главе; хватање непрецизно бачених лопти (бочних, изнад висине главе, у висини 

колена); хватање котрљајућих лопти; хватање и додавање лопте у кретању; 

шутирање: чеони шут и скок шут у даљ и вис; 

финтирање: (једнострука финта у јачу страну). 

– Обучавање индивидуалних елемената технике и тактике без лопте: 

у фази напада – позиционирање играча, утрчавање у празне просторе, промена смера кретања, откривање за пријем 

лопте; 

у фази одбране – одбрамбени став и кретање у ставу; заустављање нападача, одузимање лопте од противничког 

нападача, пресецање путање лопте код додавања, блок; 

елементи технике голмана – (основни став, кретање на голу, одбрана високих и ниских лопти, одбрана шутева са 

позиције крила, одбрана седмерца). 

– Обучавање групних и колективних елемената тактике игре: 

Игра уз индивидуалну одбрану „човек на човека” (пресинг); позиционирање играча у нападу и одбрани 6:0; игра на 

два гола (3 на 3, 4 на 4 ); игра уз примену основних правила уважавајући усвојени ниво претходно обучаваних 

елемената. 

Препоручени садржаји 

– Обучавање елемената технике и тактике играча са лоптом: 

вођење лопте: вежбе вођења са радом ногу (кроз ноге, поред и испред тела ); 

вођење две лопте; 

додавање лопте: додавање „дугим замахом” – чеони залет; додавање лопте изведеним начинима; додавања са 

изменом места 

хватање лопте: хватање једном руком 

шутирање: бочни шут са отклоном, шутирање пивотмена, шут са крилне позиције 

финтирање: једнострука финта у „слабију страну”. 

– Обучавање групних и колективних елемената тактике игре: 

извођење слободног ударца; 

укрштања играча у фази напада, игра 5:1 и 5+1 

4. Плес и ритмика; 

Обавезни садржаји 

Планирати вежбе које је неопходно поновити из програма млађих разреда (докорак, галоп, дечији поскоци, полкин 

корак...). Дати могућност ученику или групи ученика да изабере музику и осмисли ритмичку вежбу на основу 

усвојених елемената. Са вијачом применити „скокове кроз вијачу”, прескакање вијаче галопом и суножним 

поскоцима. Обрадити прве две варијанте народног кола „Моравац” 

Препоручени садржаји 

Вежбе са вијачом усложити наизменичним прескоцима на левој и десној нози и у кретању. Планирати вежбе са 

обручем у које садрже окретња око разних делова тела, котрљања по тлу и провлачења. Вежбе са лоптом 

превасходно треба да обухвате манипулацију са њом, бацања. Основне варијанте народног кола из краја у коме се 

школа налази; 

5. Пливање; 

Наставна тема Пливање, реализује се у школама у којима за то постоје услови, у оквиру редовне наставе или 

обавезних физичких активности ученика. 

Школе које се определе за реализацију програмских садржаја пливања на објектима изван школе, ове часове 

организују у оквиру обавезних физичких активности ученика. 

Уколико не постоји могућност реализације наставе пливања у овом разреду, број часова намењен овој наставној 

теми распоређује се другим наставним темама предвиђених програмом. 
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Приликом реализације садржаја Пливања формирати групе  

пливача и непливача 

Обавезни садржаји 

Вежбе дисања, рад ногу, пловак, одржавање у месту, завеслаји (краул и леђни краул), скок на ноге и изрон, 

самопомоћ у води (окретањем на леђа). 

Препоручени садржаји 

Пливање техником краула или леђног краула; 

Роњење по дужини. 

6. Тестирање и мерење 

Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и крају школске године, из простора 

кардиореспираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), телесног састава (посебно телесне масноће), 

мишићне снаге, издржљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. Модел континуираног праћења физичког 

развоја и моторичких способности у настави физичког и здравственог васпитања, батерија тестова, критеријумске 

референтне вредности и начин њиховог тумачења, организација и протокол тестирања као педагошке импликације 

детаљно су објашњени у наведеном приручнику. 

Тестирање ученика могуће је спровести на часовима обавезних физичких активности. 

Оквирни број часова по темама обавезних физичких активности 

1. Основе тимских и спортских игара: 

Мали фудбал (18); 

2. Друге активности предвиђене програмом стручног већа (36). 

Дидактичко-методички елементи 

Основне карактеристике часова: 

– јасноћа наставног садржаја; 

– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

– избор рационалних облика и метода рада; 

– избор вежби оптималне образовне вредности; 

– функционална повезаност свих делова часа – унутар једног и више узастопних часова једне наставне теме. 

Уколико на часу истовремено вежбају два одељења, настава се спроводи одвојено за ученике и ученице. 

Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир просторне услове рада, број ученика на часу, број справа 

и реквизита и динамику обучавања и увежбавања наставног задатка. 

Избор дидактичих облика рада треба да буде функцији рационалне организације и интензификације часа, као и 

достизања постављених исхода. 

Праћење и оцењивање 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се 

може утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. Исходи помажу наставницима у 

праћењу, прикупљању и бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања искористити исходе 

наставник, сам осмишљава у односу на то који се начин праћења и процене њему чини најрационалнијим и 

најкориснијим. Поред тога, постојање исхода олакшава и извештавање родитеља о раду и напредовању ученика. 

У процесу оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада 

ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности 

коришћења личног картона ученика су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe 

нaпрeдoвaњa, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе 

стране) ученика. 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, препоручује се да 

наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

– Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата: 

– вежбање у адекватној спортској опреми; 

– редовно присуствовање на часовима физичког и здравственог васпитања и обавезним физичким активностима; 

– учествовање у ванчасовним и ваншколским активностима и др. 

– Приказ једног од усвојених комплекса општеприпремних вежби (вежби обликовања), 

– Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике): 

Атлетика: 

Приказ технике спринтерског и истрајног трчања; приказ технике, скока увис прекорачна техника (маказе); 

Спринтерско трчање 30–50 m на време, бацање лоптице до 200 gr у даљ. Истрајно трчање у трајању од 6 минута. 

Трчање школског кроса. 

Спортска гимнастика: 

Вежбе на тлу: колут у напред, колут у назад, став о шакама уз помоћ, мост из лежања, став на плећима „свећа”; 

Прескок: разношка уз помоћ; 

Вежбе у упору: 
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– паралелни разбој: наскок у упор са повишења (шведска клупа, сандук, столица...), предњихом сед разножно, 

приножити једном и саскок, 

– ниско вратило: упор одскоком, издржај, саскок у почетни положај; 

Вежбе у вису (вратило/кругови): њих и саскок предњихом. 

Пењања: приказ технике пењања уз шипку и конопац. 

Рукомет: 

Контрола лопте у месту и кретању (вођење); 

Вођење лопте праволинијски са променом правца кретања (левом и десном руком); 

Хвата и додаје лопту у висини главе и рамена; 

Шутира једном техником; 

Мали фудбал: 

Додавање унутрашњом страном стопала и примање лопте ђоном и унутрашњом страном стопала; 

Вођење и шут на гол једном техником; 

Додавање, примање лопте у и шут на гол у кретању. 

Плес и ритмика: 

Замаси, кружења, трчања, поскоци и скокови без реквизита. Поскоци и скокови кроз вијачу. 

Народно „Моравац” коло уз музику (прва и друга варијанта). 

Пливање: 

Контролише и одржава тело у води. 

Самопомоћ у води. 

Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено 

стање. Приликом оцењивања неопходно је узети у обзир способности ученика, степен спретности и умешности. 

Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуални 

напредак његов индивидуални напредак у односу на претходна достигнућа и могућности као и ангажовање ученика 

у наставном процесу. 

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује: 

– ниво остварености исхода из области Физичка и здравствена култура; 

– учешће у организацији ваннаставних активности. 

Педагошка документација 

– Дневник рада за физичко и здравствено васпитање; 

– Планови рада физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика: план рада стручног 

већа, годишњи план (по темама са бројем часова), месечни оперативни план, план ванчасовних и ваншколских 

активности и праћење њихове реализације. 

– Писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући: временску артикулацију 

остваривања, циљ часа, исходе који се реализују, конзистентну дидактичку структуру часова, запажања након часа; 

– Радни картон: наставник води за сваког ученика. Радни картон садржи: податке о стању физичких способности са 

тестирања, оспособљености у вештинама напомене о специфичностима ученика и остале податке неопходне 

наставнику. 

Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а по могућности и електронској форми. 

 

5. 2.  ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД 
                                    VI разред  -  СРПСКИ  ЈЕЗИК  -  144 часа 

Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе и обраложе 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 

Оперативни задаци за VI разред : 
 

 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 придевски заменица 

 стицање основних знања о грађењу и значењима глаголских облика ( футур 2, имперфекат, 

плусквамперфекат, императив, потенцијал, трпни глаголски придев, глаголски прилози) 
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 проширивање знања о сложеној реченици 

 оспособљавање ученика за уочавање разлике између дугих акцената 

 оспособљавање ученика за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком тексту, за 

исказивање властитих судова и закључака приликом анализа 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. 

Начин остваривања програма 

Обухваћени су садржаји као у петом разреду како по областима тако и по подручјима рада. Сва дата објашњења 

тако се односе на рад са ученицима за пети и шести разред. 



        VI разред  -  ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК  -  72 часа 

Циљ наставе енглеског језика у 6.разреду заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 

комуникативним вештинама и развијањем способности и метода учења страног језика. 

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

културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност 

према комуникацији са говорницима других језика.  

Задаци 
- 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.  
- 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 са предвиђеним комуникативним  

  функцијама, користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре).  
- 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.).  
- 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.  
 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.  

Начин остваривања програма: 
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Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и  

  активности; 
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- осим уџбеника,као извори активности користе се и новински чланци и одломци из књига прилагођени узрасту  

  и нивоу знања. 

-осим тога у настави се користе и аудио визуелна средства,израђују се веб презентације прилагођене узрасту и  

  нивоу знања. 

- учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни  

  и истраживачки рад. 

 
 

                                                                        

                                      VI разред  -  ЛИКОВНА  КУЛТУРА  -  36 часова 

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

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

Задаци 
Ученици треба да: 

- развијају ликовно-естетски сензибилитет (осетљивост) за спонтани ритам бојених мрља, линија, текстуру, 

светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним 

делима; 

- покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло-

тамно, облик-боја, простор, композиција; 

- посматрају и естетски доживљавјау дела ликовних уметности; 

- развијају љубав према ликовном наслеђу; 

- оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-друштвено научна 

подручја и тако развију интересовање за оплемењивање и заштиту природе и смисао за унапређивање културе 

живљења; 

- развијају способности за креативно и апстрактно мишљење; 

- развијају способности сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

-      развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и светског 

ликовног уметничког наслеђа. 

Концепција програма посебну важност придаје наставнику који методске поступке и облике рада конципира 

усаглашавајући васпитно-образовне задатке (ликовне проблеме) са побуђеним интересовањем ученика да ове 

задатке прихвате на нивоу самоиницијативе, односно у складу са властитом израженом потребом. Различитим 

примереним методама у раду с ученицима треба тумачити садржаје програма како би ученици поступно и спонтано 

усвајали нова сазнања. У том смислу улога наставника наглашена је у фази избора и дидактичке припреме 

мотивационог садржаја, а избор теме зависи од суштине ликовног задатка, односно конкретног садржаја којим се 

ученик мотивише у правцу одређеног ликовног проблема. Проблемски захтеви овог програма имају карактер 

наставног садржаја, а теме су у служби реализације предвиђених задатака. У процесу припремања за рад, темама 

треба посветити посебну пажњу како не би преовладале над садржајима. Стога је наставнику дата могућност да у 

складу са индивидуалним способностима буде слободан у избору дидактичке припреме. 

Осим садржаја и креативности, у структури програма предвиђени су и медијуми, резервисани за максималну 

слободу и коришћење свих могућности потенцијалне креативности наставника. У том контексту примерена је 

различита и непоновљива методичка припрема. Садржаји програма за шести разред базирају се на непосредном 

опажању ритма светлина, боја, текстуре и чулне осетљивости и осећајности за визуелно споразумевање и свет 

уобразиље у ликовним делима. Првом целином Слободно ритмичко изражавање бојеним мрљама, линијама, 

светлинама, облицима и волуменима наглашено је поимање правилности у ритмичком кретању елемената, али и 

могућност да се слободно, без геометријске строгости, тумачи ритам. У овој целини унет је недовољно заступљен 

појам волумен којим треба равноправно инсистирати на вежбању вајања. 

Имајући у виду велики значај визуелних комуникација и потребе развијања критичке свести код деце, другом 

целином Визуелно споразумевање назначена је важност стварања и декодирања визуелне шифре. Треба предочавати 

деци да је визуелно споразумевање исход непосредног опажања свакодневног окружења и да има образовно-
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васпитни карактер. 

Читав свет појавних вредности условљен визуелном перцепцијом манифестује се дејством светлости. Осим 

што видимо предмете услед осветљености, светлина постоји као ликовни проблем. Стога је неопходно 

систематично обрађивати специфичности сваке тематске јединице. Имајући у виду образовни карактер садржаја 

предмета, примерено је на сваком часу тематску јединицу илустровати адекватним ликовно-уметничким делом 

како би се вежбањем одговарајућим средствима квалитетно усвајала знања повезана са практичним радом. 

Задатак текстуре је да се постигне материјализација облика, њоме се истиче особеност материјала и она 

учествује као и други елементи у композицији дела. Као чести носилац композиције, текстура је утисак визуелне и 

тактилне перцепције. Додиром, односно пипањем, може се утврдити да ли је предмет у непосредном окружењу 

гладак или храпав. Предмете који су сјајни или мат можемо визуелно опажати. 

Свакако да је најсложенија целина Боја, коју треба тумачити у складу са узрастом деце. Учење по моделу из 

природе и путем уметничке рецепције као методе у коме нас природа и уметничко дело уводе у облик откривања 

(опажањем) у овој целини највише може доћи до изражаја. Подела на боје и небоје односно на хроматски скуп 

(основне и изведене боје) и ахроматски скуп, отвара могућност осталих подела. Сваку тематску јединицу треба 

систематски обрађивати методом разговора и вежбањем, а тумачењу комплементарних боја, као исходу разумевања 

овог ликовног елемента, треба посветити посебну пажњу. Имајући у виду образовни карактер садржаја, ову целину 

треба на сваком часу илустровати адекватним ликовно-уметничким делом да би ученици вежбањем одговарајућим 

средствима усвајали квалитетна знања повезана са практичним радом. 

Целину Свет уобразиље у ликовним делима треба методом разговора тумачити уз неопходну илустрацију 

уметничких дела са фантастичним, религијским, митолошким ликовима. У том контексту, настава мора бити 

повезана са осталим предметима кроз трагање за заједничким мотивима, због чега треба инсистирати на 

повезаности са предметима како би се заједнички појмови јасније и спонтаније усвајали. Неопходно је успоставити 

корелацију са предметима:    српски језик, музичка култура, историја. Препоручује се коришћење савремених 

технологија и трагање за савременим ликовно-техничким средствима. 

Програмски садржаји подстичу визуелну радозналост, отвореност за нова сазнања на основама претходних. 

искустава. Истраживањем непосредне околине и уметничког дела, стваралачком прерадом информација, подстичу 

се сазнајни процеси. Садржаји дају могућност перманентне отворености за оригинално решавање проблема 

коришћењем савремених ликовно-техничких средстава и савремених медијума. Њима се подстиче развој свих 

нивоа дивергентног мишљења у области ликовне културе. У циљу процеса апстраховања, издвајања битних и 

суштинских обележја објекта (феномена) важно је озбиљно појмовно и терминолошко одређење. Имајући у виду 

образовни карактер садржаја предмета, неопходно је на сваком часу сваку тематску јединицу илустровати 

адекватним ликовно-уметничким делом. Уметничка дела ученике уводе у тајне различитости јер разумевање 

различитости култура, као и вечитих промена у природи, условљава адекватан однос према свом уметничком 

наслеђу. 

Треба, међутим, имати у виду да уметничко дело није у функцији илустрације мотива, него је оно решење или 

пример илустрације решења проблема. Детету је ликовно-уметничко дело могућност сагледавања тековина и 

поимања постојећих остварења и могућност ослањања на светско и своје уметничко наслеђе. Поред тога, дело из 

уметничког наслеђа је могућност сагледавања вертикалне и хоризонталне корелације, којом ученици имају 

могућност интердисциплинарног приступа. Конкретна демонстрација уметничког дела подстиче визуелни 

доживљај, објашњава и разлаже ликовни проблем. Различитим приступом ученику се нуди разнолико виђење и 

доживљај. Поред тога, дело нуди референтан ниво ликовног мишљења омогућујући корелацију са садржајима 

других наставних предмета и утиче на мотивацију ученика. У том погледу, треба имати у виду да је пожељно да 

знање треба понављати, али не на исти начин, већ у различитим облицима, другачијим речима, у другачијем 

контексту, у другачијем жанру и у другачијем симболичком медијуму од почетне верзије (речју, сликом, графички, 

шематски). У природи предмета ликовна култура могуће је овај начин често примењивати јер се садржаји 

прожимају. Таква структурална веза образовно-васпитно условљава разумевање структуре природе и света. 

Треба, такође, придавати велику важност селективности, којом се инсистира на смислу неке вредности. 

Методом разговора треба наводити ученика да разуме зашто нешто треба да зна. Код ученика треба инсистирати на 

питању зашто се учи и који је смисао наставе ликовне културе. Треба, такође, тежити откривању суштине путем 

селекције и апстраховања. Селекцијом садржаја на принципу егземпларности морају се узети они сегменти модела 

који најадекватније представљају проблем за потенцијални израз. Наставник наводи ученика да врши селекцију 

(одваја битно од небитног) како би остварио могућност претпоставке размишљања у правцу решавања задатка. 

Циљ је одвајање битног од небитног како би се рационално користило време школског часа, које углавном није 

довољно за велике захтеве. Стога, припрема наставника (писмена, визуелна) мора бити јасна и извесна како би се 

остварио постављени циљ. 

У оквиру постојећих наставних садржаја, а у вези са савременом технологијом у контексту визуелних 

информација у ликовној култури, треба инсистирати код деце на стицању утисака блискости са садржајима који се 

ослањају на њихова спонтана претходна знања, која се затим трансформишу у будућа знања. Од деце се не очекује 

да само буду конзументи, већ се ликовном културом и њеном образовно-васпитном функцијом развијају и 

моторичке способности, естетско мишљење, критичка свест. Перманентан задатак треба да буде афирмација детета 
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као актера ствараоца у складу са његовим преференцијама. 

Проблемски постављени наставни садржаји ликовне културе вертикално се развијају од првог до осмог разреда 

и произилазе један из другог. Полазећи од узрасних могућности ученика, водило се рачуна о прилагођености и 

спиралним круговима садржаја образовног карактера за сваки разред посебно, што је и одређено у оперативним 

задацима. Такви садржаји као основ имају теорију обликовања, а информативност се стиче у практичном, 

делимично и теоријском раду путем анализа уметничких дела и ученичких радова. Ниво образованости је у складу 

са специфичношћу ове наставне области, што подразумева и одговарајуће инструменте за праћење знања ученика 

по разредима. Из тога произилази да ученицима треба пружити информације на нивоу програма, што подразумева и 

усвајање знања. Паралелно са тим треба их усмеравати у креативном практичном раду и процесима игара, где 

понуђене информације нису оквири деловања и дефинитивне вредности. 

Садржаји наставе ликовне културе у основном васпитању и образовању могу да се подведу под следећу шему 

информативне структуре: 

1. опазити 

2. примити 

3. разумети 

4. поступити. 

Ниво прве димензије (опажања) подразумева три основна фактора: 

1. квалитет опажања у садржајном погледу; 

2. брзину и тачност перцепције; 

3. тачност опажања појединачних елемената у одређеној ситуацији. 

Ниво друге димензије обухвата елементе разумевања опажених и примљених ликовно-визуелних квалитета. Ниво 

треће димензије је разумевање опажене и примљене информације, тј. неопходно је вођење разговора о 

структуирању одређене информације. Ниво четврте димензије подразумева примену (поступање) у практичном и 

теоријском раду.Ова структура је оријентација наставницима за вредновање нивоа знања, а односи се на све 

методске целине у програму од четвртог до осмог разреда. Током реализације задатака у свим методским целинама 

по разредима, где се наставник појављује у улози преносиоца знања и аниматора дечјег стваралаштва, могуће је 

проверавати и пратити ниво и квалитет процеса и рада ученика по наведеним стандардима. Затим треба имати у 

виду чињеницу да се сваки од наведених нивоа (почев од опажања преко примања, разумевања па до поступања) 

може оцењивати оценом од два до пет. Из тога произилази напомена о комплексности оцене и сугестија за следећи 

приступ: довољан (2) - усвојеност садржаја на нивоу опажања; добар (3) - усвојеност  садржаја  на нивоу опажања и 

примања; врло добар (4) усвојеност садржаја на нивоу опажања, примања и разумевања; одличан (5) усвојеност 

садржаја на нивоу опажања, примања, разумевања и поступања. 

Приликом оцењивања треба имати у виду да нису сви ученици на истом нивоу опажања, примања, разумевања 

и поступања. То су чињенице које наставника упућују на будност и реалност полазећи од захтева програма и 

психофизичких могућности ученика и треба да буду заступљени сви нивои оцењивања са различитим степенима. 

 

                                VI разред  -  МУЗИЧКА КУЛТУРА  -  36  часова 

Циљ 

-   развијање интересовања за музичку културу 

-   развијање музикалности и креативности 

-   неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима 

-   упознавање муз. традиције и културе свога и других народа 

Задаци 

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 музичка дела уз основне информације о делу и композитору развијају стваралачке способности 

Начин остваривања програма 
У програму музичке културе истакнуто место има слушање музичких дела и активно музицирање. Основе музичке 

писмености и музичко – теоријски појмови у оваквом приступу планирани су у функцији бољег разумевања музике 

и музичког дела. 

Основни принцип у остваривњу циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на часу, а наставна 

јединица је увек уметничко дело. 

 Настава музичке културе остварује се кроз:  

 - певање, свирање и основе музичке писмености 

 - слушање музике 
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 - дечје музичко стваралаштво 

 Групним и појединачним певањем или свирањем развија се способност ученика да активно учествују у 

музичком животу своје средине. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД  МУЗИЧКА КУЛТРУРА 

За област ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ :  

Основни ниво: Ученик познаје основна темпа, основне ритмичке вредности, тонске висине од малог г до е2, 

основни динамички распон и партитурне ознаке, као и контекст музичког догађаја. Познаје основне караткеристике 

певачких гласова и разликује вокалне, иснтрументалне и вокално-инструменталне саставе. Познаје основне појмове 

одређених музичких жанрова и народног стваралаштва, као и контекст настанка српске народне музике. 

Средњи ниво:  Ученик познаје елементе музичке писмености у складу са Наставним програмом, основне 

карактеристике инструменталних група и певачких гласова и разликује вокалне, инструменталне и вокално-

иструменталне саставе. Разуме специфичне караткеристике појединих музичких жанрова и народног стваралаштва. 

Повезује изражајне елементе народне музике са контекстом њиховог настанка. 

Напредни ниво: Ученик зна и разуме сложеније елементе музичке писмености предвиђене Наставним програмом, 

препознаје специфичне карактеристике одређених народних и уметничких музичких инструмената. Познаје 

специфичности одређених музичких жанрова и повезује изражајне елементе народне музике са контекстом 

њиховог настанка. 

За област СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Основни ниво: Ученик познаје основна темпа, динамику, врсту такта у слушаном делу и може да одреди и опише 

карактер композиције. Препознаје инструменталне и вокалне саставе. Може да одреди припадност слушаног 

примера одређеном жанру и препознаје народно и уметничко музичко стваралаштво. 

Средњи ниво:  Ученик може да одреди карактеристике ритмичке и мелодијске компоненте на основу слушања. 

Може да опише карактер композиције као резултат садејства опажених музичких инструмената. Препознаје 

инструменталне групе, поједине инструменте и основне врсте гласова. Препознаје везу музичког садржаја примера 

са ванмузичким програмом. Може да одреди припадност слушаног примера одређеном жанру и препознаје народно 

и уметничко музичко стваралаштво. Препознаје одређена дела народног и уметничког музичког стваралаштва, као 

и фолклорну музику других народа. 

Напредни ниво: Ученик повезује темпо, динамику и друге музичке компоненте са карактером слушаног дела. 

Познаје инструменталне групе, поједине инструменте и основне врсте гласова. Може да у везу музичког садржаја 

примера са ванмузичким програмом. Препознаје одређена дела народног и уметничког стваралаштва, као и 

фолклотрну музику других народа. Познаје основне карактеристике српске народне музике (обичаје, извођачке 

саставе, народне инструменте, народне игре). 

За област МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

Основни ниво: Ученик може да пева уз тактирање или да свира (на неком од Орфових инструмената) 

једноставније музичке примере у С-дуру од 16 тактова. Зна да пева или свира неко дело из српске фолклорне 

баштине. 

Напредни ниво: Ученик може да пева уз тактирање и/или свира (на неком од Орфових инструмената) одговарајуће 

једногласне или двогласне музичке примере који садрже разноврсне елементе музичке писмености у складу са 

Наставним програмом. Може да пева у хору или свира у оркестру, или мањем саставу једноставније песме 

различитих жанрова. Уме да изведе игру по избору (народну или класичну). Учествује у школским приредбама. 

 

 

                                               VI разред  -  ИСТОРИЈА  -  72 часа 

Циљ изучавања наставног предмета историје је културни напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе 

историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и 

развијању националног, европског и светског идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци 
- разумевање појма „средњи век“ и основних одлика тог историјског периода 

- разумевање основних одлика феудалног друштва 

- стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе 

- стицање знања о српским средњовековним државама 

- упознавање најзначајнијих личности средњг века 

- разумевање улоге религије у друштву средњег века 

- упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе 
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- упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку 

- коришћење историјских карата за период средњег века 

- подстицање ученика на коришћење историјских извора 

- развијање критичког односа према историјским изворима 

Начин остваривања програма 

- посебну пажњу посветити планирању наставе на годишњем и месечном нивоу,  

као и припремама за часове 

- укључити ученике у наставни процес кроз све облике рада, посебно користећи активне методе ( групни 

рад, рад у паровима, дискусија, индивидуални рад...) 

- развијати њихове интелектуалне и креативне способности, као  и  критичко мишљење – постављати им 

питања 

- развијати наративне способности код ученика - беседништво 

- користити историјске изворе и литературу 

- што чешће користити  историјске карте ( зидне, из атласа, уџбеника и литературе), илустрације, шеме и 

графиконе, документарне и игране видео и дигиталне материјале,  обилазити музеје и  културно-историјске 

споменике 

- корелација са сродним предметима, као што су географија, српски језик, ликовна и музичка култура, верска 

настава, грађанско васпитање --интерактивна улога историје 

-  наставни програм допунити садржајима из локалне средњовековне прошлости, како би ученици боље 

упознали културну баштину свог краја. 

                                                                       
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД  ИСТОРИЈА 

У области I теме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације  

                 дате у форми слике 

У области II теме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора  (текстуалних, сликовних, материјалних) о 

којој историјској појави,  догађају и личности је реч 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске  информације дате у форми историјске карте у 

којој је наведена  легенда 

У области III теме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.1.1.6. . препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора   

                 (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,   

                 догађају и личности је реч 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације  

                 дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске  информације дате у форми историјске карте у 

којој је наведена  легенда 

ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске  информације дате у форми табеле 

У области IV теме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.8. . именује најважније појаве из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора   

                 (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,   

                 догађају и личности је реч 

ИС.1.2.3. препознаје на основу карактеристичних историјских извора   



 

250 

 

                 (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,   

                 догађају и личности је реч 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске  информације дате у форми историјске карте у 

којој је наведена  легенда 

У области V теме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.1.1.6. . препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора   

                 (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,   

                 догађају и личности је реч  

ИС.1.2.3. препознаје на основу карактеристичних историјских извора   

                 (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,   

                 догађају и личности је реч 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске  информације дате у форми историјске  

                    карте у којој је наведена  легенда 

ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске  информације дате у форми табеле 

У области VI теме основни ниво ученик/ученица: 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

ИС.1.2.1. . препознаје на основу карактеристичних историјских извора   

                 (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,   

                 догађају и личности је реч 

ИС.1.2.3. препознаје на основу карактеристичних историјских извора   

                 (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,   

                 догађају и личности је реч 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске  информације дате у форми историјске карте у 

којој је наведена  легенда 

ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске  информације дате у форми табеле 

                                                                             

 

                                              VI разред  -   ГЕОГРАФИЈА  -  72 часа 

Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским 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 и месту и улози наше државе у свету. 

Задаци 

Ученици треба да: 

- упознају основне појаве, процесе и феномене у хидросфери и географски размештај хидрографских објеката, као и 

њихове одлике; 

- схвате значај вода за живот на Земљи; 

- упознају биљни и животињски свет, утицај природних фактора и човека на њихов развој, хоризонтални и 

вертикални распоред, као и међусобну 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 и 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 и факторима 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 
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држава; 

- самостално користе географску карту као извор географских информација у процесу стицања нових знања и 

истраживања и у свакодневном животу; 

- се оспособе за коришћење географске литературе и различитог илустративног материјала ради лакшег 

савлађивања наставног градива и оспособљавања за самостални рад; 

- поседују осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, нацији и култури, познају 

традицију и учествују у њеном очувању; 

- познају и поштују традицију и идентитет других народа, заједница и социјалних група. 

Начин остваривања програма 

Наставни програм географије за шести разред основног васпитања и образовања ослања се на савремена 

достигнућа и на перспективе развоја географске науке, а примерен је интересовањима и потребама ученика. 

Стечена знања и вештине ученици ће примењивати у истраживању и анализирању одређених географских појава и 

процеса, који се односе на наставне садржаје предвиђене програмом. Неопходно је заинтересовати ученике да, у 

складу са својим узрасним способностима, истражују и локалну средину, да проналазе и користе различите изворе 

информација и да се оспособљавају за самостално учење. 

Основу за израду овог програма чинили су: општи циљеви и задаци основног образовања и васпитања, образовни, 

васпитни и функционални задаци савремене наставе географије, потреба за постизањем боље равнотеже између 

узрасних способности ученика, њихових потреба и интересовања, препоруке Географског факултета и Српског 

географског друштва. 

Програм је конципиран тако да се заснива на: постепеном увођењу и развијању географских појмова, појава и 

процеса у оквиру програмских садржаја спирално распоређених у другом образовном циклусу, значајних за 

успешније разумевање укупних садржаја који су неопходни у процесу даљег учења, досадашњим наставним 

програмима у Републици Србији и резултатима праћења примене досадашњих програма. 

У шестом разреду основне школе програм географије конципиран је тематски. Укупан годишњи фонд часова није 

промењен. Наставницима се препоручује оријентациони број часова по наставним темама, као и наставни садржаји 

које би требало обрадити. Према својој креативности наставник има слободу да кроз самостално планирање одреди 

типове часова, облике рада, наставне методе, технике и активности и одабере дидактичка средства и помагала. 

Програмску структуру чини пет наставних тема: 

1. Увод 

2. Планета Земља 

3. Становништво и насеља на Земљи 

4. Географска средина и људске делатности 

5. Регионална географија Европе 

На првом наставном часу наставник упознаје ученике са циљевима, задацима и програмским садржајима 

географије за шести разред и даје им јасна упутства за рад. Посебно наглашава зашто и како се обрађују садржаји 

опште физичке и друштвене географије и истиче њихов значај за успешну обраду регионалне географије европског 

континената и његових држава и света у целини. 

Програмом је предвиђена обрада географских садржаја који се односе на воде и биљни и животињски свет на 

Земљи у оквиру тематске целине Планета Земља. Кроз ову тематску целину потребно је истаћи облике 

појављивања, основне одлике и распрострањеност вода на Земљи, као и њихов значај, одлике биљног и 

животињског света, њихову хоризонталну и вертикалну распрострањеност, основне биљне заједнице на Земљи и 

значај биљака и животиња за човека. 

Природна средина је у суштини сплет тесно повезаних и међусобно условљених компонената које представљају 

јединствену целину. Имајући у виду нарушавање равнотеже у природној средини, потребно је указивати на 

превенцију и на заштиту природе. 

Наставна тема Становништво и насеља на Земљи конципирана је тако да се њеном обрадом укаже на најважније 

демографске и демогеографске проблеме човечанства. Тежиште треба да буде на основним одликама 

становништва, врстама и типовима насеља. Препорука је да се статистички подаци приказују само илустративно 

(табеле, дијаграми, старосна пирамида) или компаративно, а да се не инсистира на њиховом запамћивању. 

Кроз обраду садржаја наставне теме Географска средина и људске делатности ученицима је потребно указати на 

различитост природне и географске средине на основу које се издвајају географске регије, као и на сложеност и 

поделу људских делатности, при чему треба нагласити утицај природних и друштвених фактора на развој привреде. 

У шестом разреду је наставним програмом, са највећим бројем часова, планирана обрада Регионалне географије 

Европе. У оквиру регионалне географије предвиђена је обрада Европе у целини, која треба да пружи могућност 

сагледавања општих одлика континента да би се на основу тога јасније могле уочити особености појединих 

регионалних целина и појединих држава Европе. 

Приликом обраде регија потребно је да се, на основу познавања континента као целине, истакну њихове битне 

физичкогеографске одлике и њихов утицај на производњу и размештај становништва. Сваки чинилац треба да буде 

истакнут тако да се одмах могу уочити специфичности сваке регије. Кроз политичку поделу треба истаћи како је до 
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ње дошло ради бољег разумевања данашњег стања. Приликом обраде ових садржаја могућа је корелација са 

садржајима из наставног предмета историје. 

Код обраде појединих држава треба користити претходно стечена знања о континенту у целини и о појединим 

регијама, а истаћи само битне одлике природе и становништва, а пре свега његову професионалну структуру, 

културни ниво, што може да помогне објашњењу развијености и структури привреде. 

Треба, такође, указати на постојеће разлике у степену развијености привреде држава Европе, као и на 

противуречности које постоје између природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде. Државе су, 

међутим, међусобно различите и у свакој од њих су заступљене одређене привредне делатности и гране 

специфичне за ту земљу, које треба посебно нагласити. 

При излагању садржаја о државама треба указати на неопходност сарадње земаља и на интеграцијске процесе у 

региону, Европи и свету, као и на потребу уважавања различитости и толеранције на свим нивоима. 

У континуираном раду са географском картом ученицима се пружа могућност да савладају вештину практичног 

коришћења и познавања географске карте. Сталном употребом географске карте знања се проширују и продубљују 

и усавршава се њена практична примена. 

Коришћење географских карата различитог размера и садржине при упознавању регија и држава Европе, 

геопростора и локалне средине је неопходно и обавезно на свим часовима. 

 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД  ГЕОГРАФИЈА 

        

У области ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ ученик/ученица на основном нивоу постигнућа: 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

      Средњи ниво: 

ГЕ 2.1.1.одређује стране света у  простору и на географској карти 

ГЕ 2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти  

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе који су  

                представљени  моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним средствима  

                (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима ...), графиком, табелом и  

                схемом 

      Напредни ниво: 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница - објеката, 

појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

 

У области ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица на основном нивоу постигнућа: 

ГЕ 1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне 

одлике 

      Средњи ниво: 

ГЕ 2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним сферама   

               (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

       Напредни ниво: 

ГЕ 3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и биогеографску 

зоналност)  и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање 

        У области ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица на основном нивоу постигнућа: 

ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 

ГЕ 1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране  

      Средњем нивоу: 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва  

ГЕ 2.3.2.именује међународне организације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст ...) 

      Напредном нивоу: 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних  

                Делатности 

 

         У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица на основном нивоу постигнућа: 

ГЕ 1.4.1.препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе  

ГЕ 1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 

       Средњем нивоу: 

ГЕ 2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске регије  
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ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске регије 

        Напредном нивоу: 

ГЕ 3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и  

                 посебне)  у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 

ГЕ 3.4.2. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и  

               посебне) у Европи и уме да издвоји географске регије 

 

 

                                                 VI разред  -  ФИЗИКА  -  72 часа 

  

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 наставе физике су: 

 

 развијање функционалне писмености 

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање 

 развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине 

јасног и прецизног изражавања 

 развијање логичког и апстрактног мишљења 

 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја 

 развијање способности за примену знања из физике 

 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и 

унапређивања животне средине 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији 

Начин остваривања програма 

Из физике као научне дисциплине одабрани су само они садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви 

ученици основне школе. То су, углавном, садржаји из основа класичне физике, док су у осмом разреду узети и неки 

садржаји атомске и нуклеарне физике.  Пошто су макрофизичке појаве очигледније за проучавање, оне доминирају 

у наставним садржајима шестог и седмог разреда. У осмом разреду, поред њих, дате су и тематске целине у којима 

се обрађују и неки процеси у микросвету (омотач и језгро атома).  
Од свих метода логичког закључивања које се користе у физици као научној дисциплини, ученицима основне 

школе најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и формулисању 

основних закона физике. Ова етапа сазнајног процеса обухвата: посматрање појаве, уочавање битних својстава 

система на којима се појава одвија, занемаривање мање значајних својстава и параметара система, мерење у циљу 

проналажења међузависности одабраних величина, планирање нових експеримената ради прецизнијег 

формулисања физичких закона и сл.  
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ враћање огледа у наставу 

физике, развијање радозналости и интереса за физику и истраживачки приступ природним наукама. Једноставне 

експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их понове код куће, користећи многе предмете и 

материјале из свакодневног живота.  
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

Поступност (од простијег ка сложенијем), Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску 

целину побројано је више демонстрационих огледа), Индуктивни приступ (од појединачног ка општем) при 

увођењу основних физичких појмова и закона. Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних 

наставних садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и 

закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трајно усвоје. При 

обради садржаја скоро сваке теме, на сваком часу део времена посвећује се обнављању градива, а део времена се 

користи за излагање нових садржаја. 

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике: 
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1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака; При решавању квантитативних (рачунских) задатака 

из физике, у задатку прво треба на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на 

математичко формулисање и израчунавање. Решавање задатака одвија се кроз три етапе: физичка анализа задатка, 

математичко израчунавање и дискусија резултата.  

3. лабораторијске вежбе; Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања 

резултата мерења.  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја теме (домаћи задаци, читање 

популарне литературе из историје физике и сл.);   

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика. Наставник континуирано прати рад сваког ученика 

кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих 

огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби.  
 
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим 

облицима наставног процеса.  

 

 
                  ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД  ФИЗИКА 

 
МЕРЕЊЕ (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

МЕРЕЊЕ (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

МЕРЕЊЕ (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

 

КРЕТАЊЕ (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

 

КРЕТАЊЕ (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2652&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2783&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2652&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
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ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

КРЕТАЊЕ (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско 

кретање 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

 

СИЛЕ (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

 

СИЛЕ (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и силе потиска 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

СИЛЕ (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експеримент 

 

МАСА И ГУСТИНА (ОСНОВНИ НИВО) 

 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

 

МАСА И ГУСТИНА (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 
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ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

 

МАСА И ГУСТИНА (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

 

ПРИТИСАК (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова 

 

ПРИТИСАК (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

 

ПРИТИСАК (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи 

ФИ.3.1.4. разуме и примењује концепт притиска у флуидима 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

 

 

 

 

                                                  VI разред  -  МАТЕМАТИКА  -  144 часа 

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 свестраном развитку личности ученика. 

Оперативни задаци за шести разред 
Ученике треба оспособити да: 

- схвате потребу увођења 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 извођење тих    

  операција, уз коришћење њихових својстава; 

- могу да читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунају њихову  

  бројевну вредност; 

- 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 извођењу основних конструкција  

  троугла и четвороугла; 

- схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању површина троуглова,  

  паралелограма и других четвороуглова; 

- примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним задацима; 

- усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно коришћење свих  

  везника "и", "или", а нарочито "ако ... онда ... " и "ако и само ако"; осете потребу за извођењем доказа и умеју  

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2647&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2671&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2683&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2783&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2675&courseid=7
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  да то раде у једноставнијим случајевима). 

 

Начин остваривања програма 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама по моделу (укупан број 

часова за тему; број часова за обраду, број часова за понављање и увежбавање) 

Цели бројеви (24; 9 + 15) 

Рационални бројеви (45; 17 + 28) 

Троугао (30; 13 + 17) 

Четвороугао (20; 8 + 12) 

Површина четвороугла и троугла (17; 7 + 10) 

Цели бројеви. Проширивањем система N0, природних бројева са нулом, настаје систем целих бројева Z, као скуп 

који је проширен негативним целим бројевима и на који се, са N0, такође проширује значење операција и релација. 

Дидактичка мотивација да се крене са овим проширењем као првим, а не да се одмах иде на проширење до скупа Q 

рационалних бројева, састоји се у томе што је то проширење једноставније и што су интерпретације на бројевној 

правој јасније. С друге стране, прстен Z целих бројева је значајна математичка структура сама по себи, па и ту 

његову аутономност треба имати у виду. 

Први корак у овом проширењу чини додавање негативних целих бројева скупу N0, а природни бројеви у том ширем 

скупу слове као позитивни цели бројеви. Уз то треба истаћи значење тих бројева које они имају на разним скалама 

(термометарској, табли лифта, итд.). Кад је n ознака за природне бројеве, -н биће ознака за негативне бројеве и при 

том: 

1. n и - n чине пар супротних бројева, 

2. 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. Термин "усмерена дуж" не треба користити у актуелној настави јер то представљање 

остаје на нивоу графичких техника. 

Сабирање у скупу Z интерпретира се као настављање "ходова" тј. настављање усмерених дужи. После рада са 

конкретним примерима (који би били систематски груписани и записивани, као на пример, (-7) + 4, (-3) + (-5) итд. 

прелази се на дефинисање збира: 

1. m > n:   m + (-n) = m - n, (-n) + m = m - n, (-m) + (-n) = -(m + n) 

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

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

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

Ово рашчлањивање је издвајање типичних случајева у којима поступак сабирања увек има нешто специфично и 

како, у ствари, изводимо сабирање конкретних бројева. 

Из горње дефиниције непосредно следи закон комутативности. Асоцијативност сабирања је одмах прихватљива кад 

се види као слагање "ходова", али се може и доказати у једном броју случајева (а у свим осталим доказивање дати 

као вежбања сврстана међу задатке). 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. 

После изградње система (Z, +) - адитивне групе целих бројева, прелази се на увођење множења и изградњу система 

(Z, +, ·) - прстена целих бројева. Прво се дефинише множење са позитивним бројем (које се схвата као поновљено 

сабирање). (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)·a = -a.  

Множење са – n  узима се као преусмеравање и повећање апсолутне вредности n пута:  

(-n)·m = -n·m, (-n)·(-m) = n·m  

 (Позитивне бројеве не треба писати као: + n, нити натрпавати заграде сем где се мења смисао или где би два знака 

стајали један уз други). 

Својства комутативности и асоцијативности множења изводе се на основу ове дефиниције (опет у случају пар 

примера, а остали случајеви се уврсте међу задатке). Свуда прво долазе конкретни примери множења, па се после 

њих дају горе наведене опште формулације. На сличан начин треба извести дистрибутивни закон. 

Уврстимо и ову важну напомену: наративно изражавање дефиниција и својстава је дидактички врло оправдано, али 

оно мора да следи иза математички прецизних формулација, а не да им претходи. На крају ове теме треба дати 

преглед основних својстава (која истичу структуру уређеног прстена) користећи a, b, c, итд. као ознаке за 

променљиве (а не оне којима се истиче знак целог броја). 

Рационални бројеви. 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 
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система Z и тиме скраћивати излагање. Кад је r  Q +, негативне рационалне бројеве треба означавати пишући - r и 

такође избегавати непотребно натрпавање заграда. Дељење у систему рационалних бројева Q осмишљава се као 

множење реципрочним бројем, па треба истаћи да је сад та операција увек изводљива (сем дељења са 0, кад треба 

рећи да такво дељење нема смисла). На крају, систематизују се основна својства карактеристична за систем Q као за 

структуру која је уређено поље. 

Тему решавање једначина и неједначина обрађивати после проширења бројевних система до скупа Q 

рационалних бројева. Тек са овим скупом то решавање је изводљиво без познатих ограничења (а уз проширење Z, 

довољно је навести решивост једначина облика x + b = c у том скупу). Једначина ax + b = c решава се у два корака: 

ax = c - b (веза сабирања и одузимања), x = (c - b): а (веза множења и дељења). Пошто се лако доказује да израз аx 

расте са x, ако је а>0, а опада ако је а<0 (из x1 > x2 следи да је разлика аx1 - аx2 = а(x1 - x2) позитивна за а > 0, а 

негативна за а < 0), решавање неједначине ax + b > c изводи се тако што се прво реши једначина ax + b = c и нађе 

њено решење x0, па је тада решење ове неједначине x > x0 за а > 0, а x < x0 за а < 0. Дакле, примењује се иста метода 

коју су ученици упознали у претходна два разреда. Слично се решава и неједначина ax + b < c. С једне стране, 

овакав поступак је инструктивнији јер се истиче једно важно својство које касније слови као монотоност линеарне 

функције, а с друге стране решење се "лови", а не поступа се формалније истицањем еквивалентних услова. Кад се 

бирају нешто сложенији примери једначина и неједначина, променљива x треба да само једанпут фигурише (нпр. 

3·(7x - 4) = 25 и сл.). Решавајући текстуалне проблеме састављањем и решавањем одговарајућих једначина и 

неједначина, користи се ова врста математике у случају практичних задатака и тако сагледава њена примена. 

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, а ученици треба да науче значење 

израза као што су "чини 60%", "снижено за 7%", "производња је повећана за 12,5%" итд. 

Геометрија. У овом периоду наставе математике дају се дефиниције геометријских фигура: троугла, 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). 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. 

Запазити да се четвороугао разлаже на троуглове, па однос подударности користи и за извођење 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. Не треба 

користити појам подударности примењујући га на произвољне фигуре (сем, могуће, у случају паралелограма и 

трапеза, кад може имати смисао разложиве подударности). 

Треба се ослањати на карактеристична (и изведена) својства при извођењу једноставнијих конструкција поменутих 

геометријских фигура и конструкције са њима повезаним елементима (значајним тачкама, дужима, угловима). 

Конструкције у геометрији имају велики образовно-развојни значај јер се тиме, на овом нивоу наставе, доказује 

егзистенција геометријских објеката чији су елементи задати. 

Једначење површина геометријских фигура осмишљава се на класични начин, 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 a и b, узима се да је његова површина a·b. Кад су странице а и b 

изражене мерним бројевима, релативно дата дужинска јединица, израз a·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. 

Свакако треба укључити практичне примене рачунања површина реалних објеката на што, уосталом, асоцира сами 

назив "геометрија". 

Додајмо као општу напомену да је инструктивно да се уз све садржаје наводе историјски подаци, указујући на 

време, прилике и значајне ствараоце у тим далеким временима, али додајући и коментаре којима се указује на 

предност савременог излагања математике. 

 
                  ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД  МАТЕМАТИКА 
 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ ( први део) 

 Основни ниво 

  Схвате појам и потребу негативног броја 

 Умеју да представе целе бројеве на бројевној прави и да их упоређују 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2443
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 Умеју да саберу и одузму два цела броја  

 Средњи ниво 

 Знају да одреде супротан број и апсолутну вредност броја 

 Примењује особине збира 

Напредни ниво 

 Решавају сложеније задатке комбинујући операције сабирање и одузимања целих бројева 

2. ТРОУГАО ( први део ) 

 Основни ниво 

 Разумеју појам троугла и његових елемената 

 Умеју да разликују основне врсте троуглова и да их нацртају 

 Знај колики је збир углова у троуглу 

 Средњи ниво 

 Знају да одреде однос углова и страница у троугла 

 Израчунавају непознати угао троугла ако су дата друга два. 

 Напредни ниво 

 Користе основна својства троугла у решавању задатака  

 Примењују особине различитих троуглова 

3. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ ( други део) 

 Основни ниво 

 Умеју да помноже и поделе два цела броја  

 Средњи ниво 

 Израчунавају  вредност једноставнијег израза са операцијама множења и дељења целих бројева, 

укључујући ослобађање од заграда 

 Користе целе бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама 

 Напредни ниво 

 Решавају бројевне изразе са више рачунских операција различитог приоритета и ослобађање од 

заграда  

 Примењује бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама  

4. ТРОУГАО ( други део ) 

 Основни ниво 

 Конструишу основне углове (60º, 120º, 30º, 90º, 45º...) 

 Интуитивно схватају појам подударних фигура (кретањем до поклапања) 

 Средњи ниво 

 Разликују ставове подударности троугла 

 Знају да дефинишу и конструишу значајне тачаке трогла  

 Напредни ниво 

 Користе основна својства троугла и умеју да их конструишу 

 Примењују ставове подударности у решавању сложенијих задатака 

5. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ ( први део ) 

Основни ниво 

  Схватају појам и потребу рационалног броја 

 Умеју да представе рационалне бројеве на бројевној прави  

 Упореди по величини рационалне бројеве истог записа 

 Умеју да саберу и одузму два рационална броја истог записа  

 Средњи ниво 

 Упоређују по величини рационалне бројеве различитог записа  

 Умеју да саберу и одузму рационалне бројеве различитог записа  

Напредни ниво 

 Решавају сложеније изразе комбинујући операције сабирање и одузимања рационалних бројева 

6. ЧЕТВОРОУГАО 

 Основни ниво 

 Владају појмом четвороугао и врстама (уочавају њихове моделе у реалним ситуацијама и умеју да их 

нацртају користећи прибор ) 

 Знају збир углова у четвороуглу 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2445
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2476
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2445
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2449
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2451
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2474
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2476
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2481
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2443
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2445
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2465
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2470
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Средњи ниво 

 Решавају једноставније задатке примењујући збир углова у четвороуглу 

 Разумеју својства различитих врста четвороугла (паралелограм, трапез и делтоид) 

 Напредни ниво 

 Користе основна својства четвороугла, паралелограма и трапез и умеју да их конструишу 

7. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ ( други део ) 

 Основни ниво 

 Знају да одреде вредност рационолног броја 

 Умеју да да помноже и поделе два рационална броја истог записа 

 Средњи ниво 

 Израчунавају вредност једноставнијих израза са више рачунских операција различитог приоритета, 

укључујући ослобађање од заграда, са рационалним бројевима истог записа 

 Решавају једноставније једначина са рационалним бројевима 

 Користе рационалне бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама 

 Напредни ниво 

 Решавају сложеније бројевне изразе са рационалним бројевима различитог записа  

 Користи рационалне бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

 Решавају једначине и неједначине, примењујући их у сложенијим текстуалним задацима 

8. ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА 

 Основни ниво 

 Схватају појам површине троугла и четвороугла као и мерне јединице 

 Знају формуле за обим и површину троуглова и четвороуглова 

 Средњи ниво 

 Рачунају њихове обиме и површине на основу елемената који су непосредно дати у задатку 

Напредни ниво 

 Рачунају њихове обиме и површине на основу елемената који нису непосредно дати у задатку 

 Претварају јединице мере, рачунајући са њима 

 

9. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ ( трећи део ) 

 Основни ниво 

 Разумеју појам процента и његову примену  

 Знају да одреде проценат од датог броја 

 Средњи ниво 

 Примењују процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама  

 Напредни ниво 

 Примењују процентни рачун у сложенијим ситуацијама 

 

 

                                                    VI разред  -  БИОЛОГИЈА  -  72 часа 

Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем васпитно-образовних садржаја стекну основна знања о 

животном простору,начину живота,основној грађи,разноврсности и значају животињског света.  Изучавањем 

биологије код ученика развити основну научну писменост,логичко расуђивање, свест о властитом положају у 

природи,љубав према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу. 

Задаци наставе биологије  су : 

-упознавање основних појмова о природном систему животиња 

-уочавају сличности и разлике у грађи и начину живота животиња,упознају спољашњу и унутрашњу 

грађу,разноврсност и значај појединих група животиња( праживотиња,сунђера, 

дупљара,црва,мекушаца,зглавкара,бодљокожаца,хордата,риба,водоземаца,гмизаваца,  птица и сисара),упознају 

њихов животни простор,начин живота и очување 

-схвате значај и улогу различих група у природи 

-упознају болести које изазивају или преносе животиње,начин преношења и превенцију 

-сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на Земљи 

-разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању  савременог биолошког мишљења. 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2474
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2476
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2449
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2451
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2463
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2476
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2476
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2488
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2492
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2498
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Начин остваривања програма 
       Програмски садржаји биологије резултат су захтева времена,најновијих достигнућа у науци и примерени су 

развојним способностима ученика. Ако се у оделење упише дете са посебним потребама програмски садржаји и 

начини остваривања ће бити прилагођени њиховим могућностима и потребама. 

       Наставне теме обрађују садржаје из зоологије и логички су распоређене  у пет тематских целина 

(Увод,Праживотиње, Царство животиња,Угроженост и заштита животиња и Увод у еволуцију живог света). 

Наставне теме обрађују садржаје из биологије и пружају  ученицима основна знања за брже и лакше разумевања 

градива. 

        Приликом израде планова рада(глобалног и оперативног)  око 50% часова се предвиђа за обраду новог градива 

и око 50% за друге типове часова.Вербално-текстуалне методе треба да буду мање заступљене у односу на 

демонстративно-илустративне методе,као и методе практичног рада и активностима ван учионице.Вежбе се раде 

најчешће у паровима или групним обликом рада.За вежбе користити природне материјале а веома су корисни 

часови у природи,природњачком музеју,ЗОО врту... Наставник сарађује са здравственим и ветеринарским 

институцијама или организује предавања –трибине са темама из програмског садржаја биологије. 

        Наставници користе одобрени уџбеник од стране министарства просвете и спорта,усавршавају се пратећи 

семинаре и најновију стручну литературу,и употребљавају информационо-комуникационе технологије за припрему 

часова али и директно на часовима у информатичком кабинету.Наставник подстиче и мотивише ученике за израду 

паноа,реферата,предавања и мини пројеката,чиме усмерава ученике на додатни ,истраживачки индивидуални (рад у 

пару,тимски рад,рад у групи) рад. 
 

 

VI разред  -  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА-  72 часа 

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, радних вештина и културе рада. 

Оперативни задаци за шести разред 
Ученици треба да: 

- упознају врсте грађевинских објеката и њихове намене; 

- 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 користе готове једноставне софтверске алате за цртање; 

- науче како се користи ЦД-ром, флеш меморија и штампач; 

- упознају основне врсте, карактеристике и примену грађевинских материјала; 

- стичу навике за рационално коришћење материјала и енергије; 

- стичу и развијају културу становања у савременим условима; 

- упознају функционисање кућне инсталације (водоводне, топлотне и канализационе); 

- стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћајним 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 

уређивања стана и др. 

Начин остваривања програма 
 

Увод у архитектуру и грађевинарство. На интересантан начин, уз помоћ медија, приказати развој грађевинарства 

и архитектуре од праисторије до данас (само на информативном нивоу). Сликом показати репрезентативне објекте 

из сваког периода градње. На изабраним примерима из историје грађевинарства ученици могу да схвате величину 

људског ума који практично нема граница. У делу који се односи на поделу грађевинарства појмове високоградње, 

нискоградње и хидроградње објаснити помоћу карактеристичних грађевинских објеката који су њихови 

репрезенти. На пример, за високоградњу сликом ученицима показати једну стамбену зграду, друштвену (биоскоп, 

позориште, школу...) и привредну (предузеће, индустријску халу). За представнике нискоградње сликом показати 

мост, пут, железницу и аеродромску писту; а бране, луке и канали за наводњавање као угледне примере објеката у 

хидроградњи. На једноставном примеру куће (путем слајдова, макете или путем рачунара у 3Д приказу) показати 

основне конструктивне елементе из којих се састоји грађевински објекат. Поред тога, указати и на остале елементе 

који чине целину грађевинског објекта (прозори, врата, димњачки канали...). За реализацију ове тематске целине 

успоставити корелацију са наставним предметима историја и ликовна култура. 

Техничко цртање у грађевинарству. У обради ове наставне теме, у уводном делу ученицима јасно дефинисати 
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основне фазе у реализацији једног грађевинског објекта. Те фазе су: фаза препознавања потреба за градњом у којој 

значајну улогу има инвеститор; фаза пројектовања грађевинског објекта у којој се трага за функционалним, 

конструктивним и естетским решењима објекта и фаза извођења објеката у којој се јасно препознају основни 

(зидарски, тесарски, бетонски...), завршни (молерски, керамичарски...) и инсталатерски радови (водовод, 

канализација....). Посебну пажњу треба обратити на специфичности техничког цртежа у грађевинарству (врсте 

цртежа, размере које се примењују, котне стрелице и косе црте, котни бројеви, висинске коте, симболи: приказ 

врата, прозора, конструктивних елемената у основи и пресеку и приказ елемената намештаја у основи и пресеку). 

Као вежбу за примену знања из овог дела ученици могу да нацртају хоризонтални пресек - основу и вертикални 

пресек једне просторије (изабрана просторија може бити радна соба ученика, учионица у оквиру школе тако да сва 

мерења могу да се изврше на лицу места и пренесу на цртеж) у размери 1:100. Код ученика треба инсистирати да: 

правилно исписују текст, користе разне врсте и дебљине линија, буду стрпљиви и прецизни у мерењу приликом 

цртања. 

Информатичка технологија. Циљ увођења информатичке технологије у шести разред је да се оствари 

континуитет примене рачунара у настави техничког образовања. Ова наставна тема се реализује после наставне 

теме техничко цртање у грађевинарству. Разлог томе је што постоје једноставни софтвери који се могу користити за 

цртање и пројектовање без програмирања (Гоогле СкетцхУп, Енвисионеер Еxпресс 3.0, Мицрософт Оффице Висио 

2003). На тај начин ће ученици упознавати примену рачунара на конкретним садржајима и рад са ЦД-ромом, флеш 

меморијом и штампачем. Примену рачунара прилагодити конфигурацији рачунара којом школа располаже. 

Грађевински материјали. На нивоу обавештености проширити знања о материјалима који се користе у 

грађевинарству. Не улазити у детаље о производњи и преради материјала. Препоручљиво је ученицима показати 

угледне примере грађевинских материјала који се обрађују (песак, цемент...) или њихове моделе (опека, 

арматура...). Излагање поткрепити проспектима, каталозима и претраживањима на Интернету. У реализацији ове 

тематске целине успоставити корелацију са историјом нарочито у делу који се односи на развој грађевинских 

материјала. 

Енергетика. Указати на значај врсте изабраног материјала за градњу грађевинских објеката, на могућност штедње 

енергије и коришћења неконвенционалних извора енергије, како при пројектовању нових објеката, тако и 

могућност доградње термо-изолације на постојећим објектима. 

Техничка средства у грађевинарству. Алате и машине у грађевинарству обрадити тако да се у првом кораку 

направи груба подела механизације и за сваку од њих наброје карактеристични представници. Излагања 

поткрепити сликом и по могућству моделима. У делу који се односи на заштиту на раду код ученика развијати 

свест о потреби очувања личног здравља, али и очувања животне средине. Инсистирати на познавању заштитне 

опреме, обезбеђивању градилишта, као и околине. Ову наставну тему реализовати у континуитету са наставном 

темом конструкторско моделовање. Тако ће ученици моћи стечена знања о машинама у грађевинарству 

примењивати у раду са конструкторским елементима. На сличан начин реализовати и наставну тему Техничка 

средства у пољопривреди. 

Саобраћајни системи. У односу на претходну годину, градиво проширити са аспекта саобраћајних објеката, 

њихове намене, функционисања и организације саобраћаја. За ове наставне садржаје користити актуелне медије. 

Култура становања. Увести ученике у ову наставну јединицу путем посматрања и анализе својих станова. 

Ученици треба да закључе из којих се делова стан састоји, које су њихове функције, који је најповољнији распоред 

просторија са аспекта функционалности и могућности уштеде и коришћења алтернативних извора енергије. 

Користећи план стана ученици треба да науче како се одређује функција сваке просторије и како се врши избор 

намештаја имајући у виду функционалност и економичност простора. На основу посматрања планова, макета, 

слика насеља градских и сеоских, треба објаснити значај околине стана са хигијенског и естетског становишта. 

Конструкторско моделовање у грађевинарству - модули. Реализација модула омогућава диференцијацију у 

настави с обзиром да се ученици могу опредељивати за подручје за које имају више афинитета: моделовање 

грађевинских објеката високоградње, нискоградње, израда модела разних машина и уређаја у грађевинарству из 

конструкторских комплета, уређење стана, поправке на кућним инсталацијама и санитарним уређајима, рад на 

рачунару. Обавеза свих, без обзира на избор активности је да израде свој "пројекат" по коме изводе моделовање: 

израда техничке документације, избор материјала, обрада материјала, састављање делова, облагање површина и 

површинска заштита. 

Техничка средства у пољопривреди. Техничка средства у пољопривреди, Организација рада и примена 

савремених средстава у пољопривредној производњи, Машине и уређаји у пољопривредној производњи. 

Моделовање машина и уређаја у пољопривредној производњи. 

 

VI разред  -  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ВАСПИТАЊЕ  -  72 часа 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 
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афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, 

навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Оперативни задаци за шести разред: 
- 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 покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 
 

Начин оставривања програма 
- Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних, 

ванчасовних и ваншколских организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља 

физичког васпитања. 

- Програм физичког васпитања претпоставља да се кроз развијање физичких способности и стицање 

мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за задовољавање индивидуалних потреба и 

склоности, у крајњем, за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. Из тих разлога, у 

програму су прецизирани оперативни задаци с обзиром на пол и узраст ученика, а програм се остварује 

кроз следеће етапе: утврђивање стања; одређивање радних задатака за појединце и групе ученика; 

утврђивање средстава и метода за остваривање радних задатака; остваривање васпитних задатака; 

праћење и вредновање ефеката рада; оцењивање. 

- Програмски задаци остварују се, осим на редовним часовима, и кроз ванчасовне и ваншколске 

организационе облике рада, као што су излет, крос, курсни облици, слободне активности, такмичења, 

корективно-педагошки рад, дани спорта, приредбе и јавни наступи. 

- Да би физичко васпитање било примерено индивидуалним разликама ученика, који се узимају као 

критеријум у диференцираном приступу, наставник ће сваког ученика или групе ученика, усмеравати на смањене 

или проширене садржаје, који су предвиђени наставним планом и програмом, у часовној ванчасовној и 

ваншколској организацији рада. 

- Програм полази од чињенице да се циљ физичког васпитања не може остварити без активног и свесног учешћа 

ученика у наставним и другим облицима рада, те се предвиђа стицање одређених теоријских знања, која 

омогућавају ученику да схвати законитости процеса на којима се заснива физичко вежбање. Теоријско 

образовање треба да буде усклађено са нивоом интелектуалне зрелости и знањима које су ученици стекли у 

другим наставним предметима. За обраду појединих тема не предвиђају се посебни часови, већ се користе 

разне могућности да се у току вежбања ученицима пружају потребне информације у вези са конкретним 

задатком. 

- Ученицима који, услед ослабљеног здравља, смањених физичких или функционалних способности, лошег 

држања тела и телесних деформитета, не могу да прате обавезни програм обезбеђен је и корективно-педагошки 

рад, који се реализује у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 

- Програмски садржаји односе се на оне вежбе и моторичке активности које чине основ за стицање трајних 

навика за вежбање и за које школа има највише услова да из реализује (природни облици кретања, вежбе 

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

постављеног циља погодне и оне моторичке активности које нису обухваћене обавезним програмом, 

предвиђају се курсни облици наставе. То су скијање, пливање, клизање, веслање, као и оне активности за које је 

заинтересована средина у којој школа живи и ради. 

- Ради остваривања постављених програмских задатака, одређеним законским регулативима, прецизира 

се обавеза школе да обезбеди све просторне и материјалне услове рада за успешно остваривање врло сложених 

друштвених интереса у школском физичком васпитању. 

 

 

                      

5.3.  ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД 
                                     VII разред  -  СРПСКИ  ЈЕЗИК  -  144 часа 

Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе и обраложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 
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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. 

Оперативни задаци за VII разред : 

 систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих речи, о 

значењу и употреби падежа, о врстама глагола 

 систематизација и проширивање знања о реченичним члановима 

 напоредни односи међу реченичним члановима 

 појам синтагме и састав именичке синтагме 

 појам актива и пасива 

 систем независних предикатских реченица 

 напоредни односи међу независним предикатским реченицама 

 комуникативне реченице 

 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 ( експозиција )м опис и приповедање 

 технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање 

 рад на некњижевном тексту 

 информативно читање и упућивање ученика у читање „с оловком у руци“ ( подвлачење, обележавање, 

записивање ). 

Начин оствраивања програма садржи елементе као у шестом разреду. Сва објашњења такође су заједничка 

 

                                              VII разред  -   ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  -  72 часа 

Циљ наставе страног језика у 7.разреду  јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и 

задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и 

развију способности и методе учења енглеског  језика. 

Задаци наставе енглеског језика у седмом  разреду: 
 

- разуме краће дијалоге (до 15 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.  
- 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 предходно  

  стечена знања.  
- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном  

  формалности говорне ситуације  
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- 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.  
- 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.  
- 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.  
 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, одржава континуитет и завршава га.  

Начин остваривања програма: 
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и 

активности; 
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- осим уџбеника,као извори активности користе се и новински чланци и одломци из књига прилагођени узрасту и 

нивоу знања. 

-осим тога у настави се користе и аудио визуелна средства,израђују се веб презентације прилагођене узрасту и 

нивоу знања. 

- учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и 

истраживачки рад. 
 

VII разред  -   ЛИКОВНА  КУЛТУРА  -  36 часова 

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и 

да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме 

и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково 

стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног 

предмета 

Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: арабеску,  

  пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука и фотографију; 

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно преобликовање 
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одређеног простора; 

- се оспособе да повезују ликовни рад са литерарним и сценским изразом, звуком и покретом; 

- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину. 

Начин остваривања програма 

Концепција програма посебну важност придаје наставнику који методске поступке и облике рада 

конципира усаглашавајући образовно-васпитне задатке (ликовне проблеме) са побуђеним интересовањем ученика 

да ове задатке прихвате на нивоу самоиницијативе, односно у складу са властитом израженом потребом. 

Различитим примереним методама у раду с ученицима треба тумачити садржаје програма како би ученици 

поступно и спонтано усвајали нова сазнања. У том смислу улога наставника наглашена је у фази избора и 

дидактичке припреме мотивационог садржаја, а избор теме зависи од суштине ликовног задатка, односно 

конкретног садржаја којим се ученик мотивише у правцу одређеног ликовног проблема. Проблемски захтеви овог 

програма имају карактер наставног садржаја, а теме су у служби реализације предвиђених задатака. Стога је 

наставнику дата могућност да у складу са индивидуалним способностима буде слободан у избору дидактичке 

припреме. Осим садржаја и креативности, у структури програма предвиђени су и медијуми, резервисани за 

максималну слободу и коришћење свих могућности потенцијалне креативности наставника. У том контексту 

примерена је различита и непоновљива методичка припрема. Садржаји програма за седми разред настављају 

континуирано решавање ликовних проблема у складу са психофизичким карактеристикама (индивидуалним 

способностима), уважавањем личних склоности ученика и неговавањем законитости дечјег ликовног стварања. 

Програмом се такође наставља тежња да се захвате сви садржаји којима ће се постићи образовни карактер овог 

предмета. 

Наставник треба да нуди адекватни методички приступ. При томе не треба занемарити ни могућности 

учења по моделу из природе и путем уметничке рецепције као методе у коме нас природа и уметничко дело уводе у 

облик откривања (опажањем) у циљу опште и ликовне културе. Имајући у виду образовни карактер садржаја 

предмета, неопходно је на сваком часу сваку тематску јединицу илустровати адекватним ликовно-уметничким 

делом. Уметничка дела ученике уводе у тајне различитости јер разумевање различитости култура, као и вечитих 

промена у природи, условљава адекватан однос према властитом уметничком наслеђу, што је основни разлог за 

увођење целине арабеска. У оквиру ове целине, неопходно је обратити пажњу на средњевековну уметност 

(исламска) као и на појам орнаменти (етнографско наслеђе). У том погледу, треба имати у виду да је пожељно 

понављати знање, али не на исти начин, већ у различитим облицима, другачијим речима, у другачијем контексту, 

другачијем жанру и другачијем симболичком медијуму од почетне верзије (речју, сликом, графички, шематски). У 

природи наставног предмета ликовна култура могуће је овај вид понављања знања често примењивати јер се 

садржаји прожимају. Таква структурална веза образовно-васпитно условљава разумевање структуре природе и 

света. Целином арабеска циљ је да се овом узрасту деце назначи утицај других култура (Сирије, Египта, Ирана и 

осталих исламских култура). На почетку се треба надовезати на орнаменте и указати на сличности, али и разлике, 

арабеске и орнамента. По моделу из природе (цвет, грана, корење) ученике треба навести да откривају ликовни 

проблем и разумеју појам арабеске. Арабеску не треба схватити као уско културно-уметничко наслеђе, него као 

могућност за креативност и мотивисаност како ученика, тако и наставника. У реализацији овог садржаја треба 

успоставити корелацију са историјом и музичком културом. 

Целином пропорција (размера, сразмера) ученицима треба у корелацији са математиком, физиком и биологијом 

указати да су односи величина и облика услов за квалитетно ликовно мишљење имајући у виду законитости у 

природи. Садржаји као основ имају теорију обликовања, а информативност се стиче у практичном, делимично и 

теоријском, раду анализом уметничких дела и ученичких радова. Селекцијом садржаја на принципу 

егземпларности морају се узети они сегменти модела који најадекватније представљају ликовни проблем. 

Наставник наводи ученика да врши селекцију (одваја битно од небитног) како би остварио могућност адекватног 

размишљања у правцу решавања задатка. Треба, међутим, имати у виду да уметничко дело није у функцији 

илустрације мотива, него је оно пример решења проблема. Ученику је ликовно-уметничко дело могућност 

сагледавања тековина и поимања постојећих остварења и могућност ослањања на светско и своје уметничко 

наслеђе. У тумачењу ове целине неопходно примерима из уметничког наслеђа указати на карактеристична решења 

(Поликлет и др.). Поред тога, дело из уметничког наслеђа је могућност сагледавања корелације, којом ученици 

имају и могућност интердисциплинарног приступа. Конкретна демонстрација уметничког дела има за циљ да 

подстиче визуелни доживљај, објашњава и разлаже ликовни проблем. Различитим приступом ученику се нуди 

разнолико виђење и доживљај. Поред тога, дело нуди референтан ниво ликовног мишљења омогућујући корелацију 

са садржајима других наставних предмета и утиче на мотивацију ученика. Од наставника се очекује да на истом 

часу тумачи дела из уметничког наслеђа и појмове теорије обликовања како би успешно на једном часу уводио 

ученике у реализацију процеса практичног рада. Стога треба начинити кратак осврт на уметничко наслеђе за седми 

разред: 

- барок - стилске одлике архитектуре, вајарства и сликарства; 

- опште одлике барока у Војводини; 

- европска уметност XII и XIII века; 
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- одлике   француског   сликарства   и   правци:   неокласицизам,   романтизам, реализам, импресионизам и 

постимпресионизам. 

Треба указати на значај целине композиција и простор, како би ученици у складу са узрасним 

могућностима проучили овај појам као организацију и однос разних елемената у одређеном простору. Примерено 

је успоставити корелацију са музичком културом, математиком и физиком. У том контексту, важно је ученицима 

илустровати проблем целине најтипичнијим делима уметничког наслеђа у којима је изведен различит и 

карактеристичан третман композиције. С обзиром да се елементи компонују у простору, непоходно је да се 

композиција повеже на знања из целине пропорције, и да се ученицима предочи потпојам простор. Примерено је 

тумачење простора у византијском и ренесансном сликарству, али и на примерима сликарства модерне уметности 

треба указати на већу спонтаност и субјективност и индивидуално поимање композиције и простора. Такође је 

важно да се ученицима нуде иницијативе за новим материјалима и медијумима у савременој уметности како би 

разумели савремене уметничке пој аве. 

У целини композиција и простор, могући су и садржаји проширених медијума који имају подстицајни 

карактер за ученике и могућност за нова креативна методичка искуства за наставника. Уз минималне захвате у 

природном рељефу ученици се могу мотивисати за реализацију часа у природи (ленд арт). Такође треба имати у 

виду развијање еколошке свести и остваривање васпитног циља предмета. Овим садржајем, као везе између човека 

и земље, треба инсистирати на важности опажања природе. 

Целина обједињавање покрета, игре и звука представља повезаност између древних цивилизација и 

савремене уметности у којој се бришу границе уметничких подручја и наглашавају савремени видови уметничког 

изражавања и нове концепције. Наставник треба да у складу са могућностима оствари атмосферу у којој уз помоћ 

савремених средстава дигиталне технологије, осмишљава садржаје у којима се уметничке дисциплине допуњују. 

Изражајна средства музичке културе, књижевности, ликовних уметности могу да побуде машту и радозналост код 

ученика и тако доведу до естетског доживљаја, при чему се међусобно допуњују не доминирајући једна у односу на 

другу. У складу са могућностима наставника могућа је реализација перформанса. У оквиру ове целине, 

перформансом треба указати на могућу представу са мултимедијалним обележјем, која има подстицајни карактер. 

Треба наглашавати да је савремена уметност у знаку експериментисања у новим вишедисциплинарним облицима, 

са нагласком на покрету, акцији. Иако је технологија фотографије увелико усавршена, неопходно је начинити 

кратак осврт на основе ове дисциплине и њене заступљености у свакодневном животу. Практични задаци су у 

складу са доступним средствима у реализацији лакших задатака. 

Програмски садржаји подстичу визуелну радозналост, отвореност за нова сазнања на основама претходних. 

искустава. Истраживањем непосредне околине и уметничког дела, стваралачком прерадом информација, подстичу 

се сазнајни процеси. Садржаји дају могућност перманентне отворености за оригинално решавање проблема, 

коришћењем савремених ликовно-техничких средстава и савремених медијума. Њима се подстиче развој свих 

нивоа дивергентног мишљења у области ликовне културе. У циљу процеса апстраховања, издвајања битних и 

суштинских обележја објекта (феномена) важно је озбиљно појмовно и терминолошко одређење. Треба, такође, 

придавати велику важност селективности, којом се инсистира на смислу неке вредности. Методом разговора треба 

наводити ученика да разуме зашто нешто треба да зна. Код ученика треба инсистирати на питању зашто се учи и 

који је смисао наставе ликовне културе. Треба, такође, тежити откривању суштине путем селекције и 

апстраховања. Циљ је одвајање битног од небитног како би се рационално користило време школског часа, које 

углавном није довољно за велике захтеве, стога припрема (писмена, визуелна) наставника мора бити јасна и 

извесна како би се остварио постављени циљ. У оквиру постојећих наставних садржаја, а у вези са савременом 

технологијом у контексту визуелних информација у ликовној култури, треба инсистирати код деце на стицању 

утисака блискости са садржајима који се ослањају на њихова спонтана претходна знања, која се затим 

трансформишу у будућа знања. Од деце се не очекује да само буду пасивни посматрачи визуелних информација, 

већ се ликовном културом и њеном образовно-васпитном функцијом развијају и моторичке способности, естетско 

мишљење, критичка свест. Перманентан задатак треба да буде афирмација детета као актера ствараоца у складу са 

његовим склоностима. 

 

 

VII разред  -  МУЗИЧКА КУЛТУРА  -  36 часова 
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Циљ наставе музичке културе  јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинересованост за предметне садржаје, као и да :  

-упознавају музичке културе кроз обраду тема повазаних са музиком различитих епоха 

-развију музикалност и креативност 

-негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно – образовног рада са 

ученицима. 

Оперативни задаци за седми разред су :  

- певање и свирање по слуху и из нотног текста, песме и теме из познатих композиција 

- упознавање музике праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока, и класицизма кроз 

сагледавање друштвене функције музике, видова музицитања, карактеристике жанрова, облика и 

инсрумената епохе, као и најистакнутијих стваралачких личности 

- утврћивање појмова из основа музичке писмености 

- обрада мелодијског мола, акорада на главним ступњевима, појам каденце 

- обрада мешовитих тактова на примерима народних песама 

- утврђивање и обрада мојмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, полифонија, 

хомофонија, фактура. 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и 

интерактивних метода наставе и учења те кроз све целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе 

буде организована употребом ових метода. 

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању 

и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених  од стране Министарства и Завода, а приликом 

оцењивања обезбедити да су ученици информисани  о критеријума за оцењивање. 

У програму музичке културе за 7.разред истакнуто место има стицање знања о музици кроз различите 

епохе. Циљ није увођење садржаја историје музике ваћ обрада тема значајних за разумевање улоге музике у 

друштву, упознавање музичких изражајкних средстава, инструмената, жанрова и облика, као и истакнутих 

стваралаца и извођача. Ови циљеви се остварују кроз слушање музичких дела и активно музицирање. Основи 

музичке писмености и музичко теоријски појмови у оваквом приступу планирани су у функцији биљег разумевања 

музике и музичког дела. 

Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на часу. При 

томе на једном њасу треба обухварити различита подручја предвиђена за тај разред комбиновати разне методе у 

настави. Час посвећен само једном подручју и извођен само једном методом не може бити користан ни занимљив за 

ученике, што води ка осиромашавању садржаја и смисла предмета. 

Настава музичке културе остварује се кроз :  

- стицање знања о музици 

- певање,свирање, основе музичке писмености 

- слушање музике, 

- дечје музичко стваралаштво 

Групним и појединачним певањем и свирањем развија се интересовање ученика да активно учествују у 

музичком животи своје средине.                                       

                    ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД  МУЗИЧКА КУЛТУРА 
У области ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Основни ниво: Ученик уме да препозна основне елементе музичке писмености, опише основне карактеристике 

музичких инструмената и састава, историјско-стилских периода, музичких жанрова, народног стваралаштва. 

Средњи ниво:  Ученик разуме повезаност музичких елемената и карактеристика музичких интрумената са 

музичком изражајношћу. Уме да анализира повезаност облика народног музицирања са специфичним контекстом 

народног живота. 

Напредни ниво: 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. 

У области СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Основни ниво: Ученик уме да на основу музичких примера, да именује музичке и изражајне елементе, извочачки 

састав, музичке жанрове, српски музички фолклор. 

Средњи ниво:  Ученик уме да анализира повезаност музичких елемената и карактеристика музичких инструмената 

са музичком изражајношћу (нпр. Брз темпо са животним карактером), уме да опише и анализира карактеристике 

звичног примера кроз садејство опажених музичких елемената (нпр. Узбуркана  мелодија као резултат 
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специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре). Може да препозна структуру и 

драматургију одређеног жанра у случном примеру. 

Напредни ниво: Ученик уме да анализира случни пример и открије везу опажених карактеристика са 

структуралном и драматуршком димензијом звучног примера, жанровским и историјско-стилским контекстом 

звучног примера са контекстом звучног примера и контекстом настанка и примене различитих облика музичког 

фолклора. 

У области МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

Основни ниво: Ученик уме да пева или свира једноставне дечије, народне или популарне композиције предвиђене 

Наставним планом и програмом. 

Напредни ниво: Ученик уме да изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем или као солиста и у 

школским ансамблима. 

У области МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Основни ниво: Ученик уме да направи музички инструмент користећи предмете из окружења, осмисли мање 

музичке целине користећи понуђене мотиве. 

Напредни ниво: Ученик уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетском контексту (одређени 

музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом). Ученик уме да осмишљава пратеће аранжмане за Орфов 

инструментаријум и друге задате музичке инструменте и импровизује или компонује мање музичке целине 

(ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих музичких жанрова и стилова. 

 

                                         
                                              VII разред  -   ИСТОРИЈА  -  72 часа 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 

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

задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести  и 

хуманистичко образовање ученика. 

Оперативни задци у седмом разреду 
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.год. 

- 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 

- развију истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима 

- стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века. 

 

Начин остваривања програма 

- посебну пажњу посветити планирању наставе на годишњем и месечном нивоу,  

као и припремама за часове; 

- укључити ученике у наставни процес кроз све облике рада, посебно користећи активне методе ( групни 

рад, рад у паровима, дискусија, индивидуални рад...); 

- развијати њихове интелектуалне и креативне способности, као  и  критичко мишљење – постављати им 

питања; 

- развијати наративне способности код ученика – беседништво; 

- користити историјске изворе и литературу; 

- што чешће користити  историјске карте ( зидне, из атласа, уџбеника и литературе), илустрације, шеме и 

графиконе, документарне и игране видео и дигиталне материјале,  обилазити музеје и  културно-историјске 

споменике; 

- корелација са сродним предметима, као што су географија, српски језик, ликовна и музичка култура, 

верска настава, грађанско васпитање; 

- интерактивна улога историје; 
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- наставни програм допунити садржајима из локалне нововековне прошлости, како би ученици боље 

упознали културну баштину свог краја. 

 

                                          VII разред  -  ГЕОГРАФИЈА  -  72 часа 

Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и 

задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају и разумеју географске објекте, 

појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, развију географску 

писменост и географски начин мишљења, свести и одговорног односа према свом завичају, држави, континенту и 

свету као целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину живота. 

Оперативни задаци 
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 и друштвених активности и промена у савременом свету и  

  њиховом доприносу општем развоју и напретку човечанства 

- упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света; 

- разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде,  

  енергије, минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и друго) 

- развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и  

  мултикултуралним срединама у свету; 

- упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу 

- развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са 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  

  географске карте у стицању нових знања и у свакодневном животу 

- оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног  

  материјала у циљу лакшег савладавања наставног градива и оспособљавања за самостални рад. 

Начин остваривања програма 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и 

интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да 

најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и 

решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом 

оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

Садржаји програма наставног предмета географија у седмом разреду основне школе обухватају систематско 

изучавање регионалне географије ваневропских континената, а програмску структуру чини осам наставних тема. 

Кроз прву наставну тему потребно је ученике упознати са сврхом, циљем, задацима и наставним садржајима 

географије за седми разред, са планом рада, начином рада, начином коришћења дидактичког материјала, стручне и 

научнопопуларне литературе. 

У оквиру регионалне географије ваневропских континената предвиђена је обрада континената у целини, што треба 

да пружи могућност сагледавања општих одлика континената да би се на основу њих могле јасније уочите 

особености њихових регија и појединих држава. 

Регионална географија ваневропских континената значајна је у васпитном и у образовном погледу јер пружа  

широке могућности да ученици упознају различите регије и државе на Земљи, како у погледу њихових природних 

одлика, тако и у погледу становништва, природних богатстава, друштвено-економских односа и степена 

развијености привреде. 

Наставни садржаји регионалне географије ваневропских континената одабрани су по егземпларном и 

функционалном дидактичком принципу што је омогућило линеарно-степенасто структуирање по Керовом систему. 

Наставни програм чине наставне целине и теме за које је предложен оријентациони број часова, а слобода и 

креативност наставника се огледа у самосталном планирању и распореду типова часова, избору наставних метода, 

техника, активности, дидактичких средстава и помагала. 

Приликом обраде регија и појединих држава света потребно је истицати разноврсност природногеографских 

одлика (рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет) којима се истичу поједине регије и указивати на 
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разноврсност њиховог природног богатства. Природногеографске одлике односе се на опште одлике континената, 

регија и држава. Приликом обраде ових садржаја тежиште треба ставити на опште садржаје, као и на интерактивне 

везе и односе свих чинилаца географске средине. При обради ових географских садржаја посебну пажњу треба 

посветити проблемима заштите и унапређивања животне средине.  

Потребно је такође истицати битне карактеристике становништва (број, размештај становништва, структуре, 

природни прираштај, културно-образовни ниво, миграције) што је значајно за друштвеноекономски положај 

држава у свету. Кроз друштвеногеографске садржаје упознати ученике са демографским развојем и насељеношћу 

појединих делова света. Ово наставно градиво треба повезивати са сличним садржајима других наставних 

предмета, у циљу сагледавања популационих проблема и изграђивања свести о неопходности заједничког живота 

различитих народа. Кроз садржаје ове наставне теме ученици се упознају са популационом политиком и њеним 

значајем. С тим у вези, неопходно је објаснити и указати на факторе који су довели до крупних промена и 

трансформација током прошлог и почетком овог века, што се снажно одражава на становништво и насеља у свету.  

Потребно је наглашавати и међуусловљеност природногеографских и друштвеногеографских појава, процеса и 

односа који истовремено утичу на развој привреде регије или државе о којој је реч. Треба, такође, посебно указати 

на постојеће разлике у степену демографске развијености континената, као и на противуречности које постоје 

између њихових природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде.  

При обради садржаја који се односе на развој привреде у целини и појединих привредних делатности, као и о 

природно-географској основи развоја, тежиште треба ставити на најважније карактеристике развоја, територијални 

размештај и неравномерност у нивоу развијености, а избегавати сувопарно набрајање обиља бројчаних података. 

Кроз обраду савремених интеграцијских процеса треба омогућити да ученици схвате разгранатост и развојност 

међусобне политичке, економске, културнопросветне и научнотехнолошке сарадње међу државама и 

организацијама у свету. Важно је упознати ученике са актуелним интеграцијским процесима у Европи и свету и 

указати на значај и место наше земље у овој сфери. 

Наставне садржаје из регионалне географије ваневропских континената треба максимално користити за васпитно 

деловање на ученике, развијање духа солидарности и толеранције према другим народима у свету и указати на 

неопходност сарадње земаља у региону, на континенту и на глобалном нивоу. 

У раду са ученицима препоручује се наставнику да користи различите наставне методе, облике и средства рада да 

би наставне садржаје учинио приступачнијим ученицима, њиховом узрасту и способностима. Потребно је да се 

избегава вербализам, а да се код ученика подстиче радозналост, систематичност и креативност. Фонд часова треба 

рационално користити у складу са наставним садржајима. 

Уз помоћ наставника, групно или у пару, ученици могу вршити мала истраживања, а потом презентацију 

географских одлика неког дела света, на основу чега наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада 

сваког појединца. 

У настави географије неопходно је коришћење географских карата на свим типовима часова и у свим облицима 

наставног рада. Поред географских карата неопходно је користити табеле, дијаграме, схеме и остале дидактичке 

материјале који доприносе очигледности и трајности знања и умења код ученика. 

 

                  ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД  ГЕОГРАФИЈА 
         

 У области ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ ученик/ученица на основном нивоу постигнућа. 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

Средњи ново: 

ГЕ 2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти  

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе који су  

                Представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним средствима  

                (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима ...), графиком, табелом и  

                Схемом 

Напредни ниво: 

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница - објеката,  

                појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

            У области ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученива на основном нивоу постигнућа: 

ГЕ 1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне  

                одлике 

Средњи ниво: 

ГЕ 2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним сферама  

                (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

Напредни ниво: 

ГЕ 3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и биогеографску  
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                 зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање 

У области ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица на основно нивоу постигнућа. 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних  

                 делатности 

   Средњи ниво: 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва  

ГЕ 2.3.2.именује међународне организације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст ...) 

   Напредном нивоу: 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних  

               делатности 

У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица на основном нивоу: 

ГЕ 1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 

Средњем нивоу: 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва  

ГЕ 2.3.2.именује међународне организације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст ...) 

  Напредном нивоу: 

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних  

                делатности 

  У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица на основном нивоу: 

ГЕ 1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 

  Средњем нивоу: 

ГЕ 2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске регије 

Напредном нивоу: 

ГЕ 3.4.3.објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји географске регије 

 

                                                   VII разред  -  ФИЗИКА  -  72 часа 

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

ка реализацији одговарајућих Стандарда образованих постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе своје мишљене 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. 

Задаци наставе физике су: 

 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани. 

 развијање функционалне писмености 

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање 

 развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине 

јасног и прецизног изражавања 

 развијање логичког и апстрактног мишљења 

 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја 

 развијање способности за примену знања из физике 

 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и 

унапређивања животне средине 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији 

Начин остваривања програма 
Из физике као научне дисциплине одабрани су само они садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви 

ученици основне школе. То су, углавном, садржаји из основа класичне физике, док су у осмом разреду узети и неки 
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садржаји атомске и нуклеарне физике.  Пошто су макрофизичке појаве очигледније за проучавање, оне доминирају 

у наставним садржајима шестог и седмог разреда. У осмом разреду, поред њих, дате су и тематске целине у којима 

се обрађују и неки процеси у микросвету (омотач и језгро атома).  
Од свих метода логичког закључивања које се користе у физици као научној дисциплини, ученицима основне 

школе најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и формулисању 

основних закона физике. Ова етапа сазнајног процеса обухвата: посматрање појаве, уочавање битних својстава 

система на којима се појава одвија, занемаривање мање значајних својстава и параметара система, мерење у циљу 

проналажења међузависности одабраних величина, планирање нових експеримената ради прецизнијег 

формулисања физичких закона и сл.  
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ враћање огледа у наставу 

физике, развијање радозналости и интереса за физику и истраживачки приступ природним наукама. Једноставне 

експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их понове код куће, користећи многе предмете и 

материјале из свакодневног живота.  
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

Поступност (од простијег ка сложенијем), Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску 

целину побројано је више демонстрационих огледа), Индуктивни приступ (од појединачног ка општем) при 

увођењу основних физичких појмова и закона. Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних 

наставних садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и 

закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трајно усвоје. При 

обради садржаја скоро сваке теме, на сваком часу део времена посвећује се обнављању градива, а део времена се 

користи за излагање нових садржаја. 

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике: 
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака; При решавању квантитативних (рачунских) задатака 

из физике, у задатку прво треба на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на 

математичко формулисање и израчунавање. Решавање задатака одвија се кроз три етапе: физичка анализа задатка, 

математичко израчунавање и дискусија резултата.  

3. лабораторијске вежбе; Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања 

резултата мерења.  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја теме (домаћи задаци, читање 

популарне литературе из историје физике и сл.);   

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика. Наставник континуирано прати рад сваког ученика 

кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих 

огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби.  
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим 

облицима наставног процеса. 

 

                  ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД  ФИЗИКА 
 

СИЛА И КРЕТАЊЕ (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу  

                равномерно 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две  

                   величине 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

 

СИЛА И КРЕТАЊЕ (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције 

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр.  

                 директну и обрнуту пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
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ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

 

СИЛА И КРЕТАЊЕ (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво  

                 праволинијско кретање 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ И СИЛЕ ТРЕЊА (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу  

                 равномерно 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ И СИЛЕ ТРЕЊА (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.1.3. уме да препозна када је полуга у стању равнотеже 

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ И СИЛЕ ТРЕЊА (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско 

кретање 

ФИ.3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду одржава 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака 

 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и силе потиска 

ФИ.2.1.3. уме да препозна када је полуга у стању равнотеже 

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.1.1. разуме и примењује услове равнотеже полуге 

ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

 

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу  

                  равномерно 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.1.5.2. уме да препозна да се механичким радом може мењати температура тела 

 

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције 

ФИ.2.1.3. уме да препозна када је полуга у стању равнотеже 

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2678&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2673&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
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ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односно висине на којој се тело налази 

ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

 

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.1.1. разуме и примењује услове равнотеже полуге 

ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду одржава 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре 

 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од температуре 

ФИ.2.5.5. зна да запремина тела зависи од температуре 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.5.2. уме да препозна карактеристичне процесе и термине који описују промене агрегатних стања 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

 

 

                                        VII разред  -   МАТЕМАТИКА  -  144 часа 

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, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвоје 

елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву; да 

оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, 

да представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе 

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

Оперативни задаци за седми разред 
     Ученике треба оспособити да: 

- схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена 

- умеју да одреде приближну вредност броја   ( Q,  > 0) 

- схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене дужима које  

  представљају такву меру 

- упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број) 

- умеју да изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне трансформације ових израза  

  (назначене у 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 садржаја). 

Начин оставривања програма 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
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Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и 

интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да 

најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и 

решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом 

оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама по 

моделу (укупан број часова за тему; број часова за обраду + број часова за понављање и 

увежбавање). 
Реални бројеви (16; 7 + 9) 

Питагорина теорема (16; 5 + 11) 

Цели и рационални алгебарски изрази (46; 19 + 27) 

Многоугао (13, 5 + 8) 

Зависне величине и њихово графичко представљање (20; 7 + 13) 

Круг (15; 6 + 9) 

Сличност (10; 4 + 6) 

Реални бројеви - Увести појам квадрата рационалног броја 
p

q
   

 

и илустровати га површином квадрата. Инсистирати на томе да је  
p

q
> 0 и кад је   

p

q
 < 0.  

 

Тема Реални бројеви наставља се представљањем мерних бројева дужи на бројевној правој. Цртање дужи чији је 

мерни број дати рационалан број. 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. Као резултат претходног, ученици долазе до сазнања о узајамно једнозначној вези између тачака на правој 

с једне, и реалних бројева с друге стране. 

Саопштити ученицима да рационални бројеви имају коначан или периодичан децималан запис, и на основу тога 

видети да ирационални бројеви морају имати бесконачан и непериодичан децимални запис. На конкретном 

примеру показати како се долази до приближних рационалних вредности за нпр. 2 , уобичајеним поступком: 

одговарајући одсечак бројевне праве с целобројним крајевима поделити на десет једнаких делова (дати 

геометријску конструкцију дељења дужи на једнаке делове) и тај поступак узастопно понављати. Тачка која 

представља тај ирационални број увек остаје унутар једног од добијених интервала. Крајеви интервала су означени 

децималним разломцима за које се каже да су приближне вредности тог ирационалног броја. За грешку која се тако 

чини треба говорити да је мања од једног целог, једног десетог, једног стотог итд. и никакву другу причу о 

грешкама при заокругљивању не треба укључивати. Кад се горњи поступак дељења интервала замисли да се 

неограничено наставља, настају децимални разломци са неограниченим бројем децимала који ће представљати 

изабрани ирационални број.  

Напоменути да рачунање са реалним бројевима иде по истим правилима које ученици знају да важе у пољу 

рационалних бројева. 

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 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 , ...  

Цели и рационални алгебарски изрази - Основни циљ ове теме јесте да се код ученика изгради навика (на основу 

познавања својстава степена) да успешно врше идентичне трансформације полиномијалних израза (полинома). 

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. Међу алгебарским изразима посебно се обрађују полиноми (при чему се моном третира као посебан случај 

полинома). 
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Рачунске операције с полиномима (у сређеном облику), 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 ax + bx, a2 - b2, a2 + 2ab + b2; при томе је битно да се на конкретним примерима види сврха тих 

трансформација. Растављање на чиниоце може се искористити и за решавање једначина облика ax2 + bx = 0 и x2 - c2 

= 0. 

Многоугао - Полазећи од раније стечених знања о појединим геометријским фигурама (област, изломљена линија, 

конвексна област, троугао, четвороугао), 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. Осим конструкција неких правилних 

многоуглова (са 3, 4, 6, 8, 12 страница), могу се цртати и други правилни многоуглови (са 7, 9, 10, ... страница) уз 

коришћење угломера. При томе треба јасно разликовати конструкцију од приближног цртања. 

Зависне величине и њихово графичко представљање - 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 x и y дефинисати директну (и обрнуту) пропорционалност везом y = kx (x·y = k, x ≠ 0 i y ≠ 0). 

Пропорција - својство и решавање по једном непознатом члану. Представљање директне пропорционалности и 

график зависности величина x и у везаних условом y = кx. 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. 

Круг - 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  и информативно упознавање ученика с његовом 

(ирационалном) природом. По обради обима и површине круга извести обрасце за дужину кружног лука, површину 

кружног исечка и површину кружног прстена. 

У практичним израчунавањима за  не треба увек узимати приближну вредност 3,14, него повремено радити и с 

другим приближним вредностима (3,142; 3,1427; 22/7 или мање тачним 3,1). Унети информацију о броју познатих 

децимала за број  и навести његову приближну вредност са, рецимо, 10 децимала. 

Сличност - Два низа реалних бројева a, b, c, и a', b', c',  

су пропорционални ако је  
a б c

a б c
 
  

 ... 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. 

Ставови сличности и њихова примена остају за осми разред 

 

                    ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД  МАТЕМАТИКА 
РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Основи ниво 

Прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) 

Упореди бројеве истог записа помажући се сликом када је то потребно 

При мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу, заокругљује величине исказане датом мером 

Средњи ниво 

 Упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 

 Одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност 

једноставнијег израза са више рачунских операција, различитог приоритета, укључујући ослобађање од 

заграда са бројевима истог записа 

 Користи бројеве и бројевне изразе у једноставним, реалним ситуацијама 

Напредни ниво 

1. Одреди вредност сложенијег бројевног израза 

2. Користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

Основни ниво 

 Разликује основне врсте троуглова, зна њихове основне елементе 

 Уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника, на основу елемената који су 

непосредно задати 
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 Уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему 

Средњи ниво 

 Уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника, на основу елемената који се 

добијају применом Питагорине теореме 

Напредни ниво 

- Користи основна својства троугла, четвероугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и 

површине на основу елемената који нису непосредно дати у формулацији задатка 

- Конструише тачке на бројевној прави које одговарају неким ирационалним бројевима 

ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

Основни ниво 

7. Израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима 

8. Сабира, одузима и множи мономе 

Средњи ниво 

 Оперише са степенима и зна шта је квадратни корен 

 Сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином 

Напредни ниво 

 Користи особине степена и квадратног корена 

 Зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома 

 Увежбано трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставнији облик 

МНОГОУГАО 

Основни ниво 

- Влада појмовима: троугао, четвероугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама) 

Средњи ниво 

- Одреди број дијагонала, збир углова, обим и површину многоугла на основу елемената који су 

непосредно дати у задацима 

Напредни ниво 

- Користи основна својства многоугла, рачуна њихове обиме и површине са елементима који нису 

неопходно дати у формулацији задатка 

КРУГ 

Основни ниво 

- Влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама) 

- Уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника 

Средњи ниво 

 Користи формуле за обим и површину кружног прстена 

Напредни ниво 

 Одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину кружног лука 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Основни ниво 

 Одреди вредност зависне величине дате таблицом или формулом 

 Одреди положај тачке у првом квадранту координатног система ако су дате координате и обрнуто 

Средњи ниво 

 Уочи зависност међу променљивим 

 Зна формулу y=kx и графички је интерпретира  

 Везује појам директне пропорционалности и одређује непознати члан пропорције 

Напредни ниво 

 Одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове 

 Разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава одговарајућим записом 

СЛИЧНОСТ 

Основни ниво 

 Интуитивно схвата појам сличних троуглова (поклапањем одговарајућих углова) 

Средњи ниво 

 Користи сличност троуглова и зна израчунати непознати члан пропорције 

Напредни ниво 

 Примени сличност на правоугли троугао 

 

                                     VII разред  -   БИОЛОГИЈА  -  72 часа 
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Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем васпитно-образовних садржаја стекну базичну језичку и 

научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постугнућа,да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да изразе и образложе своје мишљење и дискутују 

са другима. Мотивисати за  учење и развити заинтересованост за предметне садржаје.Ученици треба да стекну 

основна знања о грађи и функционисању човечијег оргханизма,развијају здравствену културу,хигијенске навике и 

схвате значај репродуктивног здравља.Изучавањем предмета треба развијати одговарајуће квалитета живота,навике 

и запажања,способност критичког мишљења,објективно и логичко расуђивање као и хумане односе међу половима. 

Задаци наставе биологије су:  

-разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства 

-развијање свести о властитом пореклу и положају у природи као и разумевање еволутивног положаја човека 

-упознавање грађе и функционисања човечијег организма,усвајање одређених хигијенских навика,стицање 

одговорности за лично здравље и здравље других људи 

-схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања које 

обезбеђују хумане  односе међу људима 

-стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање 

-науче основна правила пружања прве помоћи 

Начин остваривања програма 
       Програмски садржаји биологије резултат су захтева времена,најновијих достигнућа у науци и примерени су 

развојним способностима ученика.Ако се у оделење упише дете са посебним потребама програмски садржаји и 

начини остваривања ће бити прилагођени њиховим могућностима и потребама.  

      Приликом израде планова рада(глобалног и оперативног)  око 60% часова се предвиђа за обраду новог градива 

и око 40% за друге типове часова.Током остваривања програма потрбно је уважити високу образовну и 

мотивациону вредност активних и интерактивних(кооперативних) метода наставе и кроз све програмске целине 

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

     Наставне теме су логички распоређене, а обухватају садржаје о човеку,здравственој култури и репродуктивном 

здрављу.Наставне методе наставник бира зависно од циља задатка наставног часа и опремњености кабинета. 

     Наставници користе одобрени уџбеник од стране министарства просвете и спорта,усавршавају се пратећи 

семинаре и најновију стручну литературу,и употребљавају информационо-комуникационе технологије за припрему 

часова али и директно на часовима у информатичком кабинету.Наставник  сопственом креативношћу и 

ангажовањем подстиче и мотивише ученике за израду паноа,реферата,предавања и мини пројеката. 
 

                                                                              

                                                  VII разред  -   ХЕМИЈА  -  72 часа 

Циљ наставе хемије јесте да сви ученици стекну основна знања о хемијским појавама у природи и законима по 

којима се оне одигравају, да схвате материјалност света и његову узрочно-последичну повезаност; развијање 

функционалне хемијске писмености и научног погледа на свет; развијање способности и умења да се знања стекну, 

примењују, унапређују и даље развијају; развијање способности да за извођење једноставнијих хемијских 

истраживања и решавање теоријских и експериманталних проблема; оспособљавање ученика за тражење и 

коришћење информација у различитим изворима; развијање свести о важности одговорног односа према животној 

средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања супстанци у свакодневном животу; развијање 

логичког, апстрактног и критичког мишљења; подстицање радозналости, креативности и развијање свести о 

сопственим знањима и способностима.  

Задаци наставе хемије: 

- омогућити ученицима да разумеју предмет изучавања хемије као и да стекну основна знања о хемијским  

  појавама, променама и законитостима; 

- подстицање интелектуалног развоја ученика, развијање стваралачких способности и критичког   

  мишљења; 

- омогућити ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 

- корелацијом са сродним дисциплинама омогућити ученицима стицање целовите представе о природи и  

  појавама које се у њој одигравају; 

- оспособљавање ученика да користе хемијску терминологију, да разумеју квалитативно и квантитативно  

  значење хемијских симбола, формула и једначина; 

- оспособити ученике за извођење једноставнијих истраживања; 

- 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, и развијати  



 

280 

 

  при том аналитичко и критичко мишљење; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и  

  безбедно руковити лабороторијским прибором, посуђем и супстанцама; 

- указивати на потребу заштите природе, животне и радне средине; 

- оспособити ученике да усвојена знања користе у свакодневном животу; 

Начин остваривања програма 

 Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и 

интерактивних (кооперативних) метода наставе-учења те кроз све програмске целине доследно осигурати 

да најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода. 

 Кроз обраду наставног садржаја требало би омогућити ученицима разумевање како се применом научног 

метода долази до сазнања у хамији. 

 Такође, веома је важно истицати практични значај тих сазнања у свакодневном животу, за развој 

технологије и, уопште, за развој друштва. 

 

                   ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА СЕДМИ  РАЗРЕД  ХЕМИЈА 

 

 1. ОСНОВНИ НИВО  

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу. 

1.1. ОПШТА ХЕМИЈА 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику између елемената, једињења и смеша из свакодневног живота, на основу њихове 

сложености 

ХЕ.1.1.2. o практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, на основу њихових 

својстава 

ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена супстанце подлежу, као 

и да се при променама укупна маса супстанци не мења 

ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и те честице међусобно разликује по 

наелектрисању и сложености грађе 

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима 

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских формула најважнијих 

представника класа неорганских и органских једињења, и квалитативно значење хемијских једначина реакција 

оксидације 

ХЕ.1.1.7. шта су раствори, како настају и примере раствора у свакодневном животу 

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент, једињење, атом, молекул, 

јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид, киселина, база, со, индикатор 

ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин 

ХЕ.1.1.10. измери масу, запремину и температуру супстанце 

ХЕ.1.1.11. састави апаратуру и изведе поступак цеђења 

ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, боју, магнетна својства, 

растворљивост), као и да та својства опише 

1.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, проводљивост топлоте и 

електрицитета и реакцију са кисеоником) 

ХЕ.1.2.2. везу између својстава неметала и метала и њихове практичне примене 

ХЕ.1.2.3. да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на основу њихових физичких и хемијских 

својстава 

ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења 

ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као и практичну примену ових једињења 

ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли 

ХЕ.1.2.7. утврди основна физичка својства оксида (агрегатно стање, боја, мирис) 

ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна својства супстанци помоћу индикатора 

ХЕ.1.2.9. испита растворљивост соли 

ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором 

1.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.3.1. формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 
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киселина и естара 

ХЕ.1.3.3. практични значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара у 

свакодневном животу 

1.4. БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.4.1. да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) масти и уља, угљених хидрата, протеина 

ХЕ.1.4.2. примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина у намирницама 

1.5. ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У области ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног складиштења, а са циљем 

очувања здравља и животне средине 

2. СРЕДЊИ НИВО  

2.1. ОПШТА ХЕМИЈА 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

У области ОПШТA ХЕМИЈA ученик/ученица зна: 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства супстанци (температуре топљења и кључања, као и 

растворљивост супстанци) 

ХЕ.2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и синтеза, неутрализација, 

супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

ХЕ.2.1.3. шта је засићен, незасићен и презасићен раствор 

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и једначине 

хемијских реакција неутрализације и супституције 

ХЕ.2.1.5. изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце (повећањем температуре 

растварача, уситњавањем супстанце, мешањем) 

ХЕ.2.1.6. промени концентрацију раствора додавањем растворене супстанце или растварача (разблаживање и 

концентровање) 

ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује табеларно или шематски 

ХЕ.2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и производа на основу 

хемијске једначине, то јест да покаже на основу израчунавања да се укупна маса супстанци не мења при хемијским 

реакцијама 

ХЕ.2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача, на основу процентног састава раствора и обрнуто  

ХЕ.2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава 

2.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна да: 

ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу ових супстанци 

ХЕ.2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења 

ХЕ.2.2.3. експерименталним путем испита растворљивост и хемијску реакцију оксида са водом 

ХЕ.2.2.4. испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са карбонатима и металима) 

2.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна да: 

ХЕ.2.3.1. пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола 

2.4. БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.2.4.1. најважније улогe масти и уља, угљених хидрата и протеина у живим организмима 

3. НАПРЕДНИ НИВО  

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 

3.1. ОПШТА ХЕМИЈА 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

ХЕ.3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу врста честица које их 

изграђују 

ХЕ.3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима 

ХЕ.3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на нивоу честица 

ХЕ.3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како од њиховог броја зависи 

наелектрисање атома, молекула и јона 

ХЕ.3.1.5. зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растварача 

ХЕ.3.1.6. значење следећих термина: естерификација, сапонификација 

ХЕ.3.1.7. на основу својстава састојака смеше да изабере и изведе одговарајући поступак за њихово раздвајање 

ХЕ.3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/проблему/питању за истраживање, да бележи 

и приказује резултате табеларно и графички, формулише објашњење/а и изведе закључак/е 

ХЕ.3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи стехиометријска 
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израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и количине супстанце 

3.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена структуром њихових атома/молекула 

ХЕ.3.2.2. хемијска својства оксида (реакције са водом, киселинама, хидроксидима) 

ХЕ.3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са хидроксидима, металима, 

карбонатима, бикарбонатима и базним оксидима) 

ХЕ.3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама и са киселим оксидима) 

ХЕ.3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре 

ХЕ.3.2.6. изведе реакцију неутрализације  

3.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

ХЕ.3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.3.3.2. видове практичне примене угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и 

естара на основу својстава која имају 

ХЕ.3.3.3. пише једначине хемијских реакција угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 

киселина и естара 

3.4. БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.3.4.1. основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине 

ХЕ.3.4.2. основна хемијска својства масти и уља (сапонификацију и хидролизу), угљених хидрата и протеина  

ЕКСПЕРИМЕНТ 

(Заједничка област за предмете природних наука: Биологију, Физику и Хемију) 

ОСНОВНИ НИВО 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на основном нивоу ученик/ученица уме да: 

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству 

СРЕДЊИ НИВО 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на средњем нивоу ученик/ученица уме да: 

ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће инструменте 

ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате посматрања или мерења 

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

НАПРЕДНИ НИВО 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на напредном нивоу ученик/ученица уме да: 

ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може експериментално истражити 

ХЕ.3.6.2. постави хипотезе 

ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе 

ХЕ.3.6.4. донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у експерименталном раду 

 

             VII разред  - ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  -  72 часа 

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 упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, развију техничко 

мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада. 

Оперативни задаци за седми разред 
Ученици треба да: 

- 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) 

- примењују одговарајуће поступке обраде материјала кроз алгоритам 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија 
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- 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. 

 

Начин остваривања програма 
Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и 

интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да 

најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и 

решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом 

оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

Програм техничког и информатичког образовања у седмом разреду је иновиран у складу са дугорочном 

пројекцијом развоја овог предмета и у складу са извршеним променама у петом и шестом разреду. Извршено је 

уједначавање и сажимање наставних области као и у претходним разредима. Због тога су уведене нове теме под 

називом Увод у машинску технику и Машине и механизми. Следеће теме су преименоване због рационализације и 

то: уместо Технологија материјала уведена је тема Материјали; уместо Техничко комуницирање уведено је 

Техничко цртање у машинству; Мерење и контрола уместо Лабораторијске вежбе. Садржаји Саобраћајних система 

су убачени у област Енергетике. Измене које су унете неће битније утицати на реализацију програма јер су оне и 

настале на основу сугестија предметних наставника. 

Увод у машинску технику има задатак да уведе и заинтересује ученике за нову техничку област - машинство. 

Увођење у машинство остварити обрадом основних појмова из области машина и механизама и њихових задатака. 

На основу знања из претходних разреда о ресурсима увести ученике у основе трансформације материје и енергије, 

пренос и трансформација оптерећења и кретања. 

Техничко цртање у машинству - у оквиру техничког цртања проширивати знања са ортогоналним пројектовањем 

и просторним приказивањем објеката, затим специфичностима у области машинства (техничка документација у 

машинству ортогонална пројекција, котирање, пресеци, и упрошћавање, просторно приказивање). Наставити са 

алгоритамским приступом у конструкторском моделовању посебно у приступу развоја техничког стваралаштва - 

Од идеје до реализације. 
Информатичка технологија - област која остварује континуитет информатичке писмености с циљем да ученици 

науче да користе рачунар за цртање и израду презентација. Посебан аспект употребе рачунара и периферних 

уређаја је у функцији управљања техничким системима и процесима (интерфејс - систем веза са рачунаром). У ту 

сврху се са рачунаром повезује интерфејс а користе се готови програми (софтвер) за управљање. Ову наставну тему 

треба повезати са темом роботика. У практичним вежбама користити рад са конструкторима на бази интерфејс - 

технологије, односно моделе управљани рачунаром.  

У оним школама у којима се реализује изборна настава из информатике и рачунарства треба остварити 

корелацију како се не би наставни садржаји преклапали. 

Материјали - проширити знања о техничким материјалима које су ученици стекли у претходним разредима. 

Акценат је на машинским материјалима: метали, легуре, композити, неметали, погонски материјали. Упознати 

ученике са својствима метала и легура (испитивање тврдоће, чврстоће и др.) који се најчешће користе у машинству. 

Остварити везу са хемијом тако што треба ускладити време и обим реализације у оба наставна предмета.  

Мерење и контрола - ова наставна јединица се надовезује на наставне садржаје из физике из претходног разреда. 

За техничко и информатичко образовање посебно је важно да упознају мерење и мерна средства: дужине, угла, 

масе, силе и момента, размеравање и обележавање на металу. Ученици треба да науче да рукују помичним 

мерилом, микрометром, калибрима и угаоником. 

Технологија обраде материјала - ова наставна тема се ослања на наставне садржаје из претходних разреда. У току 

реализације треба указати на принципе обраде метала са и без скидања струготине, разлике у обради метала у 

односу на друге материјале, као и спајање металних делова. Осим ручне обраде уз одговарајуће мултимедијалне 

софтвере обрадити производне машине - принцип рада, састав, коришћење. 

Није предвиђено да ученици раде на обради тешко обрадивих материјала. Посебно обратити пажњу на мере 

заштите на раду. 

Машине и механизми - представља комплексну област која обухвата: основне појмове и принципе рада машина и 

механизама, елементе машина и механизама, елементе за везу, елементе за пренос снаге и кретања, специјалне 
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елементи. Обрада ових елементарних појмова представља основу за следеће садржаје у оквиру ове теме тј. 

подсистеме саобраћајних машина и уређаја: машине спољашњег (бицикл, аутомобил, железничка возила, бродови, 

авиони и др.) и унутрашњег (транспортери, дизалице и др.) транспорта - принцип рада, састав, коришћење. 

Повезати са садржајима из енергетике тако да ученици могу да схвате међусобне односе погонских и преносних 

елемената у саобраћајним средствима. 

Роботика је област која треба да интегрише наставне садржаје других области као што су информатичка 

технологија, машине и механизме, енергетику, технологију обраде материјала. Ученици треба да упознају врсте 

робота, намену, конструкција (механика, погон и управљање) итд. За реализацију ове теме треба користити 

адекватне мултимедијалне презентације. Посебно је погодно организовати моделовање робота из конструкторских 

комплета и коришћење интерфејса. 

Енергетика - ученици треба да упознају принципе рада енергетских преображајника, изворе, коришћење и 

трансформацију енергије. Упознати ученике са развојем погонских машина - мотора, као и врстама: хидраулични, 

пнеуматски, топлотни (цилиндри, турбине, парне машине и турбине, четворотактни бензински мотор, дизел мотор 

и остали мотори). Детаљније обрадити принципе рада и делове СУС мотора. При реализацији по могућности 

користити делове мотора, моделе и аудиовизуелне медије, односно мултимедију. 

Конструкторско моделовање - Модули - реализација модула је заснована на примени конструкторских елемената 

и самосталној изради неких делова конструкције на основу пројекта. Ученици се могу определити по сопственом 

избору за различите модуле: конструкција модела машина и механизама, интерфејс технологија, роботика, рад на 

рачунару и др. Реализацијом модула остварује се диференцијација и индивидуализација ученика према 

способностима, интересовању и полу. Ученици приступају реализацији модула израдом пројекта који садржи 

алгоритам од идеје до реализације. У изради техничке документације за пројекат могу се користити једноставни 

бесплатни програми за техничко цртање.  

Програм техничког и информатичког образовања се ослања на досадашња искуства у наставној пракси и на 

постојећу реалност, а има за циљ, поред модернизације предмета рационализацију наставе и растерећење ученика, 

тако да је програм еволутивне природе. Промене у програму техничког и информатичког образовања ће се уводити 

по етапама. Реализација претходне етапе је услов за прелазак на следећу. 

Наставни програм је модуларног типа. Модули представљају програмске целине који омогућују ученицима 

креативну слободу; омогућавају индивидуализацију наставе и диференцијацију према способностима, полу и 

интересовањима ученика, могућностима школе, наставника и потребама животне средине. У приступу је избегнута 

дистрибуција наставних садржаја према врсти материјала који се обрађују. Тако, обрада материјала постаје 

средство а не циљ у настави техничког и информатичког образовања.  
Повезаност теорије и праксе постигнуто је кроз јединство теоријских садржаја, радионичких и лабораторијских 

вежби које у реализацији треба да се преплићу и допуњују, а функционално обезбеђују корелацију са сродним 

садржајима из наставних предмета: физике, математике, биологије, хемије и др. 

За успешно остваривање садржаја програма, односно циља и задатака наставе, неопходно је организовати 

наставу у складу са следећим захтевима: 

уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме се подстиче 

њихово интересовање за техничко стваралаштво 

- омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе сопствена техничка решења 

и да се доказују у раду 

- наставне садржаје треба остваривати на спојеним часовима, блок од два часа 

- с обзиром да је настава техничког образовања (техничког и информатичког образовања) теоријско - практичног 

карактера, часове треба остваривати са одељењем подељеним на две групе, односно са највише 20 ученика 

- ученицима треба обезбедити да на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научно-технолошка знања и 

да се навикавају на правилну примену техничких средстава и технолошких поступака 

- не инсистирати на учењу и запамћивању података, мање значајних чињеница и сличних теоријских садржаја 

- ради што успешније корелације одговарајућих наставних садржаја, усклађивања терминологије, научног 

осмишљавања садржаја и рационалног стицања знања, умења и навика неопходна је стална сарадња са 

наставницима физике, математике, хемије, биологије и ликовне културе и др. 

- приликом конкретизације појединих садржаја програма, нарочито упознавања нових и савремених технологија, у 

обзир треба узимати специфичности средине и усклађивати их са њеним потребама.  

Васпитно-образовни циљеви су идентични за све школе. Међутим, модули омогућавају различите начине за 

постизање тих циљева. За њихову реализацију потребно је поступно уводити ученике у алгоритме 

конструкторског моделовања при изради сопственог пројекта као израза слободног избора идеја, материјала, 

поступка и др. Алгоритмизовати наставу значи одредити прецизан систем правила и упутстава по којима ће се 

обављати све наставникове и ученикове активности, да би се најсигурније и најбрже дошло до постављених 

циљева. 

За сваку програмску целину - модул постоји одређен оквир (циљ и задаци), а наставни садржаји се реализују као 

модули активности, реализацијом пројекта кога израђује сваки ученик према личном опредељењу и избору. 

Пројекат треба да садржи идеју (намену, изглед), материјал (избор), скицу, технички цртеж, план редоследа и 
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поступака обраде и потребног алата и прибора. У пројект се може укључити и више ученика уколико је рад 

сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње одлуче. На избор модула активности може утицати и 

опремљеност радионица - кабинета алатом и материјалом. Модули садржаја ће се примењивати у следећој етапи 

развоја наставе техничког и информатичког образовања, када се у потпуности испуне услови за њихову примену. 

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за 

то постоје услови, ради показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, 

радних операција и др. Када за то не постоје одговарајући услови, ученицима треба приказивати наставне филмове 

односно видео секвенце, као и мултимедијалне програме у којима је заступљена ова проблематика. 

Ученицима се не задају домаћи задаци, већ све садржаје програма - знање, умења и вештине треба да усвоје на 

часовима редовне наставе и коришћењем одобреног уџбеника, радне свеске и дидактичког материјала. 

У складу са прихваћеном концепцијом пројектовати етапни развој и набавку наставних средстава и дидактичког 

материјала. 

С обзиром на различитост функција и карактера појединих делова програмских садржаја, као и психофизичких 

могућности ученика у појединим фазама, у настави техничког и информатичког образовања се, по правилу користе 

сви постојећи облици рада, који су иначе заступљени у осталим наставним предметима: фронтални, групни, рад у 

паровима и индивидуални рад.  
 

 

                               VII разред  -   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  -  72 часа 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним са осталим 

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

моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Оперативни задаци за седми разред  
Општи оперативни задаци су: 

- 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 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 оперативни задаци:  

- усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаге, издржљивости, гипкости и координације 

- 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 покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

Начин остваривања   

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

и ваншколских организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља физичког васпитања.. 

Овај део начина остваривања програма исти је као и у петом и шестом разреду, а затим се надовезује следећи 

начини остваривања програма. 

Корективно-педагошки рад организује се са ученицима који имају лоше држање тела (постурални поремећаји). 

Рад спроводи наставник у сарадњи са лекаром или физијатром који утврђује врсту и степен деформитета и, с тим у 

вези, вежбе које треба применити. Тежи случајеви телесних деформитета третирају се у специјализованим 

здравственим установама. 

Сви ученици, који се упућују и на корективно-педагошки рад, уз ограничења, вежбају на редовним 

часовима и најмање једном недељно на часовима корективно-педагошког рада. Програм сачињавају наставник и 
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лекар специјалиста, и он треба да је примерен здравственом стању ученика. 

Курсни облици рада. Програм курсних облика сматра се интегралним делом обавезног наставног програма. С 

обзиром на то да се за њихову реализацију траже специфични материјални услови, ову наставу треба организовати 

на посебан начин: на часовима у распореду редовне наставе, у другим објектима, у супротној смени од редовне 

наставе (пливање) и на другим објектима, а у за то планиране дане. 

Спортска сктивност од значаја за друштвену средину Из фонда часова за заједнички програмски садржај 

школа може да планира 12 часова за ону спортску активност која није обухваћена овим заједничким програмом, а 

за коју средина у којој школа живи и ради има интереса (стони тенис, борилачки спортови, веслање, кајак, ...). Ова 

активност планира се за ученике од трећег до осмог разреда, а програм сачињава и спроводи наставник физичког 

васпитања. 

Кросеви се одржавају два пута годишње за све ученике. Организација овог задатка због великог броја 

учесника, осим што припада наставнику физичког васпитања, задатак је и свих наставника школе. Одржавање 

кросева претпоставља благовремене и добре припреме ученика. Крос се одржава у оквиру радних дана, планираних 

за ову активност. Актив наставника утврђује место одржавања и дужину стазе, као и целокупну организацију. 

Такмичења ученика чине интегралну компонентну процеса физичког васпитања на којима ученик проверава 

резултат свога рада. Школа је обавезна да створи материјалне, организационе и друге услове како би школска 

такмичења била доступна свим ученицима. Актив наставника на почетку школске године сачињава план 

такмичења (пропозиције, време...). Обавезна су унутародељењска и међуодељењска такмичења из атлетике, 

вежби на тлу и справама и једне спортске игре. Ученици учествују и на оним такмичењима која су у програму 

Министарства просвете и спорта. 

Зимовање се организује од најмање седам дана. У оквиру ових облика рада организују се оне активности које 

се могу остварити за време редовних часова (скијање, клизање), а које доприносе активном одмору и јачању 

здравља и навикавању на колективни живот. Стручно веће сачињава конкретан план и програм активности, које се 

спроводе на зимовању. Сваки ученик за време основне школе треба да бар једном борави на зимовању. 

Слободне активности - секције организују се најмање једном недељно према плану рада који сачињавају 

стручно веће и наставник физичког васпитања који води одређену секцију. На почетку школске године, ученици се 

опредељују за једну од активности за које школа има услова да их организује. Часови слободних активности 

организују се за више спортских грана. 

Захтев да се циљ физичког васпитања остварује и преко оних организационих облика рада који се остварују у 

ванчасовно и ваншколско време, подразумева и прилагођавање целокупне организације и режима рада школе, те ће 

се у конципирању годишњег програма рада васпитно-образовно деловање проширити и на ове организационе 

облике рада и за њихову реализацију обезбедити потребан број дана и неопходни материјални услови за рад. На тај 

начин, читав процес физичког васпитања у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада биће јединствен 

и под контролном улогом школе, као најодговорнијег и најстручнијег друштвено-васпитног фактора како би се 

сачувала основна програмска концепциј а наставе физичког васпитања. 

Теоријско образовање подразумева стицање одређених знања путем кој их ће ученици упознати суштину 

процеса вежбања и законитости развој а младог организма, као и стицање хигијенских навика, знања о здрављу, 

како би схватили крајњи циљ који физичким васпитањем треба да се оствари. Садржаји се реализују на редовним 

часовима, на ванчасовним и ваншколским активностима, уз практичан рад и за то се не предвиђају посебни часови. 

 

5.4.  ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОСМИ  РАЗРЕД 
                                      VIII разред  -  СРПСКИ ЈЕЗИК  -  136 часова 

 

Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе и обраложе 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 

Оперативни задаци за VIII разред : 
 

- даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје књижевног језика,  

  дијалектологије 
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- развијање позитивног односа према дијалектима ( свом и другим ), 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. 

Начин остваривања програма    

Упутства и садржаји су исти као и у петом,шестом и седмом разреду, са вим детаљним објашњењима по етапама и 

областима. 

      
 

 ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ОСМИ  РАЗРЕД  СРПСКИ ЈЕЗИК – за крај другог циклуса 
 

ОСНОВНИ НИВО 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу. 

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), 

дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, пропаганда  

CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима 

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, 

фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста 

CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – 

циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем тексту 

CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 

целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и 

употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални) 

CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава различите обрасце и 

формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном животу 

CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем) 

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 

CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и говору мржње 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 

CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама 

CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације 

CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима 

CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом значењу на основу 

постојећих творбених модела 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2632
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2641
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2634
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2635
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2608
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2608
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2609
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2609
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2613
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2539
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CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу) 

CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне) 

CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања 

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица: 

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: 

синонимију, антонимију, хомонимију; метафору као лексички механизам 

CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне 

комуникације (у кући, школи и сл.) 

CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, 

школи и сл.), као и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.) 

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су 

употребљени (једноставни случајеви) 

CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

У подобласти НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИКученик/ученица: 

CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју књижевног језика код 

Срба (од почетака до данас) 

CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика 

CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина 

CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем) 

CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој 

4. КЊИЖЕВНОСТ 

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима 

аутора тих дела 

CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и 

монолог 

CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја) 

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик... 

CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и 

уметничко наслеђе* 

CJ.1.1.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела 

СРЕДЊИ НИВО 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 

CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених 

информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања 

проблема); читање ради уживања 

CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, расправа, 

реклама) 

CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите функционалне стилове 

CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и библиографију и уме њима да се 

користи 

CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према датим 

критеријумима) 

CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на једноставним 

примерима 

CJ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова изнетих у таквом тексту 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе 

повезан 

CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2537
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2543
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2603
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2636
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2636
http://portal.ceo.edu.rs/mod/resource/tal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2637
http://portal.ceo.edu.rs/mod/resource/tal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2637
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2640
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2614
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CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика 

CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме 

CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 

CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, претварање) 

CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских 

реченица) 

CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 

CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица: 

CJ.2.3.9. познаје метонимију* као лексички механизам 

CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из 

лектире и сл.), као и литерарним и медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава 

CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су 

употребљени (сложенији примери) 

4. КЊИЖЕВНОСТ 

У области КЊИЖЕВНОСТученик/ученица: 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир 

приповедања 

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту 

књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација 

CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему) 

CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне 

текстове 

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту 

(персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и 

њихову међусобну повезаност 

CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи 

монолог, дијалог 

CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама 

НАПРЕДНИ НИВО 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 

 

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица: 

CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре или више њих (према 

датим критеријумима) 

CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи закључке 

засноване на сложенијем тексту 

CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан наслов тексту и 

поднаслове деловима текста 

CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу 

CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску норму 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2615
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2477
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2540
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2541
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2541
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2545
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2545
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2548
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2548
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2638
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2642
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2642
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2639
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2618
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2620
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CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим 

граматичким категоријама 

CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских 

реченица) 

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна 

терминологију у вези с њима) 

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица: 

CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у коме су 

употребљени, или на основу њиховог порекла 

CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и правилно их 

употребљава 

4. КЊИЖЕВНОСТ 

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 

CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива 

CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави 

                  
                                            VIII разред  -  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  -  72 часа 

Циљ наставе енглеског језика у 8.разреду је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост,да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим непознатим језичким ситуацијама,да умеју да изразе своје 

мишљење на страном језику,као и да дискутују са другима на одређене теме.Један од битних циљева је и развијање 

мотивисаности за учење нових садржаја и развијање способности и метода учења страног језика 

Задаци наставе енглеског језика у осмом  разреду: 
Ученик треба да:  
- глобално, детаљно и селективно (у зависности од захтева комуникативне ситуације) разуме различите усмене  

  текстове (дијалоге, монологе, песме и друго) о темама предвиђеним наставним програмом у трајању од 3 до 5  

  минута (у зависности од степена познавања теме и контекста), које чује уживо или са аудио визуелних записа. 
а) Разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима на часу (говор наставника и  

    другова, аудио и визуелни материјали у настави); 
б) Разуме рекламе, радио и ТВ емисије блиске интересовањима ученика или значајне за младе, као и о темама  

    образовног карактера из популарне науке;  
в) Разуме усмене текстове које исказују говорници различитих стандардних варијетета о темама из свакодневног  

    живота ближег и даљег учениковог окружења, а које се односе на узрасно специфична интересовања 

- разуме глобално, детаљно и селективно (у зависности од захтева комуникативне ситуације и личних потреба)  

  различите писане текстове (писма, новинске чланке, јасна илустрована упутства, огласе, прилагођене  

  књижевне текстове, текстове у вези са градивом других наставних предмета и слично) о темама из  

  свакодневног живота и популарне науке, ближег и даљег учениковог окружења, а које се односе на узрасно  

  специфична интересовања и чија дужина зависи од чињенице у коликој мери ученик познаје дату тему и  

  контекст. 
Увиђајући намеру аутора текста и контекста у којем је текст настао (емоционални и друго), ученик чита:  
а) да би се информисао; 
б) да би пратио упутства; 
в) ради задовољства. 
- прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у временском трајању од два до три минута, на  

  структурисани начин:  
а) говори о себи и свом окружењу, о догађајима и активностима у школи и изван ње; 
б) изрази своје утиске, осећања и аргументовано мишљење и ставове у вези са темама које су програмом предвиђен 

    - поштујући социокултурне норме комуникације, са саговорницима размењује информације, мишљења и ставове  
  о темама из свакодневног живота, блиске његовом интересовању или из популарне науке и културе, 
Ученик треба да пише:  
- структурисане и кохерентне текстове дужине од 140 до 160 речи у којима, користећи познату лексику и  

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2542
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2599
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2562
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2563
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2564
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  морфосинтаксичке структуре, описује догађаје и лична искуства, 
- поруке и писма (у електронској и традиционалној форми) различитог садржаја (захваљивање, позивање,  

  извињење, тражење и давање информација). 
У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се споразумеју, ученик треба да:  
- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи, 
- писмено преноси поруке и објашњења, 
- препричава садржај писаног или усменог текста. 

Начин остваривања програма: 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и  

  активности; 
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- осим уџбеника,као извори активности користе се и новински чланци и одломци из књига прилагођени узрасту  

  и нивоу знања. 

-осим тога у настави се користе и аудио визуелна средства,израђују се веб презентације прилагођене узрасту и  

  нивоу знања. 

- учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни  

  и истраживачки рад. 
 

                                   VIII разред  -  ЛИКОВНА  КУЛТУРА  -  34 часа 

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и 

да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме 

и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и развија ученичко 

стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног 

предмета. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да се: 

- оспособе да опажају и представљају: слободне композиције, визуелне метафорике, контраста, јединства и 

доминанте у простору, фантастике; 

- формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног времена; 

- ликовно-визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и савремено укључивање  

  у рад односно за различита занимања. 

Начин остваривања програма 

Наставни програм ликовне културе за осми разред подразумева постојање одређеног фонда знања који су 

ученици стицали од првог разреда и претпоставља да се његово пуно остварење постиже у корелацији са другим 

наставним предметима (српски језик, музичка култура, биологија, хемија, историја, физика, математика) и 

различитим ваннаставним активностима. Имајући у виду да је у питању завршни разред основног образовања и 

васпитања неопходно је извршити систематизацију наученог, као и припрему за избор одговарајуће стручне школе. 

У том погледу наставник треба да укаже ученицима на широки спектар образовних профила у којима је образовање 

у области ликовне културе од великог значаја. То је истовремено разлог да се указује на важност предмета. 

Структуру програма чине: 

1) наставни садржаји који се односе на савладавање ликовног језика и упознавање 

садржаја ликовне културе, познавање дела из уметничког наслеђа и елемената ликовне 

писмености; 

2) креативност - развијање перцепције и аперцепције, подршка ученицима да 

откривају и долазе до нових решења; претпоставка за подстицање креативности су 

мотивациони садржаји практичних ликовних активности ученика, који обухватају: 

- домен ученичких доживљаја, 

- домен корелације са другим образовно-васпитним подручјима. 

3) медијуми (традиционални и савремени) и средства - коришћење ликовних дисциплина и употреба 

одређених материјала у обликовању, као и проширени медијуми. 

Наставни програм ликовне културе тако је конципиран да посебну важност придаје ученику. Наставник 

конципира методичке поступке и облике рада усаглашавајући образовно-васпитне задатке (ликовне проблеме) са 
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побуђеним интересовањем ученика, тако да ове задатке прихвате на нивоу самоиницијативе, односно у складу са 

властитом израженом потребом. Различитим (примереним) методама рада треба тумачити садржаје програма како 

би ученици поступно и спонтано усвајали нова знања. У том смислу, улога наставника наглашена је у фази избора 

и дидактичке припреме мотивационог садржаја, а избор теме зависи од суштине ликовног задатка, односно, 

конкретног садржаја којим се ученик мотивише у правцу одређеног ликовног проблема. 

Наставни садржаји ликовне културе, проблемски постављени, вертикално се развијају од првог до осмог 

разреда и произилазе један из другог. Полазећи од узрасних могућности ученика, водило се рачуна о 

прилагођености и спиралним круговима садржаја образовног карактера за сваки разред посебно, што је и одређено 

у оперативним задацима. Такви садржаји као основ имају теорију обликовања, а информативност се стиче у 

практичном (делимично и у теоријском раду) путем анализа уметничких дела и естетским процењивањем 

ученичких радова. Наставни програми овог предмета организовани су на принципу кумулативног ширења знања о 

појмовима и појавама планираним за упознавање и изучавање у овој области у складу са узрастом. Из разреда у 

разред се шири опсег знања и продубљује његово усвајање на сазнајном, искуственом и практичном (делатном) 

нивоу. Ученике је потребно усмеравати ка креативним потенцијалима уважавањем индивидуалних способности 

према практичном раду где понуђене информације нису апсолутно обавезујући оквири деловања и дефинитивне 

вредности. Подстицањем креативности ученика искључује се готово решење и рад по шаблону. Проблемски 

захтеви овог програма имају карактер наставног садржаја, а теме су у служби реализације предвиђених задатака. У 

процесу припремања за рад, неопходно је посветити пажњу реализацији наставних тема како не би преовладале над 

садржајима. Стога је наставнику дата могућност да, у складу са индивидуалним способностима ученика, буде 

слободан у избору дидактичке припреме. 

Имајући у виду образовни карактер садржаја предмета неопходно је на часовима сваку тематску јединицу 

илустровати карактеристичним ликовно-уметничким делом из различитих епоха. Методом демонстарције ученике 

наводити да уочавају, упорећују и разликују уметничка дела из различитих култура и периода. 

Имајући у виду рационално коришћење времена, уметничко наслеђе за осми разред треба обрадити кроз 

повезивање теорије обликовања са практичним радом. Из уметничког наслеђа треба издвојити уметничка дела која 

најпотпуније илуструју теоретске проблеме који се обрађују. Ученици ће стога истовремено усвајати сазнања из 

теорије обликовања и уметничког наслеђа, која ће повезивати у практичном раду. Неопходно је имати у виду и 

естетско процењивање, које се врши у функцији практичних ликовних активности и дидактичко-методичке 

оправданости. 

Програмски садржаји за осми разред су организовани у четири тематске целине и за сваку од њих је 

препоручен број часова који се сматра оптималним за реализацију. Наравно, сваки наставник у складу са 

конкретном ситуацијом (предзнањем и интересовањима ученика, итд.) при изради оперативних планова може 

направити извесне измене у броју часова, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма и да свака 

тема добије адекватан простор. 

У реализацији садржаја треба имати у виду да је за његову обраду предиђено (оквирно) 60% часова, док је за 

вежбање предвиђено 40%. Под обрадом се подразумева непосредна прва реализација тематске јединице. Под 

вежбањем се подразумева продубљивање исте тематске јединице у другом медијуму (други, нови материјали и 

технике, утврђивање, понављање, систематизација). На часовима вежбања, такође, треба вршити естетску анализу 

уметничких радова, естетско процењивања ученичких радова, вредновање и оцењивање. Неопходно је тежити 

откривању суштине ликовних појава путем селекције и апстраховања. Наставник наводи ученика да врши 

селекцију (одваја битно од небитног) како би размишљао у правцу квалитетног решавања ликовног задатка. 

Одвајање битног од небитног вишеструко је целисходно и из разлога рационалног коришћења времена школског 

часа. У програму ликовне културе за осми разред наставнику се нуде могућа решења којима се препоручује 

опажање и уочавање непоновљивости природе, као и природног и вештачког човековог окружења. Могућности 

учења по моделу из природе и путем уметничке рецепције је само једна од метода којима нас природа и уметничка 

дела уводе у облике откривања. 

На основу стеченог знања из седмог разреда треба успоставити повезаност са појмом композиција и обрадити 

прву целину Слободно компоновање. Наставник треба да има у виду да су ученици склони оваквим активностима 

којима се често приступа без унапред одређеног плана. Као исход стеченог ликовног искуства и образовања ученик 

треба да разуме ослобађање ликовног дела од описа предмета и фигуре. Стога је неопходно целину илустровати 

сликарством Василија Кандинског и истовремено је повезати са теоријом обликовања. 

Тематска целина Визуелна метафорика и споразумевање се односи на карактеристике савремене 

комуникације и технологије блиске узрасту ученика. Потребно је успоставити повезаност са искуством из шестог 

разреда и указати на карактер садржаја у функцији масовне комуникације. У том погледу важно је истаћи значај 

ове целине кроз тумачење амблема, симбола, знака, персонификације, алегорије, хералдике, пиктограма и 

стилизације у ликовном решењу. Садржаје треба повезивати са наставним предметом историја. 

Целина Контраст, јединство и доминанта у простору претпоставља одговарајући ниво стечених знања како 

би се разумеле ликовне појаве, посебно оне у области савремене уметности. У обради ове целине потребно је 

појмовно одређење контраста као супротстављања квалитета истих или различитих ликовних елемената. 

Ученицима треба указивати на аспекте доминације максималне разлике величина (велико-мало, високо-ниско, 
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кратко-дуго), облика (обло-угаоно, једноставно-сложено, пуно-шупље), боја (светло-тамно, комплементарни 

контраст, топло-хладно), линија (уске-широке, праве-криве,...), положаја (водоравно-косо). У погледу 

тродимензионалног обликовања такође треба имати у виду конвексно-конкавно, отворено-затворено, итд. Под 

хармонијом подразумевати међусобни склад елемената композиције. Појмовно одређење доминанте у ликовном 

делу треба тумачити као наглашену вредност, истицање најбитнијег, оног што је у центру пажње или што 

представља доминирајуће карактеристике композиције. Појам јединства тумачити сагледавањем поступака који 

доводе до уједињења свих ликовних елемената у композицију. Ученицима демонстарирати карактеристична дела 

из савремене уметности.Слободно компоновање и фантастика је последња целина другог циклуса основног 

образовања и васпитања. За тумачење овог садржаја је неопходно објаснити појмове: фантастика, имагинација и 

надреализам и повезати их са сликарством Хијеронима Боша. 

Основни услов за правилно ученичко усвајање наставних садржаја јесте озбиљна припрема наставника, 

која произилази из претходног проучавања наставног плана и програма. На тај начин наставник може да, поред 

писане припреме, начини и одговарајућу и визуелну припрему. 

Имајући у виду број часова, овај програм је могуђе реализовати само ако наставник ставља акценат на 

ликовни проблем, чијим решавањем се развијају квалитети у ликовној култури. Усавршавање наставника стога 

треба да буде перманентно и примерено савременим захтевима и достигнућима методике наставе овог предмета. У 

вези са савременом технологијом преношењем визуелних информација у ликовној култури, потребно је омогућити 

да ученици стичу што већу блискост са наставним садржајима, ослањајући се на претходна знања. Од њих се не 

очекује да буду само пасивни посматрачи, већ да кроз практичне активности развијају осетљивост за ликовне 

вредности, моторичке способности, естетско мишљење и критичку свест. 

 

 

 

 ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ОСМИ  РАЗРЕД  ЛИКОВНА КУЛТУРА- за крај другог циклуса 

1. Основни ниво 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу: 

1.1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике (цртање, сликање, вајање) 

визуелних уметности 

ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

1.2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.1.2.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

1.3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.1.3.1. описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља, култура и периода 

ЛК.1.3.2. зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечене учењем у визуелним 

уметностима (нпр. костимограф, дизајнер, архитекта...) 

ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, 

галерију, атеље, уметничка радионица...) 

ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу 

*Стандарди ЛК.1.1.3. и ЛК.1.2.3. се понављају. Они припадају и остварују се и у првој (1. Медији, материјали и 

технике визуелних уметности) и у другој области (2. Елементи, принципи и садржаји визуелних уметности). Разлог 

за такво понављање проистиче из специфичне, синтетичке природе учења у оквиру предмета Ликовна култура. 

Такође, у складу је са активностима које се спроводе на часу у оквиру којих се увек прожимају садржаји из 

различитих области. 

2. Средњи ниво 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу: 

2.1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и 

материјала визуелних уметности 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...) 

2.2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 

ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...) 

2.3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст 

*Стандарди ЛК.2.1.2. и ЛК.2.2.2. се понављају. Они припадају и остварују се и у првој (1. Медији, материјали и 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2502
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2502
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2531
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2503
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2503
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2505
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2505
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2529
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2532
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технике визуелних уметности) и у другој области (2. Елементи, принципи и садржаји визуелних уметности). Разлог 

за такво понављање проистиче из специфичне, синтетичке природе учења у оквиру предмета Ликовна култура. 

Такође, у складу је са активностима које се спроводе на часу у оквиру којих се увек прожимају садржаји из 

различитих области. 

3. Напредни ниво 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу: 

3.1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала 

визуелне уметности 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 

реализовати своју (одабрану) идеју 

3.2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин 

реализовати своју (одабрану) идеју 

ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном намером користећи основне визуелне елементе и принципе да би постигао 

одређени ефекат 

ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и 

садржају) када образлаже свој рад и радове других 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и на радовима других 

3.3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према културној припадности (описује 

основне карактеристике, намеру уметника...) 

ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за визуелне уметности 

ЛК.3.3.3. користи друга места и изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би проширио своја знања из визуелних 

уметности 

ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота 

*Стандарди ЛК.3.1.2. и ЛК.3.2.1. се понављају. Они припадају и остварују се и у првој (1. Медији, материјали и 

технике визуелних уметности) и у другој области (2. Елементи, принципи и садржаји визуелних уметности). Разлог 

за такво понављање проистиче из специфичне, синтетичке природе учења у оквиру предмета Ликовна култура. 

Такође, у складу је са активностима које се спроводе на часу у оквиру којих се увек прожимају садржаји из 

различитих области 
 

 

 

                                 VIII разред  -  МУЗИЧКА КУЛТУРА  -  34 часа 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2527
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2527
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2504
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Циљ наставе музичке културе  јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинересованост за предметне садржаје, као и да :  

-упознавају музичке културе кроз обраду тема повазаних са музиком различитих епоха 

-развију музикалност и креативност 

-негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно – образовног рада са 

ученицима. 

Оперативни задаци: 
 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 изражајношћу 

- структуре и драматургије одређеног музичког жанра 

- облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

 

Ученик: 

- зна функцију елемената музичке писмености и извоћачких 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 

 

Ученици умеју да : 

- препознају теме из познатих композиција домаћих и страних композитора 

- препознају музику различитих жанрова 

- буду ангажовани у свим музичким актибностима и сами стварају музику 

- активно учествују у припремању програма за такмичења за јавне наступе 

- стечена стваралачка искуства у слушању музике користе за процену својих и других уметничких дела 

Начин остваривања програма 
У програму музичке културе за 8.разред истакнуто место има стицање знања о музици које се остварује 

праћењем њеног развоја у различитим епохама. Циљ није увођење садржаја историје музике ваћ обрада тема 

значајних за разумевање улоге музике у друштву, упознавање музичких изражајкних средстава, инструмената, 

жанрова и облика, као и истакнутих стваралаца и извођача. Ови циљеви се остварују кроз слушање музичких дела 

и активно музицирање. Основи музичке писмености и музичко теоријски појмови у оваквом приступу планирани 

су у функцији биљег разумевања музике и музичког дела. 

Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на часу. При 

томе на једном њасу треба обухварити различита подручја предвиђена за тај разред комбиновати разне методе у 

настави. Час посвећен само једном подручју и извођен само једном методом не може бити користан ни занимљив за 

ученике, што води ка осиромашавању садржаја и смисла предмета. 

Настава музичке културе остварује се кроз :  

- стицање знања о музици 

- певање,свирање, основе музичке писмености 

- слушање музике, 

- дечје музичко стваралаштво 

Групним и појединачним певањем и свирањем развија се интересовање ученика да активно учествују у 

музичком животи своје средине. 

 

 ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ОСМИ  РАЗРЕД  МУЗИЧКА КУЛТУРА- за крај другог циклуса 

1. Основни ниво 

1.1. Знање и разумевање 

У области Знање и разумевање ученик уме да: 

МК.1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености 

МК.1.1.2. опише основне карактеристике музичких инструмената и састава, историјско-стилских периода, 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2547
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2624http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2624
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музичких жанрова и народног стваралаштва 

1.2. Слушање музике 

У области Слушање музике ученик уме, на основу слушања музичких примера, да именује: 

МК.1.2.1. музичке изражајне елементе 

МК.1.2.2. извођачки састав 

МК.1.2.3. музичке жанрове 

МК.1.2.4. српски музички фолклор 

1.3. Музичко извођење 

У области Музичко извођење ученик уме да: 

МК.1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције 

МК.1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном инструменту 

1.4. Музичко стваралаштво 

У области Музичко стваралаштво ученик уме да: 

МК.1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 

МК.1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 

МК.1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима 

МК.1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст 

2. Средњи ниво 

2.1. Знање и разумевање 

У области Знање и разумевање ученик уме да анализира повезаност: 

МК.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (на пример, 

брз темпо са живахним карактером) 

МК.2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример, оперски финале са догађајима у драми) 

МК.2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

2.2. Слушање музике 

У области Слушање музике ученик уме да: 

МК.2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (на 

пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) 

МК.2.2.2. препозна структуру одређеног жанра 

3. Напредни ниво 

3.1. Знање и разумевање 

У области Знање и разумевање ученик: 

МК.3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела 

МК.3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора 

МК.3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд 

МК.3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту (одређени музички 

поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

3.2. Слушање музике 

У области Слушање музике ученик уме да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са: 

МК.3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера 

МК.3.2.2. жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера 

МК.3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора 

3.3. Музичко извођење 

У области Музичко извођење ученик уме да: 

МК.3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем или свирањем као солиста и у школским ансамблима 

3.4. Музичко стваралаштво 

У области Музичко стваралаштво ученик уме да: 

МК.3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте 

МК.3.4.2. Импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих 

жанрова и стилова 

МК.3.4.3. Осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс 

 

                                           VIII разред  -  ИСТОРИЈА  -  68 часова 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 

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

задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести  и 

хуманистичко образовање ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2624http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2624
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2616
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2610
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2621
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2628
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2631
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2631


 

297 

 

времена, историјских догађаја и процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције 

код ученика 

Оперативни задаци за осми разред 
Ученици треба да : 

- стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода  од друге половине 19. до краја 20. века 

- стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине 19. до краја 20. века 

на српском и југословенском простору 

- стекну основна знања о историји европских и ваневропских држава  у 19-20.в. 

- разумеју најзначајније политичке идеје тог историјског периода 

- стекну основна знања о знаменитим личностима овог периода у општој и националној историји 

- се упознају са културним и научно-технолошким достигнућима 19. и 20. века у свету и код нас 

- разумеју да национална историја представља саставни део опште историје 

- развију истраживачки дух и критички однос према прошлости и оспособе се  да препознају различита 

тумачења истих историјских догађаја 

- разумеју узроке и последице најважнијих најважнијих историјских појава у 19. и 20. веку 

- науче да повезују различите историјске садржаје са одговарајућим временским одредницама 

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости 

Начин остаривања програма 

- посебну пажњу посветити планирању наставе на годишњем и месечном нивоу,  

као и припремама за часове 

- укључити ученике у наставни процес кроз све облике рада, посебно користећи активне методе ( групни 

рад, рад у паровима, дискусија, индивидуални рад...) 

- развијати њихове интелектуалне и креативне способности, као  и  критичко мишљење – постављати им 

питања 

- развијати наративне способности код ученика - беседништво 

- користити историјске изворе и литературу 

- што чешће користити  историјске карте ( зидне, из атласа, уџбеника и литературе), илустрације, шеме и 

графиконе, документарне и игране видео и дигиталне материјале,  обилазити музеје и  културно-историјске 

споменике 

- корелација са сродним предметима, као што су географија, српски језик, ликовна и музичка култура, 

верска настава, грађанско васпитање --интерактивна улога историје. 

Наставни програм допунити садржајима из локалне  прошлости, како би ученици боље упознали културну баштину 

свог краја 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ОСМИ  РАЗРЕД  ИСТОРИЈА-- за крај другог циклуса 

 

1. ОСНОВНИ НИВО 

1.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 

ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје 

ИС 1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

1.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о 

којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који 

говоре о истим историјским појавама 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у 

којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.7.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.8.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.9.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.1.10.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.5.pdf
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ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона 

ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

2. СРЕДЊИ НИВО 

2. 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским 

периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји 

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 

2.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних 

писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских 

извора 

ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када је текст извора 

непознат ученику, али су у њему наведене експлицитне информације о особинама епохе или географског простора 

ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу поређења два 

историјска извора који говоре о истом историјском догађају, феномену 

ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена 

3. НАПРЕДНИ НИВО 

3. 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, 

историјском периоду припада одређена година, личност и историјски феномен) 

ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском 

контексту 

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних 

историјских дешавања 

3. 2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора 

ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора 

ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем 

говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, политички, географски контекст извора) 

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са 

претходним историјским знањем (закључује на основу историјске карте без понуђене легенде, упоређује два 

графикона и закључује о појави) 

ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву 

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту 

пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...) 

 

 
 

 

                                               VIII разред  -  ГЕОГРАФИЈА  -  68 часова 

Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и 

задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да ученицима пружи знања и објашњења о 

савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије. Ослањајући се на 

претходно стечена знања и умења ученика, настава географије ће им омогућити разумевање основних физичко-

географских одлика наше земље и упознавање сложених друштвено-економских процеса и промена, како у нашој 

http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.1.2.7.pdf
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http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.2.2.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.1.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.1.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.2.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.3.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.4.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.5.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.6.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.7.pdf
http://portal.ceo.edu.rs/file.php/7/istorija/IST.3.2.7.pdf
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држави, тако и на Балканском полуострву, Европи и свету као целини. 

Оперативни задаци 
Ученици треба да:  

- одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету; 

- стекну основна знања о природно-географским и друштвено-економским одликама Србије, њеним природним  

  лепотама и културном наслеђу; 

- примењују стечена знања у свакодневном животу, како би са разумевањем могли да прате друштвено- 

  географске појаве, процесе и односе на простору наше земље, на Балкану, у Европи и у свету; 

- познају својства географских објеката, појава и процеса у крају у коме живе и повезују појаве и процесе на  

  регионалном и националном нивоу; 

- развијају способности повезивања знања из географије са знањима из сродних наставних предмета; 

- схватају потребу личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању квалитета животне средине и значај  

  очувања природе и природних ресурса; 

- поседују осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури, те активно 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  

  развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и  

  схематски; 

- овладају техникама тимског/групног рада и групног одлучивања; 

- буду оспособљени за континуирано образовање и самообразовање. 

Начин остваривања програма 

У осмом разреду основне школе програмску структуру чини осам наставних тема, распоређених тако да свака 

претходна наставна тема представља основу за разумевање наредне, а све оне заједно чине јединствену целину. То, 

практично, значи да би у процесу наставе свим деловима програма требало посветити одређену пажњу уважавајући 

све програмске захтеве. 

У оквиру прве наставне теме "Увод у програмске садржаје" потребно је да ученици упознају и разумеју сврху, 

циљеве и задатке програмских садржаја националне географије. 

Наставна тема "Географски положај, границе и величина Србије" обухвата политичко-географске садржаје. 

Програмом је предвиђена обрада само основних политичко-географских елемената: географски положај, границе и 

величина. 

Тема "Природне одлике Србије" односи се на опште облике рељефа, климатске, хидрографске, педолошке и 

биогеографске одлике наше земље. Приликом обраде физичкогеографских садржаја тежиште ваља ставити на 

опште садржаје, као и на интерактивне везе и односе свих чинилаца географске средине. Приликом обраде 

наведених географских садржаја, посебну пажњу неопходно је посветити проблемима заштите и унапређивања 

животне средине. 

Видно место у наставном програму има наставна тема "Становништво и насеља Србије". Изучавање садржаја ове 

теме требало би да подстакне ученике да боље упознају проблематику демографског развоја и насељеношћу 

Србије. Ово наставно градиво могуће је корелативно повезивати са сличним садржајима других наставних 

предмета, у циљу сагледавања популационих проблема и изграђивања свести о неопходности заједничког живота 

различитих народа. Кроз садржаје ове наставне теме ученици упознају популациону политику и значаје њених 

одредби за обнављање становништва. У вези са тим, неопходно је објаснити и указати на факторе који су довели до 

крупних промена и трансформације на нашим просторима почетком овог века, што се снажно одражава на 

становништво и насеља у нашој земљи. Ученици треба да се упознају са различитим функцијама, типовима и 

развојем насеља у нашој земљи. 

Приликом обраде теме "Привреда Србије" неопходно је инсистирати да ученици стекну знања о развоју привреде у 

целини и појединих привредних делатности, као и о природно-географској основи развоја. С обзиром на сложеност 

ове проблематике, тежиште треба ставити на најважније карактеристике развоја, територијални размештај и 

неравномерност у нивоу развијености, а избегавати сувопарно набрајање обиља бројчаних података. 

Наставна тема "Завичајна географија" обухвата преглед географских одлика локалне средине/завичаја. Приликом 

реализације ових наставних садржаја ученици ће користити стечена знања и умења постављена задацима наставе 

географије. Уз помоћ наставника, групно или у пару, ученици ће радити кратка истраживања, а потом презентацију 

географских одлика локалне средине, на основу чега наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада 

сваког појединца. 

У наставној теми "Срби ван граница Србије" обухваћени су садржаји који се односе на суседне државе и њихове 
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основне природне и друштвено-географске одлике у којима живи српско становништво и садржаји са 

територијалним размештајем српског становништва у европским државама и државама ван граница европског 

континента. Потребно је да ученици усвоје податке о броју Срба који се налазе ван граница Србије, са условима у 

којима живе и раде и њиховим везама са матичном државом. 

У оквиру наставне теме "Србија у савременим интеграцијским процесима" ученицима омогућити да схвате 

разгранатост и развојност политичке, економске, културно-просветне и научно-технолошке сарадње наше државе 

са другим државама и организацијама у свету. Важно је упознати ученике са актуелним интеграцијским процесима 

у Европи и свету и указати на значај и место наше земље у овој сфери. 

Број наставаних часова по наставним темама дат је оријентационо. Наставницима се препоручује да, у зависности 

од предзнања ученика и структуре одељења, могу сами да одреде број часова за усвајање, вежбање, понављање, 

утврђивање и проверавање програмом предвиђених наставних садржаја. 

 

                  ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ОСМИ  РАЗРЕД  ГЕОГРАФИЈА 
1. ОСНОВНИ НИВО 

1.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања 

ГЕ.1.1.2. наводи и описује начине представљања Земљине површине (глоб и географска карта) 

ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

1.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.1.2.1. именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред 

ГЕ.1.2.2. описује облик Земље и препознаје појаве и процесе везане за њена кретања 

ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне 

одлике 

1.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред 

ГЕ.1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне гране 

1.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 

ГЕ.1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике 

2. СРЕДЊИ НИВО 

2.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

ГЕ.2.1.1. одређује стране света упростору и на географској карти 

ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе који су представљени 

моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, картографским изражајним средствима (бојама, 

линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима ...), графиком, табелом и схемом 

2.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања 

ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним сферама 

(литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

2.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре становништва 

ГЕ.2.3.2. именује међународне организације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст ...) 

2.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске регије 

ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске регије 

3. НАПРЕДНИ НИВО 

3.1. ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и каузалним везама географских чињеница - објеката, 

појава, процеса и односа на основу анализе географске карте 

3.2. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.3.2.1. препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног облика и њених кретања 

ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу (климатску и биогеографску 

зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање 

3.3. ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних 

делатности 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2493
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2495
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2523
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2507
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2494
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2506
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2506
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2511
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2510
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2509
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2508
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2517
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2512
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2524
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2524
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2518
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2518
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2516
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2515
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2515
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2525
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2514
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2513
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2526
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2528
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2528
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2533
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2522
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2522
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2521
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2534
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2534
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3.4. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске регије 

ГЕ.3.4.2. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у Европи и уме да издвоји географске регије 

ГЕ.3.4.3. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) на ваневропским континентима и уме да издвоји географске регије 

 

                                                       VIII разред  -  ФИЗИКА  -  68 часова 

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

ка реализацији одговарајућих Стандарда образованих постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе своје мишљене 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. 

Задаци наставе физике су: 

 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани. 

 развијање функционалне писмености 

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање 

 развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине 

јасног и прецизног изражавања 

 развијање логичког и апстрактног мишљења 

 схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја 

 развијање способности за примену знања из физике 

 схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и 

унапређивања животне средине 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији 

      Из физике као научне дисциплине одабрани су само они садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви 

ученици основне школе. То су, углавном, садржаји из основа класичне физике, док су у осмом разреду узети и неки 

садржаји атомске и нуклеарне физике.  Пошто су макрофизичке појаве очигледније за проучавање, оне доминирају 

у наставним садржајима шестог и седмог разреда. У осмом разреду, поред њих, дате су и тематске целине у којима 

се обрађују и неки процеси у микросвету (омотач и језгро атома).  
     Од свих метода логичког закључивања које се користе у физици као научној дисциплини, ученицима основне 

школе најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и формулисању 

основних закона физике. Ова етапа сазнајног процеса обухвата: посматрање појаве, уочавање битних својстава 

система на којима се појава одвија, занемаривање мање значајних својстава и параметара система, мерење у циљу 

проналажења међузависности одабраних величина, планирање нових експеримената ради прецизнијег 

формулисања физичких закона и сл.  
     Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ враћање огледа у наставу 

физике, развијање радозналости и интереса за физику и истраживачки приступ природним наукама. Једноставне 

експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их понове код куће, користећи многе предмете и 

материјале из свакодневног живота.  
     Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

Поступност (од простијег ка сложенијем), Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску 

целину побројано је више демонстрационих огледа), Индуктивни приступ (од појединачног ка општем) при 

увођењу основних физичких појмова и закона. Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 
     Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања 

појединачних наставних садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних 

чињеница и закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трајно 

усвоје. При обради садржаја скоро сваке теме, на сваком часу део времена посвећује се обнављању градива, а део 

времена се користи за излагање нових садржаја. 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2520
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2520
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2519
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2519
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2536
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2536


 

302 

 

     Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике: 
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;  

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака; При решавању квантитативних (рачунских) задатака 

из физике, у задатку прво треба на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на 

математичко формулисање и израчунавање. Решавање задатака одвија се кроз три етапе: физичка анализа задатка, 

математичко израчунавање и дискусија резултата.  

3. лабораторијске вежбе; Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања 

резултата мерења.  

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја теме (домаћи задаци, читање 

популарне литературе из историје физике и сл.);   

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика. Наставник континуирано прати рад сваког ученика 

кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих 

огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби.  

 

                 ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ОСМИ  РАЗРЕД  ФИЗИКА- за крај другог циклуса 

ОСЦИЛАТОРНО КРЕТАЊЕ (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења која делује на тела која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

 

ОСЦИЛАТОРНО КРЕТАЊЕ (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.2.3. уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно кретање 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици (директна и 

обрнута пропорционалност...) 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске величине (брзина, сила...) 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

 

ОСЦИЛАТОРНО КРЕТАЊЕ (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.2.2. уме да примени односе између физичких величина који описују осцилаторно кретање 

ФИ.3.2.3. зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању 

ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно кретање 

ФИ.3.2.5. уме да препозна основне особине звука и светлости 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 
ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање   

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици (директна и 

обрнута  пропорционалност...) 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.2.5. уме да препозна основне особине звука и светлост  

ФИ.3.2.6. зна како се прелама и одбија светлост 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 
 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ (ОСНОВНИ НИВО) 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2678&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
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ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења која делује на тела која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе 
 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.5.2. уме да препозна појаве код којих се електрична енергија троши на механички рад 

ФИ2.5.3.уме да препозна појмове рада и снаге 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и   

обрнуту пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.3.1. уме да препозна да струја тече само кроз проводне материјале 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА (СРЕДЊИ НИВО) 

ФИ.2.3.1. зна да разликује електричне проводнике и изолаторе 

ФИ.2.3.2. зна називе основних елемената електричних кола 

ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона везани редно или паралелно 

ФИ.2.3.4. уме да израчуна отпор, јачину струје или напон ако су му познате друге две величине 

ФИ.2.3.5. уме да препозна топлотне ефекте електричне струје 

ФИ.2.3.6.разуме појмове енергије и снаге електричне струје 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.5.2. уме да препозна појаве код којих се електрична енергија троши на механички рад 

ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и 

обрнуту пропорционалност 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА (НАПРЕДНИ НИВО) 

ФИ.3.3.1. зна како се везују отпорници и инструменти у електричном колу 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.4.2. уме да мери јачину струје и напон у електричном колу 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

МАГНЕТНО ПОЉЕ (ОСНОВНИ НИВО)  

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе 

ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте електричне струје 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ (ОСНОВНИ НИВО) 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења која делује на тела која мирују или се крећу равномерно 

 

                                            VIII разред  -  МАТЕМАТИКА  -  136 часова 

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, као и да:  

- оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; 

- оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2663&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2775&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2680&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2678&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2671&courseid=7
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- развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје; 

- осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у  

  природи и друштву; 

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

  праксе; 

- представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; 

- доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку  

  личности ученика 

Оперативни задаци за осми разред  
Ученике треба оспособити да:  

- умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с једном и две непознате  

  на основу еквивалентних трансформација, као и да решења тумаче графички; 

- одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их 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; 
- примењују елементе дедуктивног закључивања. 

Начин остваривања програма 
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама по моделу (укупан број 

часова за тему; часова за обраду, часова за понављање и увежбавање). 

Сличност троуглова (8; 3 + 5) 

Тачка, права и раван (12; 6 + 6) 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом (18; 6 + 12) 

Призма (14; 6 + 8) 

Пирамида (16; 6 + 10) 

Линеарна функција (12; 5 + 7) 

Графичко представљање статистичких података (8; 4 + 4) 

Системи линеарних једначина с две непознате (12; 6 + 6) 

Ваљак (10; 4 + 6) 

Купа (12; 4 + 8) 

Лопта (6; 3 + 3) 

Сличност троуглова. - Поновити да је сличност троуглова уведена преко једнакости углова. Талесова теорема (без 

доказа). Поређење троуглова по сличности - 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 једначине и неједначине. - До сада су ученици решавали само једноставне примере једначина и 

неједначина, ослањајући се на везе међу операцијама и на ствојства збира и производа. Сад се решавају и 

сложенији примери, применом правила којима се једначине и неједначине трансформишу у њима еквивалентне. 

Зато је 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 једнака) ако се један од њих добија из другог применом правила рачунања 
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у коначном броју корака. Истаћи чињеницу да су вредности двају еквивалентних 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) i f(x)<h(x)) еквивалентне ако је израз g(x) еквивалентан изразу h(x). 

Треба рећи да је алгебарски израз с променљивом x линеаран 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). 

Геометријска тела - Да би ученици што лакше упознали геометријска тела (призму, пирамиду, ваљак, купу и 

лопту), њихове елементе и својства и научили да израчунавају површине и запремине 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 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 ученике да цртају графике и читају њихова својства. 

Графичко представљање статистичких података - За примере статистичких података наведених у садржају 

програма бирати податке које ученици овог узраста разумеју и који за њих имају релевантно значење: школске 

оцене и просеци, резултати медицинских мерења и сличне податке из свакодневног живота. 

 

Системи линеарних једначина с две непознате. - Ученици треба да упознају линеарну једначину с две непознате, 

график једначине с две непознате (права) и појам система једначина; они треба да знају да је график једначине ax + 

by + c=0, где је а ≠ 0 или b ≠ 0 права и да умеју да нацртају тај график. Графички приказ и интерпретација  

 

система линеарних једначина с две непознате имају значајну улогу. Решавати једноставније облике система 

методама замене и супротних коефицијената. 

У изучавању линеарних једначина с једном непознатом и система линеарних једначина значајну пажњу треба 

посветити у њиховој примени на решавању разних једноставних проблема. 

Неопходно је да се осмишљеним планирањем наставе изврши понављање и повезивање градива наставних садржаја 

из претходних разреда и "текућег" градива, при чему посебну пажњу треба обратити на усвојене стандарде 

постигнућа ученика на крају обавезног образовања. То би допринело да ученици на крају основне школе имају 

заокругљена и систематизована математичка знања. Такође, пожељно је повезати наставне садржаје предмета 

математика са наставним садржајима других предмета у сарадњи са колегама који предају те предмете. 

 

                    ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ОСМИ  РАЗРЕД  МАТЕМАТИКА 

СЛИЧНОСТ  ТРОУГЛОВА  

Основни ниво : 

- влада појмом слчичности геометријских фигура 

-разуме појам  пропорционалности 

-влада ставовима о сличности  троуглова 

- користи Талесову теорему на  једноставним примерима 

Средњи ниво : 

- уме да примењује особине  сличности на правоугли  троугао 

- уме да пореди троуглова по  сличности и одређује  коефицијент сличности 

- уме да примени Талесову  теорему на сложенијим  примерима 

Напредни ниво : 

- уме да примењује особине  сличности и Талесову теорему  у решавању практичних  животних   проблема 

ТАЧКА, ПРАВА, РАВАН 

Стандарди за крај II  циклуса 

Основни ниво : 

-влада појмовима тачка,права и раван; 

-уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да  их нацрта користећи прибор 

-разликује паралелне и  нормалне праве 

-одређује међусобни положај тачке,праве и равни 

-препознаје ортогоналну пројекцију 

-препознаје полиедар 

Средњи ниво : 

-уме да „види “ простор 

-посматрањем модела уочава међусобне односе тачака, правих и равни и исте зна приказати цртежом 
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-одређује растојање тачака и  њихових пројекција 

-уме да користи особине полиедра 

Напредни ниво : 

-уме да решава комбинаторне задатке 

-закључује користећи особине паралелних и нормалних правих и равни 

-примењује научено у решавању практичних животних проблема 

ЛИНЕАРНЕ  ЈЕДНАЧИНЕ  СА  ЈЕДНОМ  НЕПОЗНАТОМ  

Стандарди за крај  II циклуса 

Основни ниво: 

-препознаје једнакост 

-уме да провери решење линеарне једначине са  једном непознатом 

-решава линеарне  једначине у којима се непозната појављује само у једном члану 

Средњи ниво: 

-решава сложеније линеарне једначине 

-примењује једначине у једноставнијим текстуалним задацима 

Напредни ниво: 

-саставља и решава сложеније линеарне једначине 

-користи једначине  решавајући сложеније  текстуалне задатке 

ПРИЗМА 

Стандарди за крај II циклуса 

Ученик 

Основни ниво: 

-влада појмовима коцка и квадар, 

-уочава њихове моделе у реалним ситуацијама 

-зна њихове основне елементе 

-рачуна њихову површину и запремину 

Средњи ниво: 

-влада појмом призме 

-рачуна површину и запремину призме када су неопходни елементи  непосредно дати 

Напредни ниво: 

-израчунава површину и запремину призме када неопходни елементи нису непосредно дати 

 

ЛИНЕАРНЕ  НЕЈЕДНАЧИНЕ  СА  ЈЕДНОМ  НЕПОЗНАТОМ  

Стандарди за крај II циклуса 

Ученик 

Основни ниво: 

-препознаје неједнакост 

-решава линеарне неједначине у којима се непозната појављује само у једном члану 

-записује скуп решења 

Средњи ниво: 

-решава сложеније линеарне неједначине 

-примењује неједначине у  једноставнијим текстуалним задацима 

Напредни ниво: 

-саставља и решава сложеније линеарне неједначине 

-користи неједначине решавајући сложеније  текстуалне задатке 

ВАЉАК 

Стандарди за крај II циклуса 

Основни ниво: 

-влада појмом ваљка, 

-уочава његове моделе у реалним ситуацијама 

-зна његове основне елементе 

Средњи ниво: 

-рачуна површину и запремину ваљка када су неопходни елементи непосредно дати 

Напредни ниво: 

-израчунава површину и запремину ваљка када неопходни елементи нису непосредно дати 

ПИРАМИДА 

Стандарди за крај II циклуса 

Ученик 

Основни ниво: 

-влада појмом пирамиде, 
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-уочава њене моделе у реалним ситуацијама 

-зна њене основне елементе 

Средњи ниво: 

-рачуна површину и запремину пирамиде када су неопходни елементи непосредно дати 

Напредни ниво: 

-израчунава површину и запремину пирамиде када неопходни елементи  нису непосредно  дати 

ЛИНЕАРНА  ФУНКЦИЈА 

Стандарди за крај II циклуса 

Ученик 

Основни ниво: 

-податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

-одређује вредност функције дате таблицом или формулом 

Средњи ниво: 

-уочава завиисност међу променљивим, 

-зна функцију y=kx+n и графички интерпретира њена својства 

Напредни ниво: 

-зна функцију y=kx+n и графички интерпретира њена својства 

- користи особине  функција 

ГРАФИЧКО  ПРЕДСТАВЉАЊЕ  СТАТИСТИЧКИХ  ПОДАТАКА 

Стандарди закрај II циклуса 

Ученик 

Основни ниво: 

-прочита и разуме податак са графикона,дијаграма или из табеле и одреди минимум и максимум зависне величине 

Средњи ниво: 

-чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по неком критеријуму 

-обради прикупљене подаке и представи их табеларно или графички 

-представља средњу вредност медијаном 

Напредни ниво: 

-тумачи дијаграме и табеле 

-прикупи,обради податке и сам састави дијаграм или табелу 

-црта график којим представља међусобну зависност величина 

 

 

СИСТАМ  ЛИНЕАРНИХ  ЈЕДНАЧИНА  СА  ДВЕ  НЕПОЗНАТЕ 

Стандарди за  крај II циклуса 

Ученик 

Основни ниво: 

-препознаје једнакост 

-уме да провери решења система линеарних једначина са две непознате 

Средњи ниво: 

-решава системе линеарних једначина са две непознате 

-примењује једначине у једноставнијим текстуалним задацима 

Напредни ниво: 

-саставља и решава системе линеарних једначина са две непознате 

-користи системе линеарних једначина решавајући сложеније текстуалне задатке 

КУПА 

Стандарди за крај II циклуса 

Основни ниво: 

-влада појмом купе, 

-уочава њене моделе у реалним ситуацијама 

-зна њене основне елементе 

Средњи ниво: 

-рачуна површину и запремину купе када су неопходни елементи непосредно дати 

Напредни ниво: 

-израчунава површину и запремину купе када неопходни елементи нису  непосредно дати 

ЛОПТА  

Стандарди за  крај II циклуса 

Основни ниво: 

-влада појмом купе, 

-уочава њене моделе у реалним ситуацијама 
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-зна њене основне елементе 

Средњи ниво: 

-рачуна површину и запремину купе када су неопходни елементи  непосредно дати 

Напредни ниво: 

-израчунава површину и  запремину купе када неопходни елементи нису непосредно дати 

 

                                      VIII разред  -  БИОЛОГИЈА  -  68 часова 

Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања,вештине и 

умења из области екологије и заштите животне средине,уз примену концепта одрживог развоја.Развијају свест о 

сопственом положају у природи,љубави према природи и осећања дужности сваког појединца у чувању и заштити 

околине.Циљ наставе је изградити став о чувању околине и рационалном коришћењу ресурса односно развити код 

сваког појединца еколошку,здравствену и економичну културу живљења 

Задаци наставе биологије су: 

-упознавање основних еколошких појмова 

-схватање разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију на Земљи 

-Упознавање  предмета истраживања екологије и њен значај 

-Схватање односа међу живим бићима и процеса који се дешавају у екосистемима 

-Упознавање основних типовља екосистема и њихово распростирање 

-стицање знања о изворима и последицама угрожавања животне средине 

- да ученици упознају глобалне последице загађивања 

-разликују обновљиве изворе енергије 

-разумеју улогу и значај личног ангажовања у очувању  животне средине 

Начин остваривања програма 
      Програмски садржаји биологије резултат су захтева времена,најновијих достигнућа у науци и примерени су 

развојним способностима ученика.Ако се у оделење упише дете са посебним потребама програмски садржаји и 

начини остваривања ће бити прилагођени њиховим могућностима и потребама.  

     Приликом израде планова рада(глобалног и оперативног)  око 60% часова се предвиђа за обраду новог градива и 

око 40% за друге типове часова.Вежбе у природи например посета резервата природе,националног парка,сајма 

екологије су битни за постизање циљева наставе.Акције прикупљања секундарних сировина такође доприносе 

квалитету образовно-васпитног процеса. 

      Наставници користе одобрени уџбеник од стране министарства просвете и спорта,усавршавају се пратећи 

семинаре и најновију стручну литературу,и употребљавају информационо-комуникационе технологије за припрему 

часова али и директно на часовима у информатичком кабинету.Наставник  сопственом креативношћу и 

ангажовањем подстиче и мотивише ученике за израду паноа,реферата,предавања и мини пројеката. 

 

 ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ОСМИ  РАЗРЕД  БИОЛОГИЈА- за крај другог циклуса 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 

У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик/ученица: 

БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 

БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима 

БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 

БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 

БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе 

У области ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА ученик/ученица: 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни 

процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају 

разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на 

нивоу организма 

БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, 

растење, развиће, размножавање) 

БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 

У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик/ученица: 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2712
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2707
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
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БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 

БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 

БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 

БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 

БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу 

фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 

У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик/ученица: 

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - 

биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна најопштије чињенице о њима 

БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације 

БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране 

и правце кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 

БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније 

представнике врста које их насељавају 

БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, 

појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и најважније врсте загађивања воде, ваздуха, 

земљишта 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, 

отпад) 

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у 

заштити биодиверзитета (националних паркова, природних резервата) 

БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 

У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик/ученица: 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се 

придржава 

БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 

БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења 

са њима 

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије 

и пандемије) 

БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и 

разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када мора да се обрати лекару 

БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана 

употреба витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до којих може да доведе неуравнотежена исхрана 

(редукционе дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања животних 

намирница 

БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV 

зрачење) неповољно утичу на здравље човека 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова 

(сна, одмора) 

БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове 

негативне последице на здравље 

БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена 

(пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се појаве психолошки развојни проблеми (поремећаји у 

исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.) 

БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба 

развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље 

БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан 

квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институцијама и стручњацима) 

БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна 

У области ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ на основном нивоу ученик/ученица: 

БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у 

биологији (посматрање, бројање, мерење) 

БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, попуни формулар, 

прикаже резултате у табели/графикону и извести о резултату 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
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БИ.1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности рада 

БИ.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на једноставну хипотезу уз помоћ 

и навођење наставника 

СРЕДЊИ НИВО 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

 

У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик/ученица: 

БИ.2.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог на карактеристичном биолошком материјалу 

(препаратима, огледима) 

БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у типичним 

случајевима 

БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа 

кола/класе 

БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код 

живих бића у околностима када делује мањи број чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме 

 

У области ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА ученик/ученица: 

БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у 

вишећелијским организмима (разлике између биљне и животињске ћелије, између коштане и мишићне ћелије и сл.) 

БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се ћелије које врше исту 

функцију групишу и образују ткива, ткива са истом функцијом органе, а органи са истом функцијом системе органа 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичним процесима 

у ћелији и да се то назива метаболизам 

БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују енергију и стварају (синтетишу) 

сложене (хранљиве) материје 

БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се 

ослобађа енергија у процесу који се назива дисање 

БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи 

БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи 

омогућују ову интеграцију 

БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе 

 

У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик/ученица: 

БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 

БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота 

БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима 

БИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина 

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале 

деловањем еволуционих механизама 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до 

прилагођавања организама на услове животне средине 

 

У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик/ученица: 

БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи 

БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише везе између делова 

БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске токове у екосистему, основне 

односе исхране и најважнија својства биоценоза и популација 

БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (воде, угљеника и азота) 

БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов основни распоред на земљи 

БИ.2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне 

представнике врста које их насељавају 

БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, воденој и земљишној 

средини 

БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних ресурса и уштеде 

енергије 

БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, 

ботаничких башта, зоо-вртова) 

 

У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик/ученица: 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2708
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2708
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2744
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2744
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2706
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2701
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2699
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2693
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
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БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 

БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница 

БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница 

БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 

БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и на понашање (утицај 

алкохола, различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.) 

 

У области ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ на средњем нивоу ученик/ученица: 

БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултату 

БИ.2.6.2. зна шта је грешка инструмента и прецизност мерења и уме по упутству да калибрише инструмент 

БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз коментар резултата 

БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан 

експеримент и извести о резултату 

НАПРЕДНИ НИВО 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 

 

У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик/ученица: 

БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима и у атипичним 

примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.) 

БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или као неживо 

БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним 

случајевима 

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа 

класе/реда најважнијих група 

БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код 

живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама 

У области ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА ученик/ученица: 

БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну 

условљеност 

БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 

БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више 

система органа и разуме значај такве интеграције понашања за преживљавање 

БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса 

БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о 

стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже (улога нервног система) 

БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у 

околини и карактеристике органа који враћају организам у равнотежу онда када је из ње избачен (стресно стање -

улога ендокриног система) 

БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам 

У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик/ученица: 

БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 

БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 

БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији 

БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до 

еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација 

других врста 

 

У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик/ученица: 

БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне односе 

популација у биоценози 

БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира односе исхране у 

екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне животне комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде) 

БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и азота) 

БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 

БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје 

БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских 

рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2714
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2746
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2746
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2737
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
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БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 

БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете 

У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик/ученица: 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 

БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 

БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране 

БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 

БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, 

анорексија, булимија, шећерна болест) 

БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 

БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности 

БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму 

и на понашање појединца 

 

У области ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ на напредном нивоу ученик/ученица: 

БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно прикупљање података 

БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис резултата 

БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз детаљан извештај 

БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да постави хипотезу 

и извуче закључак 

БИ.3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, самостално да осмисли, реализује и извести о експерименту на 

примеру који сам одабере 

 

                                       VIII разред  -  ХЕМИЈА  -  68 часова 

Циљ наставе хемије јесте да сви ученици стекну основна знања о хемијским појавама у природи и законима по 

којима се оне одигравају, да схвате материјалност света и његову узрочно-последичну повезаност; развијање 

функционалне хемијске писмености и научног погледа на свет; развијање способности и умења да се знања стекну, 

примењују, унапређују и даље развијају; развијање способности да за извођење једноставнијих хемијских 

истраживања и решавање теоријских и експериманталних проблема; оспособљавање ученика за тражење и 

коришћење информација у различитим изворима; развијање свести о важности одговорног односа према животној 

средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања супстанци у свакодневном животу; развијање 

логичког, апстрактног и критичког мишљења; подстицање радозналости, креативности и развијање свести о 

сопственим знањима и способностима. 

Задаци наставе хемије: 
- омогућити ученицима да разумеју предмет изучавања хемије као и да стекну основна знања о хемијским 

појавама, променама и законитостима; 

- подстицање интелектуалног развоја ученика, развијање стваралачких способности и критичког мишљења; 

- омогућити ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 

- корелацијом са сродним дисциплинама омогућити ученицима стицање целовите представе о природи и 

појавама које се у њој одигравају; 

- оспособљавање ученика да користе хемијску терминологију, да разумеју квалитативно и квантитативно 

значење хемијских симбола, формула и једначина; 

- оспособити ученике за извођење једноставнијих истраживања; 

- 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, и развијати при 

том аналитичко и критичко мишљење; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и 

безбедно руковити лабороторијским прибором, посуђем и супстанцама; 

- указивати на потребу заштите природе, животне и радне средине; 

- оспособити ученике да усвојена знања користе у свакодневном животу; 

У осмом разреду се уче садржаји неорганске и органске хемије кроз следеће тематске целине: 

1. неметали,оксиди неметала и киселине ( 13 ) 

2. метали,оксиди метала и хидроксиди(базе) ( 8 ) 

3. соли ( 5 ) 

4. електролитичка дисоцијација киселина,база и соли ( 3 ) 

5. угљоводоници (14 ) 

6. органска једињења са кисеоником ( 9 ) 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2730
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
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7. биолошки важна органска једињења (12 ) 

8. хемија животне средине (4 ) 

Начин реализације исти као у седмом разреду. 

                   
        ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА ОСМИ  РАЗРЕД  ХЕМИЈА- за крај другог циклуса 

1. ОСНОВНИ НИВО  

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу. 

1.1. ОПШТА ХЕМИЈА 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику између елемената, једињења и смеша из свакодневног живота, на основу њихове 

сложености 

ХЕ.1.1.2. o практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, на основу њихових 

својстава 

ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена супстанце подлежу, као 

и да се при променама укупна маса супстанци не мења 

ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и те честице међусобно разликује по 

наелектрисању и сложености грађе 

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима 

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских формула најважнијих 

представника класа неорганских и органских једињења, и квалитативно значење хемијских једначина реакција 

оксидације 

ХЕ.1.1.7. шта су раствори, како настају и примере раствора у свакодневном животу 

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент, једињење, атом, молекул, 

јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид, киселина, база, со, индикатор 

ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин 

ХЕ.1.1.10. измери масу, запремину и температуру супстанце 

ХЕ.1.1.11. састави апаратуру и изведе поступак цеђења 

ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, боју, магнетна својства, 

растворљивост), као и да та својства опише 

1.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, проводљивост топлоте и 

електрицитета и реакцију са кисеоником) 

ХЕ.1.2.2. везу између својстава неметала и метала и њихове практичне примене 

ХЕ.1.2.3. да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на основу њихових физичких и хемијских 

својстава 

ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења 

ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као и практичну примену ових једињења 

ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли 

ХЕ.1.2.7. утврди основна физичка својства оксида (агрегатно стање, боја, мирис) 

ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна својства супстанци помоћу индикатора 

ХЕ.1.2.9. испита растворљивост соли 

ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором 

1.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.3.1. формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 

киселина и естара 

ХЕ.1.3.3. практични значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара у 

свакодневном животу 

1.4. БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.4.1. да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) масти и уља, угљених хидрата, протеина 

ХЕ.1.4.2. примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина у намирницама 

1.5. ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У области ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ученик/ученица зна: 
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ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног складиштења, а са циљем 

очувања здравља и животне средине 

2. СРЕДЊИ НИВО  

2.1. ОПШТА ХЕМИЈА 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

У области ОПШТA ХЕМИЈA ученик/ученица зна: 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства супстанци (температуре топљења и кључања, као и 

растворљивост супстанци) 

ХЕ.2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и синтеза, неутрализација, 

супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

ХЕ.2.1.3. шта је засићен, незасићен и презасићен раствор 

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и једначине 

хемијских реакција неутрализације и супституције 

ХЕ.2.1.5. изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце (повећањем температуре 

растварача, уситњавањем супстанце, мешањем) 

ХЕ.2.1.6. промени концентрацију раствора додавањем растворене супстанце или растварача (разблаживање и 

концентровање) 

ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује табеларно или шематски 

ХЕ.2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и производа на основу 

хемијске једначине, то јест да покаже на основу израчунавања да се укупна маса супстанци не мења при хемијским 

реакцијама 

ХЕ.2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача, на основу процентног састава раствора и обрнуто  

ХЕ.2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава 

2.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна да: 

ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу ових супстанци 

ХЕ.2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења 

ХЕ.2.2.3. експерименталним путем испита растворљивост и хемијску реакцију оксида са водом 

ХЕ.2.2.4. испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са карбонатима и металима) 

2.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна да: 

ХЕ.2.3.1. пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола 

2.4. БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.2.4.1. најважније улогe масти и уља, угљених хидрата и протеина у живим организмима 

3. НАПРЕДНИ НИВО  

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 

3.1. ОПШТА ХЕМИЈА 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

ХЕ.3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу врста честица које их 

изграђују 

ХЕ.3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима 

ХЕ.3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на нивоу честица 

ХЕ.3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како од њиховог броја зависи 

наелектрисање атома, молекула и јона 

ХЕ.3.1.5. зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растварача 

ХЕ.3.1.6. значење следећих термина: естерификација, сапонификација 

ХЕ.3.1.7. на основу својстава састојака смеше да изабере и изведе одговарајући поступак за њихово раздвајање 

ХЕ.3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/проблему/питању за истраживање, да бележи 

и приказује резултате табеларно и графички, формулише објашњење/а и изведе закључак/е 

ХЕ.3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи стехиометријска 

израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и количине супстанце 

3.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена структуром њихових атома/молекула 

ХЕ.3.2.2. хемијска својства оксида (реакције са водом, киселинама, хидроксидима) 

ХЕ.3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са хидроксидима, металима, 

карбонатима, бикарбонатима и базним оксидима) 

ХЕ.3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама и са киселим оксидима) 

ХЕ.3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре 
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ХЕ.3.2.6. изведе реакцију неутрализације  

3.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

ХЕ.3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.3.3.2. видове практичне примене угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и 

естара на основу својстава која имају 

ХЕ.3.3.3. пише једначине хемијских реакција угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 

киселина и естара 

3.4. БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.3.4.1. основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине 

ХЕ.3.4.2. основна хемијска својства масти и уља (сапонификацију и хидролизу), угљених хидрата и протеина  

ЕКСПЕРИМЕНТ 

(Заједничка област за предмете природних наука: Биологију, Физику и Хемију) 

ОСНОВНИ НИВО 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на основном нивоу ученик/ученица уме да: 

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству 

СРЕДЊИ НИВО 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на средњем нивоу ученик/ученица уме да: 

ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће инструменте 

ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате посматрања или мерења 

ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

НАПРЕДНИ НИВО 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на напредном нивоу ученик/ученица уме да: 

ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може експериментално истражити 

ХЕ.3.6.2. постави хипотезе 

ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе 

ХЕ.3.6.4. донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у експерименталном раду 

 

           VIII разред  -  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  -  68 часова 

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. 

Оперативни задаци у осмом разреду 
Ученици треба да:  

- прошире знања о основним командама оперативног система, 

- прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште, 

- прошире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и слике, 

- обуче се за припрему презентација, 

- 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 електричних струјних кола, 

- упознају основне делове електротермичких и електродинамичких апарата и уређаја у домаћинству, 

- науче да правилно користе електричне уређаје и апарате, 

- упознају основне електронске елементе, 

- науче симболе и шеме у електроници, 

- схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству, 

развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела електротехничких и електронских уређаја и 

апарата према одговарајућим шемама 

Начин остваривања програма 
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Информатичке технологије - наставни садржаји се реализују у континуитету са претходним годинама. С обзиром 

да су основне школе са веома неуједначеним нивоом опреме како хардвером тако и софтвером, ову наставну тему 

треба прилагодити датим условима. Треба настојати да ученици овладају практичном применом рачунара у 

решавању различитих задатака: обрадом текста, података, табела, графике. У индивидуалном прилазу омогућити 

нивелацију општеобразовних информатичких знања и компетенција. Посебна пажња у овом разреду је посвећена 

модемској вези, интернету и приступу светској рачунарској мрежи (www), коришћење интернета, електронска 

пошта. За реализацију садржаја везаних за управљање помоћу персоналних рачунара (серијски и паралелни улаз, 

излаз, комуникација персоналних рачунара са окружењем), неопходно је обезбедити одговарајуће моделе. 

Упознати симболе који се користе при изради цртежа и електричних шема, као најосновније цртеже и шеме 

електричних струјних кола. Поред употребе прибора, ученике упознати са могућностима употребе једноставнијих 

софтвера за израду техничких цртежа и шема. 

Електротехнички материјали и инсталације представљају практичну примену претходних садржаја о 

материјалима и графичким комуникацијама. Упознавање електроинсталационог материјала и прибора 

најефикасније се може остварити применом у различитим конструкцијама струјних кола. Електроинсталациони 

материјали и прибор - својства и примена (проводници, суперпроводници, изолатори, прекидачи, утикачи, 

сијалична грла, осигурачи, електрично бројило, уклопни сат). Ову област реализовати тако да се оствари логична и 

функционална целина са садржајима који су изучавани претходних година. Водити рачуна да се ради само са 

напонима до 24 в. Посебне могућности пружају адекватни софтвери који омогућавају конструкцију различитих 

струјних кола у виртуелном облику. Опасности и заштита од струјног удара. Упознати ученике са могућим 

нежељеним последицама дејства струје, начином заштите од струјног удара и пружање прве помоћи. 

Електричне машине и уређаји - као област реализује се у тесној корелацији са наставним садржајима физике, 

посебно са аспекта закона електротехнике на којима су засновани разни уређаји на електротермичком или 

електромагнетном дејству електричне струје. Тежиште је на производњи, трансформацији и преносу електричне 

енергије. Део садржаја посветити алтернативним изворима електричне енергије. Упознавање електротермичких 

апарата и уређаја у домаћинству почети од једноставнијих као што су решо, пегла, грејалице, а затим упознати и 

сложеније као што су штедњак, пећ, бојлер. Упознавањем конструкције релеа упознати примену електромагнета и 

у другим уређајима који раде на сличном принципу као што је електрично звонце, дизалица и др. Упознавање 

електричних машина (генератор, електромотор) и њихове примене код аутомобила и апарата за домаћинство 

захтева одговарајуће техничке услове за реализацију. Ту се пре свега мисли на разне цртеже, шеме, моделе, узорке, 

пресеке као и на мултимедијалне презентације. 

Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству. Упознати основне делове и принципе рада електромеханичких 

(вентилатор, бушилица ..), електротермичко-механичких уређаја у домаћинству (фен за косу, калорифер, клима 

уређај...) 

Дигитална електроника - упознати ученике са основама на којима је заснована аналогна технологија која је на 

заласку примене и основе дигиталне технологије која је у све већој примени. Објаснити предности дигиталне 

технологије над аналогном. Упознати основне електронске елементе, логичка кола, интегрисана електронска кола. 

У том светлу представити основне делове рачунара: матична плоча, процесор, меморија, интерфејс, модем. 

Електронски уређаји у домаћинству - прелазак аналогне на дигиталну технику, телекомуникације и аудиовизуелна 

средства (радио и ТВ), мобилна телефонија, ГПС системи, интернет и кабловска телевизија. 

Од идеје до реализације - модули. У складу са интенцијама документа "Европске димензије у образовању" у којој 

се наводи "Циљ основне школе је да обезбеди ученицима основу за наредне нивое образовања, да оспособи 

ученике да користе и усмеравају своје искуство из света око себе како би и даље развијали своје психомоторне 

вештине.." као и ... "развијање и коришћење облика рада који омогућава индивидуални прилаз настави и учења и, 

истовремено стварање услова за заједничко учење; унапређење учења путем открића; подршка пројектном раду уз 

учењу који се заснива на инердисциплинарним глобалним темама" настава техничког образовања организује се 

кроз модуле могућност индивидуализације и диференцијације наставе. У реализацији ове теме оставља се 

могућност да ученици изразе своје личне афинитете, способности, интересовања па и пол како би се определили за 

неку од понуђених области: Практична израда електричних кола - експеримент - истраживање, од конструкторског 

материјала и симулација коришћењем рачунарског софтвера; Практични примери управљања помоћу рачунара; 

Моделовање електричних машина и уређаја, аутоматских система и робота. Исто тако могуће је изабрати 

интензивнији рад за обраду текста, података, табела, графика и анимације, припрема презентација. За сваку 

активност за коју се ученици определе раде по алгоритму од идеје до реализације. 

У осмом разреду ученик треба да:  

- самостално користи готове програме у решавању једноставних проблема помоћу рачунара; 

- уме да се укључи у рачунарску мрежу; 

- уме да читају једноставније шеме код којих су примењени основни електротехнички и електронски симболи; 

- зна намену техничко-технолошке документације у електротехници и електроници; 

- зна састав електричне кућне инсталације и све значајне елементе у њој, кварове који се могу догодити; 

- правилно користи електричне и електронске уређаје у домаћинству. 
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                               VIII разред  -  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  -  68 часова 

Циљ наставе физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним са 

осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 

афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, 

навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 Оперативни задациза осми разред 
- 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 оперативни задаци:  

- развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

- 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 покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

Начин остваривања програма 

- Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних, 

ванчасовних и ваншколских организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља 

наставе физичког васпитања. 

- Програм наставе физичког васпитања претпоставља да се кроз развијање физичких способности и стицање 

мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за задовољавање индивидуалних потреба и 

склоности, у крајњем, за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу. Из тих разлога, у 

програму су прецизирани оперативни задаци с обзиром на пол и узраст ученика, а програм се остварује 

кроз следеће етапе: утврђивање стања; одређивање радних задатака за појединце и групе ученика; 

утврђивање средстава и метода за остваривање радних задатака; остваривање васпитних задатака; праћење 

и вредновање ефеката рада; оцењивање. 

- Програмски задаци остварују се, осим на редовним часовима, и кроз ванчасовне и ваншколске 

организационе облике рада, као што су: излет, крос, курсни облици, слободне активности, такмичења, 

корективно-педагошки рад, дани спорта, приредбе и јавни наступи. 

- Да би настава физичког васпитања била примерена индивидуалним разликама ученика, који се узимају као 

критеријум у диференцираном приступу, наставник ће сваког ученика или групе ученика, усмеравати на 

смањене или проширене садржаје, који су предвиђени наставним планом и програмом, у часовној 

ванчасовној и ваншколској организацији рада. 

- У реализацији програма полази од чињенице да се циљ наставе физичког васпитања не може остварити без 

активног и свесног учешћа ученика у наставним и другим облицима рада, те се предвиђа стицање 

одређених теоријских знања, која омогућавају ученику да схвати законитости процеса на којима се заснива 

физичко вежбање. Теоријско образовање требало би да буде усклађено са нивоом интелектуалне зрелости 

и знањима које су ученици стекли у другим наставним предметима. За обраду појединих тема не 

предвиђају се посебни часови, већ се користе разне могућности да се у току вежбања ученицима пружају 

потребне информације у вези са конкретним задатком. 

- Ученицима који, услед ослабљеног здравља, смањених физичких или функционалних способности, лошег 

држања тела и телесних деформитета не могу да прате обавезни програм, обезбеђен је и корективно-

педагошки рад, који се реализује у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 

- Програмски садржаји односе се на оне вежбе и моторичке активности које чине основу за 

стицање трајних навика за вежбање и за које школа има највише услова да из реализује (природни облици 

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

остваривање постављеног циља погодне и оне моторичке активности које нису обухваћене обавезним 

програмом, предвиђају се курсни облици наставе. То су скијање, пливање, клизање, веслање, као и оне 
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активности за које је заинтересована средина у којој школа живи и ради. 

- Ради остваривања постављених програмских задатака, одређеним законским регулативима 

прецизира се обавеза школе да обезбеди све просторне и материјалне услове за успешно остваривање 

веома сложених друштвених интереса у школском физичком васпитању. 

ОР                Процес наставе физичког васпитања усмерен је на: 

- развијање физичких способности, 

- усвајање моторичких знања, умења и навика, 

- теоријско образовање. 

Ове компоненте чине јединствен и веома сложен процес наставе физичког васпитања, а у пракси сви ти 

задаци прожимају се и повезују са ситуацијама које настају у току рада. 

У циљу развијања фзичких способности - гипкости, снаге, брзине, издржљивости, окретности и 

прецизности на свим часовима, ванчасовним и ваншколским облицима рада, спроводи се низ поступака (метода) и 

облика рада путем којих се постижу оптималне вредности ових способности, као основе за успешно стицање 

моторичких знања, умења, навика и формирања правилног држања тела. 

Програм за развијање физичких способности сачињава наставник. Овај програм се изводи путем вежби 

обликовања, фронтално, најчешће у припремном делу часа. У току рада наставник постепено усмерава ученике на 

самостално извођење вежби како би његова пажња била усмерена на исправљање грешака. У овом делу часа могу 

се, такође, користити и вежбе које, као делови биомеханичке структуре основног задатка на главном делу часа, 

служе за обуку и увежбавање конкретног програмског задатка. Ученицима, који из здравствених разлога изводе 

посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити место за вежбање у овом делу часа. Затим, програм реализовати у 

функцији развијања, пре свега, гипкости, снаге, брзине и издржљивости. Најпогодније методе за школско физичко 

васпитање прилагођене из спортског тренинга су: метода екстензивног и интензивног рада и метода трајног рада. 

Наставник, за сваког ученика, сачињава радни картон, са програмом вежби и индивидуалним оптерећењем за 

сваку вежбу. 

Наставник може да користи и друге методе које су познате у теорији и пракси. 

Програмске садржаје, где је то потребно, реализовати одвојено према полу. Акценат се ставља на оне 

моторичке активности којима се најуспешније може супротставити последицама свакодневне хипокинезије и на 

оне које су у нашој средини најразвијеније и за које има интересовања у појединим срединама. 

У програму су дати само кључни програмски садржаји, али не и већи избор вежби помоћу којих се 

остварује. То је учињено да би наставник физичког васпитања могао слободно и креативно да изналази ефикасна 

решења и бира вежбе помоћу којих ће ток физичког вежбања да прилагођава инивидуалним могућностима ученика 

(диференцирани приступ) и просторним и материјалним условима рада. 

Програмом се предвиђају активности које су значајне за средину у којој школа живи и ради (стони тенис, 

веслање, борилачки спортови и друге). Ове активности се сматрају интегралним делом обавезног наставног 

програма и, с обзиром на то да су за њихову реализацију потребни специфични материјални услови, ова настава се 

организује на посебан 

начин: на часовима у распореду редовне наставе (стони тенис, борилачки спортови .......................  ) у 

другим објектима, али у супротној смени од редовне наставе. 

Од организационих облика рада који доприносе усвајању умења и навика, значајних за свакодневни живот, 

програм се реализује у ванчасовној и ваншколској организацији рада и предвиђа: 

- упућивање ученика на самостално вежбање; 

- корективно-педагошки рад; 

- слободне активности ученика; 

- кросеве; 

- зимовања; 

- такмичења. 

Предметни наставник треба да упућују ученике да, у слободном времену, самостално вежбају. Иако се 

програмски садржаји, у највећој мери, савладавају на часовима физичког васпитања, за развој моторичких 

способности потребан је обим рада, који се не може постићи само на часовима физичког васпитања. Због тога се 

упутства на самосталан рад односе, како на ученике чије моторичке способности нису на потребном нивоу, тако и 

на остале ученике, како би они стекли трајну навику за вежбање. У том смислу, током часова физичког васпитања, 

важно је да наставник ученицима прикаже и објасни вежбе које они , потом, код својих кућа, самостално, или уз 

помоћ других, да савладају за одређено време. После извесног периода, наставник на редовним часовима 

контролише резултате ученика 

Корективно-педагошки рад организује се за ученике који имају лоше и неправилно држање тела 

(постурални поремећаји). Рад спроводи наставник у сарадњи са лекаром или физијатром који утврђује врсту и 

степен деформитета и, у вези са тим, вежбе које треба применити. Тежи случајеви телесних деформитета третирају 

се у специјализованим здравственим установама. 

Сви ученици, који се упућују и на корективно-педагошки рад, уз ограничења, вежбају на редовним 

часовима и најмање једном недељно на часовима корективно-педагошког рада. Програм сачињавају наставник и 
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лекар специјалиста, и он треба да је примерен здравственом стању ученика. 

Курсни облици рада. Програм курсних облика сматра се интегралним делом обавезног наставног 

програма. С обзиром на то да се за њихову реализацију траже специфични материјални услови, ову наставу треба 

организовати на посебан начин: на часовима у распореду редовне наставе, у другим објектима, у супротној смени 

од редовне наставе (пливање) и на другим објектима, а у за то планиране дане. 

Спортска активност од значаја за друштвену средину Из фонда часова за заједнички програмски 

садржај школа може да планира 12 часова за ону спортску активност која није обухваћена овим заједничким 

програмом, а за коју средина у којој школа живи и ради има интереса (стони тенис, борилачки спортови, веслање, 

кајак, ...). Ова активност планира се за ученике од трећег до осмог разреда, а програм сачињава и спроводи 

наставник физичког васпитања. 

Кросеви се одржавају два пута годишње за све ученике. Организација овог задатка због великог броја 

учесника, осим што припада наставнику физичког васпитања, задатак је и свих наставника школе. Одржавање 

кросева претпоставља благовремено и добро припремање ученика. Крос се одржава у оквиру радних дана, 

планираних за ову активност. 

Стручно веће утврђује место и начин одржавања и дужину стазе, као и целокупну организацију. 

Такмичења ученика чине интегралну компонентну процеса физичког васпитања на којима ученик 

проверава и афирмише резултате свога рада. Школа је обавезна да створи материјалне, организационе и друге 

услове како би школска такмичења била доступна свим ученицима. Стручно веће на почетку школске године 

сачињава план такмичења (пропозиције, време, нивое...). Обавезна су унутародељењска и међуодељењска 

такмичења из атлетике, вежби на тлу и справама и једне спортске игре. Ученици учествују и на оним 

такмичењима која су у програму Министарства просвете. 

Зимовање се организује од најмање седам дана ( ненаставних). У оквиру ових облика рада организују се 

оне активности које се могу остварити за време редовних часова (скијање, клизање), а које доприносе активном 

одмору и јачању здравља и навикавању на колективни живот. Стручно веће сачињава конкретан план и програм 

активности које се спроводе на зимовању. Сваки ученик за време основне школе треба да бар једном борави на 

зимовању. 

Слободне активности - секције организују се најмање једном недељно, према плану рада који сачињавају 

стручно веће и наставник физичког васпитања који води одређену секцију. На почетку школске године, ученици се 

опредељују за једну од активности за које школа има услова да их организује. Часови слободних активности 

организују се за више спортских грана. 

Захтев да се циљ наставе физичког васпитања остварује и_ посредством оних организационих облика рада 

који се остварују у ванчасовно и ваншколско време, подразумева и прилагођавање целокупне организације и 

режима рада школе, те ће се у конципирању годишњег програма рада васпитно-образовно деловање проширити и 

на ове организационе облике рада и за њихову реализацију обезбедити потребан број дана и неопходни 

материјални услови за рад. На тај начин, читав процес наставе физичког васпитања у часовној, ванчасовној и 

ваншколској организацији рада биће јединствен и под контролном улогом школе, као најодговорнијег и 

најстручнијег друштвено-васпитног фактора како би се сачувала основна програмска концепција наставе физичког 

васпитања. 

Теоријско образовање подразумева стицање одређених знања путем којих ће ученици упознати суштину процеса 

вежбања и законитости развоја младог организма, као и стицање хигијенских навика, знања о здрављу, како би 

схватили крајњи циљ који се остварује наставом физичког васпитања. Садржаји се реализују на редовним 

часовима, на ванчасовним и ваншколским активностима, уз практичан рад и за то се не предвиђају посебни часови 

         

        ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ДРУГОГ ЦИКЛУСА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

1. ОСНОВНИ НИВО 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 

1.1. ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА 

У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕученик/ученица: 

ФВ.1.1.1. игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна правила и сарађује са члановима екипе 

изражавајући сопствену личност уз поштовање других 

ФВ.1.1.2. зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа 

прву помоћ 

У подобласти АТЛЕТИКАученик/ученица: 

ФВ.1.1.3. правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат 

ФВ.1.1.4. зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ.1.1.5. зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока 

ФВ.1.1.6. зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ 
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ФВ.1.1.7. зна правилно да скаче увис варијантом технике маказице 

ФВ.1.1.8. зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ 

ФВ.1.1.9. правилно баца куглу из места и мери дужину хица 

ФВ.1.1.10. зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом, основама тренинга и пружа прву 

помоћ 

У подобласти ВЕЖБЕна справама и тлу ученик/ученица правилно изводи основне вежбе и комбинације на 

справама и тлу, чува и помаже, поштује сигурносна правила: 

ФВ.1.1.11. ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу 

ФВ.1.1.12. ученик/ученица правилно изводи прескоке 

ФВ.1.1.13. ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди  

ФВ.1.1.14. ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју 

ФВ.1.1.15. ученик правилно изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама 

ФВ.1.1.16. ученик правилно изводи основне вежбе на круговима 

ФВ.1.1.17. ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју 

ФВ.1.1.18. ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу 

ФВ.1.1.19. зна називе вежби, основе организације рада на справи и пружа прву помоћ 

У подобласти ПЛЕС ученик/ученица: 

ФВ.1.1.20. се успешно креће у ритму и темпу музичке пратње у простору основним облицима кретања (ходање, 

трчање) 

У подобласти РИТМИЧКАГИМНАСТИКАученица: 

ФВ.1.1.21. правилно изводи основне вежбе из ритмичке гимнастике 

ФВ.1.1.22. зна називе вежби и основе тренинга, пружа прву помоћ 

У подобласти ПЛИВАЊЕученик/ученица: 

ФВ.1.1.23. плива и поштује правила самоспасавања и безбедности око и у воденој средини 

У подобласти ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊАученик/ученица: 

ФВ.1.1.24. правилно изводи најмање један комплекс вежби обликовања и приказује вежбе за поједине делове тела 

ФВ.1.1.25. зна утицај и значај вежби обликовања за организам, познаје поделу вежби обликовања и њихову 

терминологију, и функцију појединих вежби у комплексу 

У подобласти СТОНИ ТЕНИС ученик/ученица: 

ФВ.1.1.26. игра. стони тенис примењујући основне елементе технике и поштује правила игре 

ФВ.1.1.27. зна функцију стоног тениса, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и 

методику тренинга, пружа прву помоћ 

Напомена: у Програму физичког васпитања стони тенис се предвиђа у оквиру Обавезног изборног предмета 

Физичко васпитање - Изабрани спорт и у оквиру система школских спортских такмичења. У оквиру Образовних 

стандарда за крај обавезног образовња стони тенис се даје као пример наставницима како могу сами изградити 

стандарде за спортску грану која није обухваћена овим стандардима. Стони тенис се, у овом циклусу, не предвиђа 

као обавезан стандард. 

1.2. ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

У области ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ ученик/ученица зна: 

ФВ.1.2.1. смисао Физичког васпитања 

ФВ.1.2.2. утицај физичког вежбања 

ФВ.1.2.3. основне појмове везане за физичко вежбање 

ФВ.1.2.4. безбедност током вежбања 

ФВ.1.2.5. основна правила спортских игара 

1.3. ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА 

У области ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊАученик/ученица: 

ФВ.1.3.1. испољава позитиван став према физичком вежбању у свакодневном  

животу 

ФВ.1.3.2. испољава заинтересованост за физичко вежбање 

ФВ.1.3.3. доказује се кроз физичко вежбање 

ФВ.1.3.4. испољава позитиван став према сарадњи са другима у реализацији  

различитих задатака Физичког васпитања 

2. СРЕДЊИ НИВО 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

2.1. ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА 

У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕученик/ученица: 

ФВ.2.1.1. игра спортску игру примењујући виши ниво технике, већи број правила, једноставније тактичке 

комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других 

ФВ.2.1.2. зна функцију и значај спортске игре, већи број правила, принципе и утицај тренинга 

У подобласти АТЛЕТИКАученик/ученица: 
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ФВ.2.1.3. правилно изводи варијанту технике штафетног трчања 

ФВ.2.1.4. зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће 

ФВ.2.1.5. зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике 

ФВ.2.1.6. правилно баца куглу леђном варијантом технике 

ФВ.2.1.7. зна правила за такмичење 

ФВ.2.1.8. учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини 

У подобласти ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ ученик/ученица, на справама на којима вежба и на тлу: 

ФВ.2.1.9. ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на тлу 

ФВ.2.1.10. ученик/ученица правилно изводи згрчку 

ФВ.2.1.11. ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди 

ФВ.2.1.12. ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском разбоју 

ФВ.2.1.13. ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на коњу са хватаљкама 

ФВ.2.1.14. ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима 

ФВ.2.1.15. ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју 

ФВ.2.1.16. ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу 

ФВ.2.1.17. зна мере сигурности, чување и помагање, називе вежби и основе организације рада 

У подобласти ПЛЕСученик/ученица: 

ФВ.2.1.18. повезује просторно и временски плесне елементе у целину, изводи и реализује најмање један одабрани 

дечији плес 

ФВ.2.1.19. влада основном терминологијом, препознаје и разликује друштвене и народне плесове 

У подобласти РИТМИЧКА ГИМНАСТИКАученица: 

ФВ.2.1.20. правилно изводи вежбу са реквизитима 

У подобласти ПЛИВАЊЕученик/ученица: 

ФВ.2.1.21. плива једном од техника спортског пливања, поседује вештину самопомоћи у води и безбедног 

понашања у и око водене средине 

У подобласти ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊАученик/ученица: 

ФВ.2.1.22. правилно изводи и показује више комплекса вежби обликовања без и са реквизитима 

ФВ.2.1.23. зна принципе састављања комплекса вежби обликовања и дозирање оптерећења 

У подобласти Стони тенис ученик/ученица: 

ФВ.2.1.24. игра стони тенис користећи виши ниво технике удараца повезујући их са кретањем, може да одигра 

тактичку замисао и користи више врста сервиса 

ФВ.2.1.25. зна функцију и значај стоног тениса, већи број правила, принципе и утицаја тренинга 

Напомена: у Програму физичког васпитања стони тенис се предвиђа у оквиру Обавезног изборног предмета 

Физичко васпитање - Изабрани спорт и у оквиру система школских спортских такмичења. У оквиру Образовних 

стандарда за крај обавезног образовања стони тенис се даје као пример наставницима како могу сами изградити 

стандарде за спортску грану која није обухваћена овим стандардима. Стони тенис се, у овом циклусу, не предвиђа 

као обавезан стандард. 

2.2. ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

У области ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ ученик/ученица зна: 

ФВ.2.2.1. терминологију 

ФВ.2.2.2. основе тренинга 

ФВ.2.2.3. да дозира оптерећење током вежбања 

 

 

 

5. 5.  ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ, ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС 

           

Листа изборних предмета верска настава и грађанско васпитање треба сваке школске 

године да се понуди ученицима (родитељима) четвртих разреда (будући пети разред) у мају 

месецу како би се на време формирале групе за наредну школску годину и започела реализација 

часова од септембра месеца. Коначан број опредељених ученика за ове изборне предмете се 
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путем анкете прикупља, а сваки родитељ  својим потписом потврди одлуку да ће његово дете 

слушати овај предмет до краја школске године. Будући петаци се опредељују и за једану од 

понуђених слобнодних активности Цртање, сликање и вајање, Хор и оркестар, Шах и 

Матрњи језик са елементима националне културе. У обавезне изборне наставне предмете 

спада и други страни језик од петог разреда. Путем анкете ученицима су понуђени страни 

језици: немачки, француски, италијански, а по систему већине се бира на нивоу одењења који 

језик ће учити. 

        Исто тако ученицима, петог, шестог и седмог разреда  ( будући ученици V-VIII раз.) 

треба да се понуди у јуну месецу листа четири изборна предмета: Цртање, сликање и вајање, 

Хор и оркестар, Информатика и рачунарство, Шах и Матрњи језик са елементима 

националне културе. Ученик према својим склоностима бира један или више предмета. 

Од изборних спортова као обавезни изборни предмет у оквиру физичког васпитања у 

матичној школи и на Ченеју за пети, шести седми и осми разред одабрани су РУКОМЕТ, 

ОДБОЈКА, КОШРАКА  који су распоређени по разредима у зависности од интересовања ученика 

и резултата анкете која се спроводи сваке године у мају месецу, а за наредну школску годину, по 

већинском принципу. 

 Након прикупљених података из анкета формирају се групе. 

 
 

                                      V разред  -  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  -  36  часова 

Циљ грађанског васпитања је оспособљавање ученика за активно и одговорно учешће у животу школе, 

проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање 

Циљ програма грађанског васпитања за пети  разред је оспособљавање ученика за активно и одговорно 

учешће у животу друштва, проширивањем практичних знања о демократији, њеним принципима и вредностима. 

Фокус програма ГВ5 је школа и учешће ученика у школском животу 

 

Зaдаци наставе грађанског васпитања : 
 подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова 

школског живота кроз праксу; 

 упознавање школски правила и процедура; 

 разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 

 упознавање права и одговорности свих актера на нивоу  школе; 

 развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање,  аргументовање ставова и 

изражавање мишљења; 

 обучавање техникама групног рада; 

 развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања; 

 

Начин остваривања програма 

Програмске садржаје би требало реализовати тако да се ученицима омогуће: слобода изражавања мишљења и 

ставова о отвореним питањима и проблемима које су сами идентификовали као значајне; разумевање и разматрање 

различитих мера које се у школи / локалној заједници предузимају у циљу решавања проблема; унапређење 

вештина комуникације у различитим социјалним ситуацијама (у школи, на нивоу вршњачке групе и са 

наставницима, као и ван школе, са представницима јавних институција, организација и другим учесницима у 

животу локалне заједнице); развијање способности критичког мишљења, аргументовања и залагања за сопствене 

ставове; повезивање властитог искуства са потребама школске/локалне заједнице и активно ангажовање. 

Реализација програма се заснива на коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада. 

Код интерактивног начина  рада то се постиже кроз планирано, вођено и временски скраћено пролажење 

кључних фаза оваквог учења: 

- ученици се најпре уводе у контекст теме којом желимо да себавимо; 

- креира се ситуација која свима омогућава да активно учествују у истраживању и изналажењу решења за 

постављени проблем; 
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- кроз дискусију се размењује, објашњава, прецизира и уобличује искуство; 

- успоставља се веза са постојећим знањима и праве се различите генерализације 

Основна теза које би наставници све време требало да се придржавају је да ученике учимо не шта да мисле, 

него како да мисле. Ученици активно и равноправно учествују у свим активностима. Улога наставника је да 

иницира и одржава двосмерну комуникацију са ученицима, да подстиче изношење њихових запажања, мишљења и 

погледа на проблеме, као и да креира атмосферу на часу погодну за размену и аргументовање идеја и мишљења 

међу ученицима. У том смислу, интерактивни метод рада би требало да се одвија кроз следеће форме: 

кооперативни рад наставник-ученици; кооперативни рад у малим групама ученика; тимски рад. 

Најпогодније технике за постизање интерактивности у процесу учења су: «мозгалица» или «мождана олуја», 

различити облици групне дискусије, симулација и играње улога. 

 Истраживачки метод подразумева да ученици добијају одговарајуће инструкције, како би самостално, у 

паровима или малим групама у учионици и ван ње, у школи као непосредном окружењу или у ширем локалном 

окружењу, прикупљали различите информације неопходне за израду њиховог пројекта.Ученици самостално 

прикупљају податке из различитих извора, бележе, групишу и долазе да на часу презентују прикупљено. 

 

                                      V разред  -  ВЕРСКА  НАСТАВА  -  36  часова 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит 

православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску 

реалност цркве)  и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају 

православну веру у њеној доктринираној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање 

хришћанског виђења живота и постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим 

наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко 

искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност 

и верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном 

плану, уз настојање да се доктриниране поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са светом, са 

другим људима и са собом). 

 

Задаци православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

 

 развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног изражавања човекове слободе; 

 развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу али да не одустаје да свест доведе у вечно 

постојање; 

 изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни живот зависи и од 

слободе човека и његове заједнице са Богом; 

 развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет, а то је да 

свет сједини с Њим посредством човека и да тако живи вечно; 

 развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне цркве. 

 

Начин остваривања програма 

Уу петом разреду  ученици треба да уоче на примеру старозаветне историје  да Бог није одустао од остварења свог 

првобитног плана о свету, који се огледа у сједињењу свих створених бића са Богом преко човека, и поред тога што 

је први човек Адам одбио да испуни. Бог је после греха првог човека променио начин остварења тог циља, али је 

циљ због кога је свет створен остао исти. Конкретна реализација тог циља почиње од избора Аврама и благосиљања 

јеврејског народа у њему што означава почетак Цркве која има исту структуру као будуће Царство божје. 
 

                                                    
                                          V разред  -  НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК  -  72 часа 

 

Циљ наставе немачког језика у 5. разреду основног образовања заснива се на потребама ученика које се остварују 

овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, 

његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и 
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културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу уз уважавање различитости. Циљ наставе је и 

стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 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 других страних језика на различите 

начине и у свим околностима које живот створи. 

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује 

стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег 

окружења. 

   Задаци наставе страног језика на нивоу језичких вештина: ученик на крају петог разреда треба да препознаје 

страни језик, који учи међу другим страним језицима, препознаје изјавну, заповедну и упитну интонацију, 

препознаје гласове, разуме изразе, које наставник користи током часа, да би дао упутства за рад; треба да разуме 

кратке дијалоге и монологе, разуме једноставне дечје песме и бројалице. Задатак наставе страног језика је и 

правилно изговарање гласова, коришћење устаљених израза учтивости, давање императивних исказа. Ученици 

треба да ступају у дијалог постављањем питања и одговарајући да представе себе и другога, да рецитују кратке 

песме и бројалице. Ученици такође треба да савладају технику читања, разумеју упутства за израду вежби, као и 

кратке усмене или писане поруке; треба да разумеју такође и глобални и селективни садржај непознатог текста. 

     Ученици треба да после петог разреда могу писати кратке реченице и кратко писмено одговарају на питања, 

пишу речи и реченице на основу дате слике као и кратке поруке. Ученици у петом разреду треба да упознају називе 

земаља, чији језик уче, као и изглед тих земаља, заставу, главни град, обичаје и типичне производе тих земаља. 

Начин остваривања програма  
       Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика 

заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у 

пријатној и опуштеној атмосфери; 

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и 

социјализирајуће елементе; 

- битно је значење језичке поруке; 

- од самог почетка наставе страног језика очекује се да наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на 

значај граматичке прецизности исказа; 

- знања ученика мере се одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на социјалној 

интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се  групним или индивидуалним решавањем проблема,  

потрагом за информацијама из различитих извора ( Интернет, дечији часописи, проспекти и аудио-

материјал), као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и циљем; 

- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа. 

                    Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеђе: 

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и 

активности; 

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала; 

- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на 

студиозни и истраживачки рад; 

- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре, и обрнуто. 
 

 

 

                 V разред  -  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-ИЗАБРАНИ СПОРТ  -  36 часова 

Циљ физичког васпитања - изабрани спорт је да се разноврсним и систематским спортским обучавањем и 

вежбањем допринесе остваривању циља физичког васпитања као интегралног дела васпитно-образовног система у 

целини, а да се, при том, задовоље индивидуалне потребе ученика, његова радозналост и жеља за достигнућима у 
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изабраном спорту 

Општи оперативни задаци: 
- задовољење примарних мотива ученика, посебно потребе за кретањем, игром и такмичењем;  

- подстицање потребе ученика за личном афирмацијом, групном идентификацијом као доприносом за бржу  

  социјализацију личности;  

- развијање потребе за стваралаштвом у смеру спортско-техничких и тактичких достигнућа и доживљавању    

  личног учинка у изабраној спортској грани;  

- примена стеченог знања у систему школских спортских такмичења;  

- развој и усавршавање моторичких способности;  

- формирање морално-вољних квалитета личности.  

Посебни оперативни задаци за пети разред: 
- развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације и прецизности изабране   

  спортске гране;  

- стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом изабране спортске гране;   

- примена стечених спортско техничких и тактичких знања и умења изабраног спорта у сложеним условима    

  (кроз игру и такмичење);  

- усвајање етичких вредности: поштовање партнера - противника, правила такмичења и фер плеја. 

Начин остваривања програма 

        Физичко васпитање - изабрани спорт остварује се са по једним часом седмично у сваком одељењу од четвртог 

до осмог разреда (обавезно). Програм се односи на спортску грану, по избору ученика, а у складу са просторно 

техничким условима школе. Ученицима се пружа прилика да, својим избором уз савет наставника физичког 

васпитања, задовоље своје жеље и интересовања. 

       За изабрани спорт ученици се опредељују на почетку школске године. Изабрана спортска грана обрађује се 

током целе школске године. У сваком разреду ученици могу да наставе изабрани спорт од прошле школске године 

или да изаберу другу спортску грану. 

      Часови физичко васпитање - изабрани спорт за ученике могу се организовати на начин који највише одговара 

могућностима школе (редован распоред часова; супротна смена; на школским или изнајмљеним спортским 

вежбалиштима). 

      Наставни програм физичко васпитање - изабрани спорт сачињава предметни наставник 

 

                      V - VIII  разред  -  ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ  -  36 часова по групи 

        С обзиром да су мешовите групе обједињени су циљеви, задаци и начин остваривања 

програма, а наставник ће прилагодити прогрм, одниосно садржај рада са ученицима у 

зависности од узраста. 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково 

стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног 

предмета. 

Задаци: 

-   развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената 

- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства 

и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

- развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за 

увођење у визуелно мишљење; 

- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

- подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување 

културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене 

појаве; 

- омогућавање разумевања и позитивног емоциналног става према вредностима израженим и у делима 

различитих подручја уметности; 

- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности. 

Оперативни задаци 
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Ученици треба да: 

- развијају ликовно-естетски сензибилитет за спонтани ритам бојених мрља, линија, текстуру, светлину, боју и 

чулну осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима; 

- покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло-

тамно, облик-боја, простор, композиција; 

- посматрају и естетски доживљавјау дела ликовних уметности; 

- развијају љубав према ликовном наслеђу; 

- се оспособе за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-друштвено научна подручја и 

тако развију интересовање за оплемењивање и заштиту природе и смисао за унапређивање културе живљења; 

- развијају свест да ће знања користити у даљој професионалној оријентацији и унапређивању опште културе. 

- развијају стваралачки однос према околини и веће компетенције визуелног мишљења; 

- развијају осетљивост за проблеме у коришћењу ликовно-техничких средстава. 

Начин оставривања програма 
Програмски садржаји омогућавају препознавање и развој даровитости ученика и њихових индидивидуалних 

способности и постепено увођење ученика у област професионалне оријентације. 

С обзиром да концепција овог изборног предмета посебан нагласак ставља на подршку даровитој деци, која 

имају могућност да продубе знања у оним садржајима који се не могу реализовати у редовно-часовном систему, за 

израду овог програма стручна комисија је ослонце тражила пре свега у програму обавезног предмета ликовна 

култура како би се наставила корелација и продубила започета реализација садржаја. 

У реализацији ове наставе треба, у складу са могућностима школе и креативностима наставника, инсистирати 

на већој афирмацији тематских јединица у области цртања (аналитичко). Односи величина и развијање 

осетљивости за схватање композиције као целине су неопходни садржаји којима се продубљују сазнања која се не 

могу реализовати у редовно-часовном систему. У целини сликање треба посебно обратити пажњу на појам боје и 

њена својства. Треба размотрити све поделе боја, од хроматских преко ахроматских, основних и изведених боја, 

топлих и хладних. Неопходно је разлучити појам комплементарних боја којима треба посветити посебну пажњу.  

У области вајарства треба обратити пажњу на основна својства вајања, на текстуру, тактилни третман форме, 

чврсте и меке форме, конвексно-конкавно, отворено-затворено. Треба имати у виду основне геометријске облике и 

однос између органске и неорганске форме, као и односе између предмета сагледавањем пропорција. У целини 

сликање прописује се визуелно споразумевање и пантомима, амбијент и сценски простор. Ове целине су наставак 

тежње програма да се негују области примењених уметности у оквиру којих пантомима најављује садржаје 

проширених медијума који треба да кореспондирају са кретањима савремене уметности. Неопходно је истаћи да је 

пантомима подражавање, игра без речи изразним покретима, говор покретима и изразима лица, драмска радња, 

обично праћена музиком која се изражава покретима тела и изразима лица. Циљ ове тематске јединице је развијање 

осетљивости за преобликовање мисаоног у телесни говор као универзално средство визуелне комуникације. Поред 

тога, стварање сензибилитета за пантомиму, односно вештину читања поруке помоћу гестова и покрета тела као 

исконске визуелне комуникације, наставницима и ученицима може бити мотивациони фактор и подстицај за рад. 

Могућности реализације овог садржаја су велике: од „шетње" кроз занимања као што су саобраћајац, диригент, 

пајац до знаковне комуникације глувонемих. У ствари, уметност покрета, односно говор тела, јесте медијум којим 

се проширују оквири ликовног израза и најављују савремени облици изражавања. Изборни предмет је вид 

могућности да се уводе нови садржаји и огледају иновације у овој области. 

Изборна настава одмереним задацима систематично развија различите психичке и ликовне способности 

ученика, а нарочито оне које подстичу њихово индивидуално и креативно изражавање. 

Она додатно мотивише ликовне педагоге на усавршавање и примену савремених метода учења (ослањајући се 

и на савремена искуства дечије психологије) ради подстицања спонтаног и слободног изражавања ученика. Због 

тога ова настава омогућава препознавање и развој даровитости ученика и њихових индидивидуалних способности и 

омогућава постепено увођење ученика у област професионалне оријентације ка широком пољу ликовних 

делатности. 

С обзиром да постоји иницијатива за већу подршку даровите деце кроз овај предмет, остварена је могућност 

да се на време подстиче препознавање ове деце, у чему би учествовали родитељи и васпитачи (педагози, 

психолози). 

Изванредна постигнућа или могућности за велика постигнућа углавном се називају даровитост (општи 

потенцијал) и талентованост (манифестована даровитост), под којима се подразумева бистрина, изузетност, 

супериорност, бриљантност, способност лаког и брзог учења. У редовним васпитно-образовним институцијама 

наставник има равноправан дидактичко-методички однос према заинтересованим и талентованим ученицима, 

ослањајући се на савремена искуства психологије која инсистира на развоју индивидуалних способности, што се 

односи и на образовање даровите деце. 

Наставник треба да нуди адекватни методички приступ, који се базира на могућности учења по моделу из 

природе и путем уметничке рецепције као методе у коме нас природа и уметничко дело уводе у облик откривања 

(опажањем) у циљу опште и ликовне културе. Имајући у виду образовни карактер садржаја предмета, неопходно је 

на сваком часу сваку тематску јединицу илустровати адекватним ликовно-уметничким делом. Уметничка дела 
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ученике уводе у тајне различитости јер разумевање различитости култура, као и вечитих промена у природи, 

условљава адекватан однос према свом уметничком наслеђу. 

Наставници су дужни да прате даровито дете, да га подржавају у раду инсистирајући на формирању збирке 

радова (мапе) и у сарадњи са родитељима у време наставе воде дневник и прате развој детета. Очувањем тежње 

даровитих ученика ка креативном изражавању заједно са овладавањем материјалима (развој техничке спретности и 

сензибилитета) доприноси се даљем ликовном образовању. 

Смисао планирања садржаја програма изборног предмета цртање, сликање и вајање јесте да се утврде 

задаци на сваком часу који би најпотпуније развијали све ликовне способности ученика, нарочито способности које 

подстичу стварање, као и оне које омогућују стварање. Стога, градиво треба планирати тако да се постигне: 

- виши ниво опажања, 

- оспособљеност примања, 

- одговарајући ниво разумевања, 

- способност поступања. 

Садржаје програма ликовне културе треба остварити: 

1. примањем (учењем), тако што ће ученицима бити омогућено да стичу знања из    

области ликовне културе, савладавају технолошке поступке ликовног рада у оквиру одређених 

средстава и медијума и да упознају законитости и елементе ликовног језика; 

2. давањем (стварањем) путем подстицања ученика да се изражавају у оквиру ликовних 

активности и остварују резултате (увек на вишем нивоу култивисања и јачања ликовне 

осетљивости). 

За наставу ликовне културе, на основу садржаја и методичких облика усмерености васпитно-образовног 

процеса у правцу богаћења дечијег естетског искуства, одређени циљеви и задаци произашли су из ликовне 

уметности, теорије стваралаштва и развојне психологије. 

Овако конципираним програмом цртања, сликања и вајања наглашена је усмереност васпитно-образовног 

процеса у свим његовим временским сегментима -поједини часови, циклуси часова, проблемски кругови 

оперативних задатака и целине програма узрасних захтева - ка јачању ликовних способности ученика, затим ка 

богаћењу ликовног језика, и, такође, ка формирању позитивних навика и богаћењу властите сфере естетског 

искуства. 

Претпоставка креативности ученика у домену ликовних активности подразумева да мотивациони садржаји 

буду разноврсни, примерени узрасту и интересовањима ученика. Методске поступке и облике рада наставник 

конципира усаглашавајући васпитно-образовне задатке (ликовне проблеме) са побуђеним интересовањем ученика 

да ове задатке прихвати на нивоу самоиницијативе, односно формираној властитој израженој потреби. У том 

смислу улога наставника наглашена је у фази избора и дидактичке припреме мотивационог садржаја, док избор 

теме зависи од суштине ликовног задатка, односно конкретног садржаја којим се ученик мотивише у правцу 

одређеног ликовног проблема. 

Проблемски захтеви овог програма имају карактер наставног садржаја, а теме су у служби реализације 

предвиђених задатака. У процесу припремања за рад темама треба посветити посебну пажњу како не би овладале 

садржајима (што је до сада показала наставна пракса). Као и у многим другим приступима, и у овом случају се 

очекује креативан однос наставника приликом избора тема, зависно од ликовног проблема. Теме треба проналазити 

у повезивању са другим областима и то помоћу разговора са ученицима. 

У структури садржаја наставног рада, који се односи на практичне ликовне активности ученика, подразумева се 

ослањање на шири избор ликовних средстава и медијума, односно савремених ликовно-поетских садржаја и 

искустава. У том смислу, ликовна осетљивост ученика остваривала би се и као припремљеност за активно 

учествовање у стварању естетских вредности које захтева наше време и као способност вредновања и критичког 

односа савременог тренутка. Овакав приступ доприноси непосредности доживљаја ликовног чина и поспешивању 

имагинативних и креативних могућности ученика. 

Структуру програма чине: 

1. наставни садржаји који се односе на савладавање ликовног језика и упознавања садржаја ликовне 

културе, познавање дела ликовних уметности и елемената ликовне писмености; 

2. креативност - способност да се нађу нова решења за један проблем или нови начини уметничког израза 

и остварење производа новог за индивидуу (не нужно новог и за друге), за коју су претпоставка 

подстицања, мотивациони садржаји практичних ликовних активности ученика који обухватају: 

- домен ученичких доживљаја, 

- домен корелације са другим васпитно-образовним подручјима. 

3. медијуми - коришћење ликовних дисциплина и употреба одређених 

материјала у обликовању, проширени медијуми. 

У структури садржаја наставног рада која се односи на практичне ликовне активности ученика 

подразумева се ослањање на шири избор савремених ликовних средстава и медијума, односно савремених ликовно-

поетских садржаја и искустава. Овакав приступ доприноси непосредности доживљаја ликовног чина и 
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поспешивању имагинативних и креативних могућности ученика. Опредељење комисије за измену и допуну 

програма ликовне културе у основној школи било је усмерено на смањење оптерећености ученика и наглашавање 

савремених медијума у ликовној и визуелној уметности у складу са савременим кретањима уметности. 

Цртање: коришћење свих врста линија како би се постепено обогаћивало линеарно графичко изражавање и 

богатство у појединостима на основу опсервирања или претходних вежби рада по природи. Неопходно је 

анализирати перспективе, птичје, жабље, линеарне и инсистирати на прецизностима и детаљу са нагласком на 

односе величина, пропорције. 

Сликање: обогаћивање скале појединих боја и њиховог композиционог односа и увођење у бојене вредности 

процесом рада по природи и илустровању. Сликарске технике и подлоге. 

Графика: обогаћивање линеарног израза графичких површина, са постепеним свеснијим композиционим 

решењима; обрада простора, врсте графичких техника, линорез, дрворез итд. 

Вајање: тродимензионално обликовање, основни тродимензионални облици. Волумен и простор, општа 

оријентација у вајарским областима. Конвексно, конкавно, отворено и затворено, напрегнута и затегнута форма, 

продор, расцеп, тврда и мека форма. Функција пластике у архитектури, екстеријеру и ентеријеру, примењено 

вајарство, ситна пластика. Декоративна скулптура, орнамент. Вајарски материјали, чврсти материјали. Алати и 

процес рада при изради вајарског рада. Облици и умножавање вајарских радова. Садржаји и идеје у вајарским 

делима у историји уметности. 

У реализацији ове наставе треба, у складу са могућностима школе и креативностима наставника, инсистирати 

на већој афирмацији примењених уметности и визуелних комуникација У овој настави садржаји наставног рада се 

односе на практичне ликовне активности ученика и подразумева се ослањање на шири избор савремених ликовних 

средстава и медијума, односно савремених ликовно-поетских садржаја и искустава из области прмењених 

уметности. Стога се препоручују садражаји из области примењене графике и керамике. 

Примењена графика: Основи примењене графике. Коришћење репродуктивне графике у индустрији. 

Графика у једној боји - нацрт за етикету. Графика у две боје - нацрт за плакат. Графика у више боја - нацрт за 

насловну страну књиге (скица у колажу). Графика и графички слог (коришћење графике летрасет-слова). Графика-

скица за поштанску марку. Графика и амбалажа (кутије-нацрт и финални рад). Плакат-извођење високом штампом. 

Плакат - нацрт - скица колажом. 

Керамика: Увод у керамику. Историја керамике, керамички производи, технологија керамике. Стицање 

првог искуства у раду са глином. Мешање, гњечење, додавање и одузимање масе глине. Пластичне форме. 

Конкавне и конвексне форме, пуни и празни простори у разним функцијама (опека са шупљинама и слично). 

 
 

                                       

                                                                     -   ШАХ  -  36 часова 

        С обзиром да су мешовите групе у којима су ученици од V до VIII разреда, обједињени су 

циљеви, задаци и начин остваривања програма, а наставник ће прилагодити програм, 

одниосно садржај рада са ученицима у зависности од узраста. 

Циљ наставе шаха јесте да ученици овладају основним законитостима и принципима шаховске игре ради 

формирања њихових радних способности, савесности, истрајности, упорности, уредности, радозналости, 

креативности, оригиналности и спремности за сарадњу, уз уважавање туђег мишљења и начела лепог понашања. 

Циљ је, такође, да код ученика изгради културу рада, да се рад обавља у одређено време у предвиђеном радном 

простору, као и да се развија свесна потреба да се започети посао савесно доврши до краја. 

Задаци наставе шаха су: 

 Сазнање да учење може да се реализује кроз игру. 

 Развијање интересовања за шаховску игру код ученика. 

 Стимулисање маште, креативности и радозналости током учења шаха. 

 Стицање основних знања о шаху и уочавање сличности са животом. 

 Оспособљавање ученика за логичко схватање шаховске игре. 

 Развијање потребе за самосталним доношењем одлука кроз играње шаха. 

 Развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха. 

Начин остваривања програма 
      Садржаји који се проучавају у оквиру овог предмета део су опште шаховске културе, која афирмише ову древну 

игру као друштвено прихватљив модел за сагледавање животних законитости кроз симболику шаховског 

надметања двеју супротстављених страна. Проучавање шаха требало би да подстакне напредак логичког мишљења 

и способности генерализације.  Јачање карактера ствара неопходне предуслове за преузимање одговорности 
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приликом доношења тешких одлука пред које нас стављају ситуације које настају током шаховске игре, али и 

околности које доноси сам живот. Гради се и однос према грешкама путем њиховог разумевања и прихватања као 

неизбежних пратилаца настојања да се нешто постигне, али и развија навика да се учи и на сопственим и на туђим 

грешкама, и улаже свестан напор да се оне не понављају.  
 

Наставни параметри 

      Теоријска настава из шаха пружа скуп фундаменталних знања.  Стога, кад год је то могуће, предметни 

наставник у улози модератора треба да издвоји довољно времена за практичну наставу у виду решавања примера на 

демонстрационој табли и кроз тестове, али и кроз проигравање у паровима.  

      На крају сваког полугодишта предвиђа се одржавање шаховског турнира за ученике, који ће бити у прилици да 

том приликом заједно са својим вршњацима непосредно тестирају применљивост стечених знања. Прелазак у више 

разреде подразумева и узраст у којем се може, уз повишен опрез и сензибилност предметног наставника, радити и 

на грађењу толеранције на фрустрацију (која је неминован пратилац било којег облика одмеравања снага, макар и у 

пажљиво контролисаним условима), као једног од основа емоционалне интелигенције.  
 

Параметри окружења и остали параметри 

     У зависности од непосредног окружења у којем се налази школа, пожељно је користити предности локалних 

ресурса и неговати контакте са оближњим шаховским клубовима. Уколико постоје могућности, природно је 

најмотивисаније укључити у рад шаховске секције, организовати гостовања неког од такмичарски активних 

шахиста из непосредног окружења, уз могућност одигравања симултанке против заинтересованих ученика.     

Препорука је да се на крају школске године, као могућност да се систематизује и рекапитулира усвојено знање у 

овом изборном наставном предмету, организује такмичење међу ученицима истог разреда, где би они у условима 

одигравања шаховских партија, уз поштовање турнирских правила, показали која су знања стекли током наставе.  
- група ученика за реализацију садржаја програма наставног предмета шах броји од 10 до 16 ученика. 

 

 

                                                          ХОР  И ОРКЕСТАР 

Циљ и задаци 

Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестарје развијање интересовања за музичку уметност и упознав 

ање музичке традиције и културе свога и других народа. 

Остали циљеви и задаци су: 

да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем/певањем и суделовањем у 

школским ансамблима; 

да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање; 

да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за разумевање музичких порука; 

да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и 

стварање музике); 

да развија критичко мишљење. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

а)  

Певање песама(учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог садржаја и расположења 

традиционалне и уметничке музике, које су примерене гласовним могућностима и узрасту ученика. Пожељно је 

повезивање садржаја песама са садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће (ученици и  

школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, животиње...). 

б)  

Свирање-Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху и нотног текста на инструментима Орфовог 

инструментарија. 

-На основу искуства у извођењу музике, препознати свирати делове песама. 

в)  

Основе музичке писмености 

Кроз обраду песама информативно стећи појам ц-дур и а-мол лествице, разлике између дура и мола, поја 

м предзнака -повисилица, појам узмах и предтакт, такт 6/8, шеснаестина ноте у групи. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

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

уметничких дела инспирисаних фолклором народа и народности, различитог садржаја, облика и расположења, као 

и музичких прича. 

У слушаним примерима препознати различите тонске боје (гласове и инструменте), различит темпо, динамичке 
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разлике, различита расположења на основу изражајних елемената, као и композицију коју су слушали, а на основу  

карактеристичног одломка. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Оспособљавати ученике да уоче вредности и улогу музике у свакодневном животу. 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

Ритмичким и звучним ефектима креирање пратње за песме, стихова, користећи при том различите изворе звука. 

Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици. 

Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним текстом, 

састављање мелодије од понуђених двотактних  

мотива. 

Импровизација мелодије на задани текст. 

Импровизација дијалога на инструментима Орфовог инструментарија. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

У програму изборног предмета истакнуто место има слушање музичких дела и активно музицирање (певање и 

свирање). Основе музичке писмености и музичко-теоретски појмови у оваквом приступу планирани су у функцији 

бољег разумевања музике и музичког дела. 

Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно  

учешће ученика на часу. При томе треба обухватити сва подручја предвиђена за тај  

разред и комбиновати  

разне методе у настави. Час посвећен само једном подручју и извођен само једном методом не може бити ни 

користан ни занимљив за ученике, што води ка осиромашивању садржаја и смисла предмета. 

Настава изборног предмета остварује се кроз:певање, свирање и основе музичке писмености;слушање музике; 

дечје музичко стваралаштво. 

Групним и појединачним певањем или свирањем развија се способност ученика да активно учествују у музичком 

животу своје средине.Полазна опредељења при конципирању програма изборног предмета 

Слушање музике 

Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички инструменти). 

Навикавање ученика на пажљиво слушање музике. 

Подстицање изражавања ученика о слушаном делу. 

Упознавање музичког дела уметничког и народног стваралаштва. 

Певање песама по слуху и са нотног текста, увођење у основе музичке писмености 

Народне песме и игре; обичајне песме. 

Дечје песме. 

Утврђивање музичког речника у вези са јачином (p, mp, f, mf), брзином (adagio, andante, moderato, allegro) и 

постепенимдинамичким прелазима из тишег у јаче и обрнуто (crescendo, decrescendo). 

Савлађивање тонских висина. 

Усвајање музичког писма и појмова: шеснаестина нота у групи, такт 6/8, а-мол  

лествица (природна и хармонска), појам предзнака -повисилица, узмах и предтакт. 

Свирање и певање песама у функцији овладавања музичке писмености. 

Извођење песама на мелодијским инструментима. 

Понављање задатог мелодијског мотива (вежба памћења, развијање моторике). 

Свирање 

Оспособљавање ученика да се сналазе у једноставном нотном запису. 

Стварање код ученика навике праћења и похађања концертних приредби. 

Подстицање код ученика жеље да се активније баве музиком. 

Музичко стваралаштво 

Стално подстицање ученика на што изражајније певање и свирање научених песама. 

Слободно импровизовањена инструментима Орфовог инструментарија. 

Импровизовање дечје мелодије на властити или од стране наставника предложен стих. 

Осмишљавање покрета уз музику. 

Слободно музичко изражавање. 

Препоручени садржаји изборног наставног предмета ученицима треба да пруже знања и информације како би 

разумели, пратили, разликовали, доживљавали и што боље процењивали музичке вредности. 

За успешну реализацију циљева и задатака изборног предмета потребно је створити одговарајуће услове. 

Усвајање знања ученика зависи од добреорганизације часа, који мора бити добро планиран, осмишљен и 

занимљив. Ученик треба да буде активан учесник на часу, а час изборног предмета треба да буде доживљај за 

ученике. Разним облицима рада, техникама и очигледним средствима ученицима се преносе знања и комбинују  

разне методе у настави. 

Изборни предмет треба увек повезивати са музичким животом друштвене средине и учествовати на такмичењима 

и музичким приредбама. 
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ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА 

Извођење музике 

При избору песама наставник треба да пође од психофизичког развоја ученика, од њему блиских садржаја и 

доступних мелодијско-ритмичких целина, ширећи тиме њихов интерес и богатити их новим садржајима. Потребно 

је, такође, да оцени гласовне могућности разреда пре одабира песама за певање. 

Наставник је слободан у избору предложених песама, али мора водити рачуна да у његовом раду буду заступљене 

народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора као и композиције са фестивала дечјег стваралаштва. 

Свирање 

У петом разреду користити ритмичке и мелодијске инструменте. Пошто су сада ученици описмењени, свирање на 

мелодијским инструментима биће олакшано јер можемо користити нотне примере појединих песама које су 

солмизационо обрађене. 

Потребно је развијати дечје предиспозиције за музичко обликовање и омогућити им да доживе радост свирања, 

чиме се богати личност у осетљивом периоду емоционалног сазревања. 

Путем властитих стваралачких покушаја дати детету да завири у "радионицу композитора" како би боље схватило 

вредност уметничког напора у стварању музичких дела. 

Слушање музике 

Композиције које се слушају морају својим трајањем, садржајем и музичким изразом да одговарају могућностима 

перцепције ученика. Код слушања дечјих песама потребно је да ученици уочавају и објашњавају 

текст,инструменталну пратњу иначин како је музика дочарала текст. 

После слушаног дела потребно је са ученицима кроз разговор рашчланити и  

објаснити улогу извођача и инструменталне пратње у приказивању литерарног текста. 

У избору инструменталних композиција треба бити обазрив и слушати оне у којима ће бити пуно израза, 

карактеристичних расположења и изразитог ритма, било да су програмског карактера или не. 

Музичко стваралаштво 

Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности, које се стичу у свим 

музичк им активностима, а као резултат креативног односа према музици. Оно има велику васпитну и образовну 

вредност: подстиче музичку фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси 

трајнијем усвајању и памћењу музичких репродуктивнихи стваралачких активности и знања. 

Стваралаштво може бити заступљено кроз:компоновање мелодије на задани текст; 

састављање мелодије од понуђених двотактних мотива. 

Ове активности треба вредновати у смислу стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела 

јер и најскромније музичке импровизације су педагошки оправдане. 

Праћење и вредновање ученика 

Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у настави изборног предмета, 

неопходно је да наставник претходно упозна и идентификује музичке способности сваког ученика. 

Праћење ученика у настави мора се спроводити организовано. Оно треба да обухвати посебан развој сваког 

ученика, његов рад, залагање, интересовање, став, умешност, креативност и слично. Наставник треба да прати 

развој личности у целини и објективно одређује степен на којем је ученик савладао програмске захтеве. 

Смисао праћења наставе изборног предмета треба сагледати тако да се сваком ученику омогући развој у оквиру 

васпитно-образовног рада. 

Певање у разредном хору има образовни и васпитни циљ. Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, 

ширење гласовних могућности и учвршћивање интонације. Васпитни циљ обухвата развијање осећања 

припадности колективу, развијање естетских осећања, упознавање нових речи односа у природи и међу  

људима. 

Разредни хор обухвата сва одељења истог разреда у школи. 

Могу се основати:групе певача вокалних солиста;групе солиста инструменталиста, са којима се увежбавају соло 

песме, мали комади, дуети, терцети, квартети и мали камерни инструментални састави;група љубитеља слушања 

музике -који ће слушати разна музичка извођења у школи или ван ње (концерте, радио и телевизијске емисије, 

музичке филмове и сл.);група младих композитора, са којима се ради на развијању музичке креативности; 

група младих етномузиколога, који ће прикупљати мало познате, или готово заборављене, песме средине у којој 

живе.; 

Врсте активности које је могуће основати у школи, у односу на способности и интересовања ученика, одређене су 

интересовањем ученика.Настава оркестра се одвија у групи до четири ученика, односно од пет до девет  

ученика када се ради о блок флаутама, тамбурама, мандолинама или Орфовом инструментаријуму. Зависно од 

могућности и интересовања ученика, у изборној настави формирају се мали музички састави, као и хор и оркестар 

у већим саставима. 

Да би се реализовао програм изборног предмета, користе се одговарајући уџбеници, приручници и збирке за 

поједине инструменте, као и дела (у оригиналном облику или прилагођена саставима ученика) домаћих и 

страних композитора из разних епоха, доступна извођачким могућностима ученика. 

Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа из изборног наставног предмета на школским и 
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другим приредбама и такмичењима. 

 

                             VI разред  -  ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ  -  36 часова 

Циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне заједнице 

проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

Оперативни задаци у шестом разреду: 
- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице; 

- разумевање функционисања нивоа и органа власти; 

- упознавање мера власти; 

- упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице; 

- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и 

изражавање мишљења; 

- обучавање за тимски начин рада; 

- развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

Начин остваривања програма 
Програмске садржаје би требало реализовати тако да се ученицима омогуће: слобода изражавања мишљења и 

ставова о отвореним питањима и проблемима које су сами идентификовали као значајне; разумевање и разматрање 

различитих мера које се у школи/локалној заједници предузимају у циљу решавања проблема; унапређење вештина 

комуникације у различитим социјалним ситуацијама (у школи, на нивоу вршњачке групе и са наставницима, као и 

ван школе, са представницима јавних институција, организација и другим учесницима у животу локалне заједнице); 

развијање способности критичког мишљења, аргументовања и залагања за сопствене ставове; повезивање властитог 

искуства са потребама школске/локалне заједнице и активно ангажовање. 

Реализација програма се заснива на коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада. 

Интерактивно учење подразумева сложен поступак који тежи да имитира процес сазнавања какав се одвија у 

аутентичним животним околностима, и води једном целовитом искуственом доживљају, употребљивом и трајном. 

У интерактивном процесу учења остварује се сарадња између наставника и ученика и то у облику заједничке 

конструкције нових знања и у виду активности наставника и ученика које су комплементарне, односно које се 

допуњују. Код овог начина рада то се постиже кроз планирано, вођено и временски скраћено пролажење кључних 

фаза оваквог учења: 

- ученици се најпре уводе у контекст теме којом желимо да се бавимо; 

- креира се ситуација која свима омогућава да активно учествују у истраживању и изналажењу решења 

за постављени проблем; 

- кроз дискусију се размењује, објашњава, прецизира и уобличује искуство; 

- успоставља се веза са постојећим знањима и праве се различите генерализације. 

Основна теза које би наставници све време требало да се придржавају је да ученике учимо не шта да мисле, 

него како да мисле. Ученици активно и равноправно учествују у свим активностима. Улога наставника је да 

иницира и одржава двосмерну комуникацију са ученицима, да подстиче изношење њихових запажања, мишљења и 

погледа на проблеме, као и да креира атмосферу на часу погодну за размену и аргументовање идеја и мишљења 

међу ученицима. У том смислу, интерактивни метод рада би требало да се одвија кроз следеће форме: 

кооперативни рад наставник-ученици; кооперативни рад у малим групама ученика; тимски рад. 

Кооперативни рад наставник-ученици полази од претпоставке да ученици поседују одређена знања из 

ваншколског животног искуства и да кроз партнерску интеракцију са наставником, као особом са већим искуством 

и когнитивном зрелошћу, изграђују нова знања. Главне активности наставника у овој форми рада су: осмишљавање 

целине ситуације учења код увођења нових појмова, као што су, на пример, појам мере власти; планирање тока 

часа; креирање проблемске ситуације за ученике; организовање групе ученика. 

Кооперативни рад у малим групама ученика је потребно користити да би се у процесу учења искористиле 

предности различитости међу ученицима у нивоу, квалитету и врсти знања и нивоу сазнајне развијености. Ученике 

је потребно поделити у мале радне групе тако да у свакој од група буде заступљено што више постојећих 

различитости јер то омогућава да се дође до продуктивног сазнајног конфликта и да се испољи комлементарност 

сазнања као услов за унапређење знања целе групе. 

Тимски рад је посебан облик рада у малим групама чија је специфичност подела улога међу члановима тима, 

тако да свако обавља само одређени вид активности, а сви заједно доприносе решењу проблема на коме тим ради. 

Активности наставника су да организује, ненаметљиво усмерава процес рада и да буде партнер у дискусији о 

идентификованим проблемима, потенцијалним приоритетима у школској/локалној заједници, прикупљеним 

подацима итд. 

Најпогодније технике за постизање интерактивности у процесу учења су: «мозгалица» или «мождана олуја», 

различити облици групне дискусије, симулација и играње улога. «Мозгалица» или «мождана олуја» је техника 
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помоћу које се стимулише осмишљавање нових идеја. Код примене ове технике важно је да се поштују правила 

која подстичу настајање нових идеја: свако од учесника слободно износи идеје и предлаже решење проблема; не 

дозвољава се критика у току изношења идеја; све изнете идеје се бележе онако како су саопштене. Ова техника је 

првенствено везана за тематска подручја са отвореним питањима, контроверзама, већим бројем могућих решења, 

стварањем планова, на почетку групног рада пре дискусије. 

Групна дискусија би требало да се води о темама или проблемима који су најављени или задани у неком 

прикладном облику, који упућује на прораду и припрему за тему нпр. прикупљање информација на терену путем 

упитника за грађанско васпитање; трагање за подацима у одговарајућој документацији у локалној средини; 

преглед и прикупљање информација из медијских записа итд. Пожељно је да дискусију води наставник, да 

усмерава, али да при том нема главну улогу у изношењу мишљења, већ да подстиче ученике да износе своја 

сазнања и мишљења. Важни задаци наставника су да сваком дискутанту осигура несметано саопштавање гледишта, 

али да води рачуна о времену, како би и други који то желе могли да дискутују и да на крају дискусије направи 

кратак резиме. У процесу дискусије требало би инсистирати на аргументованом изношењу ставова и не стварати 

атмосферу победника и побеђених. 

Симулација и играње улога су веома корисне технике за припремање ученика за различите ситуације са којима 

раније нису имали прилику да се суоче, као што су разговори са представницима школа, различитих организација, 

институција и локалне власти, јавне презентације и одговарање на питања присутних на презентацији. На часу, у 

безбедној школској ситуацији, ученици добијају опис ситуације коју би требало да симулирају, прави се подела 

улога према кључним актерима у тој ситуацији и ученици то одглуме. Ове технике су корисне за боље разумевање 

нових и непознатих ситуација и за ублажавање страха од непознатог, као ометајућег фактора у различитим 

приликама јавног наступа 

Истраживачки метод подразумева да ученици добијају одговарајуће инструкције, како би самостално, у 

паровима или малим групама у учионици и ван ње, у школи као непосредном окружењу или у ширем локалном 

окружењу, прикупљали различите информације неопходне за израду њиховог пројекта. Активности наставника су 

пресудне у припремној фази у којој би он требало да коришћењем одговарајућих интерактивних техника рада 

упути ученике где и како да трагају за подацима и како да комуницирају са релевантним особама од којих могу да 

добију податке или помоћ. Ученици самостално прикупљају податке из различитих извора, бележе, групишу и 

долазе да на часу презентују прикупљено. У току презентације наставник би требало да на крају, после коментара 

свих осталих ученика, даје своје коментаре који су позитивно интонирани, аналитични, са нагласком на ономе што 

су ученици добро урадили и указивањем на оно што би у будућем раду било потребно поправити и на које начине. 

У току рада улога наставника је да: 

- мотивише ученике за рад тако што ће развијати и одржавати њихова интересовања за живот и рад у 

школи/локалној заједници и давати лични пример позитивне заинтересованости за сва питања која су важна за 

унапређење квалитета живота; 

- организује наставу тако што ће поставити циљеве рада, планирати садржаје, средства и опрему, наставне 

облике и методе рада, као и време потребно за реализацију; 

- развија и одржава партнерску комуникацију са ученицима, тако што ће постављати питања, захтеве, давати 

своје мишљење, подстицати ученике да они износе своја гледишта, подстицати интеракцију, пружати повратну 

информацију итд.; 

- уважава и реагује на потребе групе и појединаца, дели одговорност, демократски управља разредом. 

Посебно је важно да наставник контролише своју процењивачку улогу, да не буде превише или премало 

критичан према ученицима и да својом укупном комуникацијом доприноси подстицању свести о правима и 

могућностима ученика да активно учествују у мењању свог окружења. 

Простор у којем се изводи настава, учионица опште намене, треба да пружа могућност за седење у круг и рад у 

одвојеним мањим групама (од 4 до 6 ученика). Пожељно је да се за наставу овог предмета користи посебна 

просторија и/или да се материјали и продукти рада ученика чувају на једном месту и да се могу изложити у 

учионици.За реализацију предмета потребан је приручник за наставнике и ученике, четвороделна табла димензија 

100x80 за израду разредне студије, а од потрошних материјала: фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, 

листови А4 формата бели и у боји. 

 

                                               ВЕРСКА НАСТАВА  -  36 часова 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит 

православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску 

реалност цркве)  и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају 

православну веру у њеној доктринираној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање 

хришћанског виђења живота и постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим 

наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко 

искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност 
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и верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном 

плану, уз настојање да се доктриниране поставке спроведу у свим сегментима живота 

(однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом). 

Задаци православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика : 

 развије отвореност и однос према Богу као другој и другачијој личности у односу на нас, као и отвореност 

и однос према другом човеку као икони Божијој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се 

између ове две  релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници);   

 развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској 

слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и 

одговарање на ова питања у светлу православне хришћанске вере  и искуства Цркве; 

 изграде способности дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и 

падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује 

комплементарност са другим наукама); 

 помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другима, у изналажењу равнотеже између 

властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и 

погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом;  

 изгради уверење да свет и све што је у њему створени су за вечност, да су сви створени да буду 

причасници вечног живота, те да из те перспективе код ученика развије способност разумевања, 

преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према 

творевини Божијој и изгради спремност на покајање.   

Начин остваривања програма 
Циљ наставе у шестом разреду јесте да се покаже да је Син Божији постао нови Адам, преко кога се остварује 

јединство створене природе и Бога. У контексту догађаја везаних за Христа треба ученицима скренути пажњу на 

слободу како Бога, тако и човека, као кључног елемента у остварењу јединства Бога и тварне природе у коме је 

створена природа превазилази смрт. Треба нагласити, такође, да се у случају Христа слобода човека у односу на 

Бога изражава као вера у Бога оца и његово обећање, односно као љубав према Богу оцу која кроз литургију чини 

присутним у историји оно што нам је Бог обећао да ће се десити на крају, а то је Царство Божје. То треба довести у 

везу са дефиницијом вере код апостола Павла коју он поистовећује са љубављу, односно са литургијском 

заједницом  

(1 Кор. 12-13).  

 

                                      VI разред  -  НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК  -  72 часа 

Циљ наставе страног језика у 6. разреду основног образовања заснива се на потребама ученика које се остварују 

овладавањем комуникативних вештина 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, на вишем нивоу образовања и 

самостално настави учење истог или других страних језика, на различите начине и у свим околностима које живот 

створи. 

     Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује 

стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег 

окружења. 

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

културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност 

према комуникацији са говорницима других језика. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу 

учења страног језика. 

     Задаци на нивоу језичких вештина: на крају 6.разреда ученик треба да: 

 - разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад 

 - разуме кратке дијалоге и монологе до осам реченица, а који садрже грађу обрађену током петог и шестог  

   разреда 

 - разуме једноставне песме 

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

   на часу 
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 - упозна и савлада технике читања у себи и гласног читања 

 - даље упознаје правила графије и ортографије 

 - разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама обима око 70 речи 

 - разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, правилно акцентује речи, поштује ритам и  

   интонацију  

 - ступи у дијалог постављањем и одговарањем на питања и води разговор у оквирима комуникативних  

   функција и лексике обрађених током 5. и 6. разреда 

 - реагује вербално или невербално на упутства у вези са конкрентном ситуацијом 

 - изражава допадање или недопадање 

 - препознаје шта је ново научио 

 - схвата значај познавања језика 

Начин остваривања програма  
Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика 

заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у 

пријатној и опуштеној атмосфери; 

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и 

социјализирајуће елементе; 

- битно је значење језичке поруке; 

- од самог почетка наставе страног језика очекује се да наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на 

значај граматичке прецизности исказа; 

- знања ученика мере се одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на социјалној 

интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се  групним или индивидуалним решавањем проблема,  

потрагом за информацијама из различитих извора ( Интернет, дечији часописи, проспекти и аудио-

материјал), као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и циљем; 

- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеђе: 

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и 

активности; 

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала; 

- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на 

студиозни и истраживачки рад; 

- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре, и обрнуто. 

 

 

                VI разред  - ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ  - 36 часова 

Циљ предмета физичко васпитање - изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за 

стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена 

знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).  

Посебни оперативни задаци:  
- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење 

изабраним спортом);  

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта;  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање 

основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту....итд.) и њихова примена у пракси;  

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примене у пракси;  

- обавезна реализација такмичења на одељенском и разредном нивоу;  

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.  

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту;  

- подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  
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Начин остваривања 
Предмет физичко васпитање - изабрани спорт је обавезан изборни предмет и реализује се у оквиру 

редовне наставе са једним часом недељно који се уноси у распоред часова школе. Часови се уписују према 

редовном распореду часова у рубрику дневника под називом физичко васпитање - изабрани спорт (нпр. атлетика) 

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. 

Школа ученицима треба да понуди такав избор да њиме буду понуђени најмање два инидивидуална и два 

колективна спорта. Уколико школа има оптималне услове за рад, ученицима се може понудити и више спортова. 

Прихватају се они спортови за које се определило највише ученика у једном оделењу (цело оделење реализује 

програм изабраног спорта целе школске године). Избор спорта врши се на нивоу одељења. 

Предлог за изабрани спорт даје актив наставника физичког васпитања. Предлог мора бити реалан. 

Предлажу се спортови за које постоје адекватни услови 

 Основне карактеристике програма 

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 целокупног физичког васпитања ученика. 

Предлог спортова које треба понудити ученицима за избор: 

      1.У првом реду спортови који се у одређеном обиму обрађују кроз наставу физичког васпитања: атлетика, 

спортска гимнастика, ритмичка гимнастика, рукомет, кошарка, одбојка, мали фудбал, плес. 

      2.Спортови који се налазе у програмима такмичења "Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Србије": 

атлетика, стрељаштво, пливање, одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал, стони тенис, спортска гимнастика. 

       3.Спортови за које је заинтересована локална средина односно локална самоуправа. 

       4.Спортови за које постоје одговарајући природни и материјални ресурси: скијање, веслање 

5. Спортови са којима су се ученици упознали кроз курсне облике рада. 

Дидактичко-методичко упутство за реализацију часова изабране спортскегране (изборног спорта) 

- Часове изабране спортске гране у погледу методике потребно је у што већој мери прилагодити моделу    

часа физичког васпитања. 

- Према моторичким формама које карактеришу изабрани спорт и које се примењују у основној фази часа 

треба бирати вежбања како за уводно-припремну, тако и завршну фазу часа. 

- Тежиште рада у свим изабраним спортовима треба да је на техници и њеној примени у ситуационим 

условима. 

- Код индивидуалних спортова инсистирати на примени кретања у такмичарским условима; на настојању да 

се трчи или плива што брже, скаче што више или баца што даље, постиже што више кругова или да се 

кретање изведе технички исправно и естетски дотерано - све у зависности од карактеристика изабраног 

спорта. 

- Код колективних спортова (спортских игара) 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. 

- У раду на овим часовима неопходно је правити тимове-екипе према способностима. 

- На часовима изабраног спорта обавезно је примењивати диференциране облике рада у складу са знањима и 

способностима ученика. Овакав приступ је обавезан 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). 

- 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. 

- Оцењивање ученика треба да је у складу са обимом и квалитетом научености садржаја који је за ученике 

одређен (програм за почетнике и програм за напредније). 

- Кроз часове предмета физичко васпитање - изабрани спорт уочавати 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. 

- Кроз рад са ученицима уочавати ученике чије се интересовање за одређени спорт не поклапа са њиховим 

могућностима и исте саветовати на крају школске године за који спорт да се определе у наредној школској 

години. 

Организација рада 

Садржаји предмета физичко васпитање-изабрани спорт могу се реализовати у објектима школе, на 
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одговарајућим вежбалиштима - објектима ван школе, под условом да се налазе у близини школе или да је за 

ученике организован наменски превоз (спортска хала, базен, отворени терени, клизалиште, скијалиште, итд.). 

Часови се могу организовати у истој смени у оквиру распореда часова са другим предметима или у 

супротној смени ако за тим постоји потреба и адекватни услови. 
 

ОВАЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРДМЕТИ СЕДМИ  РАЗРЕД 
                                - ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ - 

                             VII разред  -   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ    36 часова 

Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију вештине и усвоје 

вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву 

Оперативни задаци за седми разред 

Ученици треба да: 

- разумеју значења кључних појмова  који се односе на грађанина,  државу  и власт 

- схвате историјски развој грађанских права и слобода 

- се упознају са карактеристикама одговорног и активног грађанина 

- разумеју место и улогу детета као грађанина у друштву 

- разумеју однос између грађанских права појединца и општег добра 

- се упознају са начинима развијања грађанске одговорности 

- разумеју волонтерски покрет и значај волонтерских акција 

- буду подстицани да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама; 

- разумеју значај иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници 

- разумеју неопходност постојања власти 

- се упознају са концептом ограничене власти се упознају са институцијом Ђачког парламента 

Начин остваривања програма 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и 

интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да 

најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода. 

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и 

решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом 

оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

Сагласно природи предмета, његовом циљу и задацима, програми изборног предмета грађанско васпитање по 

разредима (од првог до шестог) су конципирани на тај начин да код ученика развијају свест о себи и другима, 

оспособљавају их за конструктивну комуникацију и ненасилно решавање конфликата и подстичу активизам и 

партиципацију на нивоу школе и локалне заједнице. 

Програм седмог разреда наставља развојни правац предмета са фокусом на појмове који се односе на друштво 

као што су политика, држава, власт и грађанин. Ти појмови су дати кроз историјски контекст са намером да 

ученици схвате како је текао развој грађанских права и слобода. То је потребно да би се разумело пуно значење 

демократије и карактеристика одговорног и активног грађанина савременог друштва. За ученике је посебно важно 

да разумеју своје место и улогу у демократском друштву и да се оснаже да активно учествују у друштвеном животу 

заједница којима припадају. Ученик као грађанин, са својим правима, обавезама и одговорностима треба да постане 

свестан да се његово понашање и одлуке не тичу само њега, већ и других људи. 

Овако конципиран програм захтева од наставника добру припрему за сваки час, претходно завршену обуку и 

коришћење приручника. Приручник треба да помогне наставницима у реализацији часова тако што ће понудити 

могуће начине рада, али његова функција је и у томе да спречи превише теоретски приступ и нефункционалну 

(преопширну) обраду неких садржаја. 

Начини и методе реализације овог програма су исти они који су већ коришћени у оквиру овог предмета, али се 

уводе и сложенији начини рада који прате развојне карактеристике ученика седмог разреда. Дискусија, 

аргументовање, дебата, анализа случаја, поређење и покретање иницијативе су начини на који се најбоље могу 

реализовати садржаји овог програма. Кроз изборни предмет грађанско васпитање и даље се негује и развија процес 

сазнавања кроз активно учење, односно кроз пуну партиципацију ученика, учење од других и заједно са другима, 

као и учење за живот уз коришћење искуства ученика. 

Програм грађанског васпитања за седми разред највише је у корелацији са програмом наставног предмета 

историја и зато је целисходна сарадња наставника ова два предмета. 

Предвиђене теме програма се могу ефикасније реализовати уз коришћење разноврсног материјала, на чијој 

припреми могу радити и наставници и ученици. Ти материјали треба да буду из различитих извора (књиге, штампа, 
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телевизија, интернет...), актуелни, подстицајни за дискусију и критичко читање. 

Како је акциона компонента (понашање), у чијој основи се налазе знање, ставови и вредности, најважнији 

резултат грађанског образовања програмом је предвиђено да ученици организују и реализују волонтерску 

активност. Наставник треба да помогне ученицима у томе да планирана активност буде по обиму мала, реална и 

остварљива. Циљ је да ученици прођу кроз процес организовања активности, да осете задовољство помагања 

другима и препознају вредности на којима почива волонтаризма. Посебну пажњу треба посветити анализи изведене 

акције и процењивању шта је било успешно, које су биле тешкоће и како их је могуће превазићи. 

Програмом је предвиђено успостављање везе између наставе грађанског васпитања и Ђачког парламента, као 

формалног тела у школи, кроз које ученици могу остварити своја права и доћи у контакт са демократским 

механизмима и процедурама. Покретање иницијативе за Ђачки парламент прилика је да ученици разумеју место и 

улогу грађанског активизма у постизању промена у друштвеној заједници. 

У завршном делу програма предвиђена је израда речника кључних појмова. За његов настанак је неопходно да 

се током свих претходних часова води рачуна о значењу појмова који су разматрани и да постоји писани траг о 

томе нпр. на постерима или неким другим продуктима ученичких активности. Суштина речника није у његовом 

обиму, већ у прецизности објашњења и разумевању од стране ученика. Истовремено, израда речника може бити 

добар показатељ наставнику успешности реализације овог програма. 

Простор у којем се изводи настава, учионица опште намене, треба да пружа могућност за седење у кругу и рад 

у одвојеним мањим групама (од 4 до 6 ученика). Пожељно је да се за наставу овог предмета користи посебна 

просторија и/или да се материјали и продукти рада ученика чувају на једном месту. 

За реализацију предмета је потребан и основни материјал за израду паноа: фломастери, бојице, селотејп, лепак, 

маказе, листови А4 формата бели и у боји и четвороделна табла дименизија 100x80. 

 

                                        VII разред  -  ВЕРСКА  НАСТАВА  - 36 часова 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит 

православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску 

реалност цркве)  и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају 

православну веру у њеној доктринираној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање 

хришћанског виђења живота и постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим 

наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко 

искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и 

делатном плану, уз настојање да се доктриниране поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са 

светом, са другим људима и са собом). 

Задаци православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

 

 развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног изражавања човекове слободе; 

 развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу али да не одустаје да свест доведе у вечно 

постојање; 

 изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни живот зависи и од 

слободе човека и његове заједнице са Богом; 

 развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет, а то је да 

свет сједини с Њим посредством човека и да тако живи вечно; 

 развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне цркве. 

Начин остваривања програма 
  

Реализацијом наставног програма за седми разред треба да се постигну следећи циљеви: 

 да се код ученика изгради свест о томе да је носилац постојања природе личност; 

 да је личност израз заједнице слободе са другом личношћу; 

 да је Црква у својој литургијској пројави икона начина постојања Св.Тројице, односно постојања 

човека као личности – као иконе Божје. 

Да би се ово постигло, потребно је најпре изложити православно учење о Богу као Св.Тројици, а затим и саму 

структуру Литургије. 

 

                                       VII разред  -  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  -  72 часа 

 

Циљ наставе страног језика у 7. разреду јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да 
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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 способност и методе учења страног језика. 

 

Задаци наставе немачког језика су:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног језика  

-  сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери реализовани 

- 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 

- усвајање основних знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у једноставној усменој и писаној   

    комуникацији споразумева са људима из других земаља 

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфично-стима језика који учи 

- оспособљавање ученика да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или других страних 

језика на различите начине и у свим околностима које живот створи 

     Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, 

поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и 

ширег окружења. 

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

културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност 

према комуникацији са говорницима других језика. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу 

учења страног језика. 

 

Начин остваривања програма 
     Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и 

интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да 

најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода. 

У настави користити најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и 

решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом 

оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

    Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика 

заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у 

пријатној и опуштеној атмосфери; 

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и 

социјализирајуће елементе; 

- битно је значење језичке поруке; 

- од самог почетка наставе страног језика очекује се да наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на 

значај граматичке прецизности исказа; 

- знања ученика мере се одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на социјалној 

интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се  групним или индивидуалним решавањем проблема,  

потрагом за информацијама из различитих извора ( Интернет, дечији часописи, проспекти и аудио-

материјал), као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и циљем; 

- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеђе: 

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и 

активности; 

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала; 

- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на 
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студиозни и истраживачки рад; 

- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре, и обрнуто. 

 

 

             VII разред  -  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ  -  36 часова 

Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт је да ученици задовоље своја 

интересовања, потребе, за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке 

културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем 

на такмичењима).  

Посебни оперативни задаци за седми разред 
- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење 

изабраним спортом) 

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање 

основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту-итд.) и њихова примена у пракси 

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спрта и њена примене у пракси 

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др. 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту 

- подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  

Начин остваривања програма  
       Предмет физичко васпитање - изабрани спорт је обавезан изборни предмет и реализује се у оквиру редовне 

наставе са једним часом недељно који се уноси у распоред часова школе. Часови се уписују према редовном 

распореду часова у рубрику дневника под називом физичко васпитање - изабрани спорт (нпр.атлетика) и посебно 

се нумеришу. 

Сваки ученик је обавезан да се определи за један спорт који му се понуди почетком школске године а још 

боље на крају претходног разреда. 

Школа ученицима треба да понуди такав избор да њиме буду понуђени најмање два инидивидуална и два 

колективна спорта. Уколико школа има оптималне услове за рад ученицима се може понудити и више спортова. 

Прихватају се они спортови за које се определило највише ученика у једном одељењу (цело одељење реализује 

програм изабраног спорта целе школске године). Избор спорта врши се на нивоу одељења. 

Предлог за изабрани спорт даје стручно веће наставника физичког васпитања. Предлог мора бити реалан. 

Предлажу се спортови за које постоје адекватни услови. 

Ученици једног одељења у седмом разреду могу изабрати исти спорт који су упражњавали у предходним 

разредима (У,У1 ) или могу изабрати нови спорт који до тада нису упражњавали. 

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 целокупног физичког васпитања ученика. 

Предлог спортова које треба понудити ученицима за избор. 

 

1.У првом реду спортови који се у одређеном обиму обрађују кроз наставу 

физичког васпитања: атлетика,спортска гимнастика,ритмичка гимнастика,рукомет,кошарка,одбојка,мали фудбал, 

плес. 

2.Спортови који се налазе у програмима такмичења „Савеза за школски 

спорт и олимпијско васпитање Србије": 

- атлетика 

- стрељаштво 

- пливање 

- одбојка 

- кошарка 

- рукомет 

- мали фудбал 

- стони тенис 
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- спортска гимнастика. 

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. 
 

                                                - ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ - 

                                            

 

                                 VII разред  -  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  - 36 часова 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 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 оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу. 

 

Оперативни задаци 
Ученици треба да се: 

- оспособе за примену рачунара у области информација и комуникација; 

- упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих; 

- упознају са основама програма за снимање и обраду звука; 

- упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа; 

- оспособе за израду мултимедијалних презентација; 

- оспособе за писање једноставних програма; 

- упознају са основама програма за цртање и графички дизајн; 

- упознају са образовним софтвером. 
 

Начин остваривања   
     Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и 

интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да 

најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода.  

    У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и 

решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом 

оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

     Предмет има статус изборног. Анкетирање ученика врши се на почетку сваке школске године. Ако се ученици 

определе за овај предмет, похађају га до краја текуће школске године. Анкетирање ученика за следећу школску 

годину може се извршити и на крају текуће школске године. Оцена из предмета је бројчана и не улази у просек.  

    Од пријављених ученика на нивоу разреда, потребно је формирати групе од 15 до 20 ученика. Препоручује се да 

на по једном рачунару буде највише два ученика. Ученички рачунари треба да имају звучнике или слушалице са 

микрофоном (због обраде мултимедијалних садржаја) а пожељна је и веб камера. У учионици од техничке опреме 

треба да се налази и један рачунар за наставника, успостављена веза са Интернетом, скенер, штампач и звучници.  

Препоручује се да сви рачунари у учионици буду умрежени и да учионица има рачунарски пројектор.  

     Програмске садржаје треба остваривати првенствено кроз вежбе и практичан рад на рачунару. У циљу што 

бољег усвајања знања препорука је да ученици имају по један час вежби сваке недеље или да се реализује двочас 

сваке друге недеље. 

     С обзиром да ученици не морају похађати предмет у сва четири разреда, неки садржаји се морају тематски 

понављати и провлачити кроз више разреда да би се предвиђене теме што боље савладале. Ту се пре свега мисли на 

теме које се тичу Интернета, а затим на креирање и обраду мултимедијалних садржаја, као и на њихово уклапање у 

функционалну целину кроз пројектне задатке.  

     Тежиште рада, код прве наставне теме Интернет, треба да буде на разним врстама електронске комуникације 

као и правилима безбедног понашања у оквиру такве комуникације. Објаснити појам електронске комуникације и 

навести примере комуникације између људи преко рачунара, мобилне телефоније и других електронских уређаја и 

опреме. Дискутовати са ученицима о томе колико су овакви облици комуникације заступљени у њиховом 
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свакодневном животу и колико утичу на њих. Тражити од ученика да размишљају о добрим и лошим странама тих 

утицаја. Извући заједничке закључке о томе колико нам је важан и користан Интернет и којих се правила 

понашања треба придржавати да би смо заштитили приватност, личне податке као и рачунар и осталу техничку 

опрему. Највећи део часова, од предвиђених, посветити практичном раду са електронском поштом. Детаљно 

образложити структуру електронске поруке, начине креирања, чувања, брисања, читања и одговарања на примљену 

електронску пошту, са нагласком на наредбе Attach, Reply, Forward. Обрадити теме као што су: коришћење готових 

програма за рад са електронском поштом, коришћење веб поште, прављење и коришћење адресара. Уколико 

постоје техничке могућности у школи, пружити прилику свим ученицима да уз помоћ наставника, креирају своју, 

бесплатну е-маил адресу и размене писане поруке. У оквиру практичних вежби укључити захтеве да се уз писану 

поруку пошаљу и додатна документа као што су слике, текстуална или звучна документа. Вежбати начине 

одговарања на већ добијену електронску поруку, начине прослеђивања непромењене поруке даље, рад са 

адресаром и листом контаката.  

     Уколико школа нема конекцију на Интернет, у офлине режиму показати све могуће детаље око рада са 

електронском поштом. 

     Поред рада са електронском поштом, посебну пажњу посветити разјашњавању појмова као што су дискусије и 

коментари на Интернету, појму блога и форума и начинима рада са њима, појму видео-конференције, електронског 

учења и учења на даљину, појму инстант порука и ћаскања на Интернету. Уколико постоји могућност, 

демонстрирати поступак рада са телекомуникационом опремом за успостављање видео-конференције. Скренути 

пажњу ученицима на велику ризницу знања на Интернету и како да препознају тачне и поуздане изворе 

информација. Разјаснити појам ауторских права и скренути пажњу на начине дељења дигиталних материјала, 

односно начине преузимања туђих материјала и постављање својих на Интернет.  

У оквиру сваког појма који се обрађује, инсистирати на писаним и неписаним правилима понашања у току 

наведених начина комуникације. Упутити ученике да питају родитеље и наставнике за савет у случају да нису сами 

у стању да одлуче да ли је нека активност на Интернету безбедна или не. 

     Код теме Обрада звука ученицима представити формате звучних записа, издвојити оне који се најчешће користе 

и истаћи њихове предности и недостатке у поређењу са другима. Демонстрирати рад на обради звука у неком од 

доступних програма Посебну пажњу посветити целинама као што су: конверзија између различитих формата, 

снимање и обрада гласа (и других звукова) и монтажа аудио записа (од већ постојећих музичких нумера). Оставити 

времена да се ученици практично упознају са алатима за рад и испробају сегменте рада у програму: конверзија, 

снимање, монтажа и обрада звука. 

     Тему Обрада видео записа започети снимањем видео записа. За снимање видео секвенци користити дигиталне 

фотоапарате и мобилне телефоне. Уколико школа поседује неку врсту камере, омогућити ученицима да практично 

раде са њом. Снимљене материјале увозити у програм за обраду видео секвенци (на пример Wиндоwс Мовие Макер 

и други). Показати основне алате за одсецање, брисање, позиционирање, копирање, премештање, постављање на 

временску линију видео секвенци ради финалне монтаже. На видео секвенце применити визуелне ефекте, додати 

звук и текст. Задатак за вежбу може бити самостална израда малог филма на тему по избору. Објаснити начин 

чувања и запамћивања пројектног фајла, као и начин самосталне израде филма. Истаћи формате видео записа које 

програм нуди.  

Дискутовати са ученицима о квалитету видео записа у односу на формат видео записа. Обавезно показати начине 

конверзије између различитих видео формата (нпр. Windows Movie Maker, Windows Media Encoder, Super Encoder ) 

     Израда презентација је тема која се наслања на претходно обрађене садржаје у оквиру петог, шестог и седмог 

разреда, као што су: увод у мултимедију у петом разреду, рад са текстом у петом и шестом разреду, графика и 

анимација у шестом разреду и обрада звука и видео записа у седмом разреду. Да би се ученици обучили да израђују 

квалитетне мултимедијалне презентације, неопходно је обучити их да прво умеју да припреме материјале за рад. С 

обзиром да је предмет изборни и бира се сваке године изнова, неопходно је прво направити преглед колико 

садржаја су ученици имали прилике да усвоје. Уколико неки ученици нису похађали предмет у свим ранијим 

разредима, препоручује се да се неки неопходни делови у вези са обрадом текста, графике и анимације укратко 

понове.Следећа етапа у обради ове теме би требало да буде дефинисање појма презентације и упознавање са њеном 

типичном структуром кроз приказивање добро урађених примера. Ученике упознати са карактеристикама успешне 

презентације и критеријумима за њено оцењивање. Такође, ученицима скренути пажњу на поштовање препорука 

приликом самосталне израде презентације. Препоруке обухватају: однос боја на слајдовима, количине текста, 

слика, анимација, графикона и других видео садржаја, као и уклопљеност звукова у целину. Посебну пажњу 

скренути на начин повезивања слајдова унутар презентације. Анализирати са ученицима показане примере са 

освртом на позитивне карактеристике и евентуалне негативне карактеристике презентација. Посебан акценат треба 

ставити на врсте презентација и разјаснити да се презентације могу правити као подршка предавачу или као 

програмирани материјал који се даје ученицима за самостално учење. 

     

         Конкретан рад на изради самосталне презентације са ученицима започети одабиром тема које ће бити 

обрађиване и презентоване у току преосталих часова. Након тога представити радно окружење програма и кренути 

на рад са слајдовима (уметање новог, брисање, промена распореда, копирање, премештање, прегледање). После 
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креирања основне структуре презентације показати могућности програма за визуелно обликовање појединачних 

слајдова и примену готових, дизајнираних шаблона. Кроз рад са текстом поновити најважније законитости обраде 

текста. У раду са сликама поновити укратко све о типовима записа дигиталних слика и конверзији између формата. 

Показати како се слике умећу на слајд или у позадину и како се могу обрађивати. Наставити са уметањем других 

графичких објеката као што су дијаграми, табеле, готови облици, анимације и други графички елементи (цлип арт, 

wорд арт...). По један час посветити раду са звуком и раду са видео записима. Објаснити појам објекта у 

презентацији и обрадити постављање ефеката на објекте као и на саме слајдове. Након тога показати начине 

помоћу којих се могу повезати слајдови унутар презентације као и начине повезивања слајдова са спољним 

садржајима и веб страницама. Завршити израду самосталне презентације преко демонстрације могућности 

програма да се презентација сачува у другом формату. Након тога дати препоруке за успешну презентацију. 

Скренути пажњу на подешавање времена излагања, начин излагања као и на техничке предуслове које треба 

испунити да би презентација била оцењена као успешна. 

     

        У оквиру последње тематске целине пружа се могућност наставницима и ученицима који су заинтересовани за 

наставу Програмирања да наставе са изучавањем неког од актуелних програмских језика са којим су се сусрели у 

VI разреду (Ц#, Јава или Висуал Басиц). При реализацији ове тематске целине ученике треба упознати са следећим 

концептима:  

1.Низови - појам и употреба низова. Обрадити учитавање низа бројева са тастатуре и његово исписивање на екрану.  

2.Разне врсте петљи, попут Фор и Wхиле. Наредбе за контролу петљи, Бреак и Цонтинуе. Обрадити пример 

учитавања низа оцена, све док се не учита број мањи од један или већи од пет.  

3. Наредбе за контролу тока, попут Сwитцх, која омогућава вишеструки услов. Обрадити пример у којем се на 

основу учитаног редног броја од 1 до 12 исписује назив месеца.  

4. Потпрограми, реализовани као процедуре, функције или методи, у зависности од одабраног програмског језика. 

Обрадити примере потпрограма за сортирање низа бројева, проналажење највећег и најмањег елемента у низу и за 

рачунање просечне оцене на основу унетог низа оцена.  

5. Уколико је то могуће, обрадити неки од претходних примера у графичком окружењу, тј. развити програм који за 

унос и испис података користи екранске форме (прозоре), тастатуру и миш. 

Ученицима који су тек у седмом разреду изабрали информатику и рачунарство као изборни предмет, тематску 

област Програмирање реализовати по наставном плану и програму за VI разред, а теме предвиђене за VII разред 

урадити у обиму колико је то могуће.За ученике који не желе да се баве програмирањем, понуђене су занимљиве 

наставне теме из области Цртање и графички дизајн. Ова тема је посвећена изради дводимензионалних графичких 

решења за различите потребе као што су часописи, рекламни панои, постери, позивнице, визит карте и друго.  

        Подсетити ученике на разлику између векторске и битмапиране графике. Детаљно објаснити рад са алатима за 

цртање (цртање, брисање, уметање текста и графичких елемената, промена димензија и положаја на позадини, 

копирање, премештање, промена редоследа). У оквиру рада са бојама и текстурама показати како се може утицати 

на обликовање нацртаних елемената. У складу са могућностима програма показати алате за примену специјалних 

ефеката на деловима цртежа. Скренути пажњу ученицима на обавезно прегледање материјала пре штампања.       

        Прилагођавању цртежа за екрански приказ, штампу и објављивање на Интернету треба посветити довољно 

времена да ученици разумеју како се може утицати на квалитет израђеног материјала према потреби. Кроз 

практичан рад применити научено и израдити конкретне материјале. За обраду ове наставне теме препоручују се 

програми као што су Corel Draw, Adobe Illustrator, Ink Scape, и други. 

Број часова који је предвиђен за сваку наставну област је оријентациони. Наставнику се оставља слобода да га 

коригује у извесној мери (2 до 3 часа по теми) уколико му је то потребно ради квалитетнијег савладавања 

програмских садржаја.  

 

 

 

 

 

VIII разред  -  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  -  34 часа 

Циљ грађанског васпитања је да ученици стекну знања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности 

које су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву 

Зaдаци наставе грађанског васпитања : 

 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; 
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 стицање знања о узроцима различитог степена остварености права детета у савременом свету; 

 подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета; 

 упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета; 

 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, 

 идентификовање особина, знања и вештина код деце које су значајне за њихову активну улогу у 

унапређивању положаја деце у друштву; 

 разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 

 унапређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко различитих медија; 

 упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву. 

Начин остваривања програма 
Програм осмог разреда наставља развојни правац предмета грађанско васпитање у другом циклусу 

основне школе са фокусом на положај детета у савременом друштву. Реализацијом програма овог предмета у 5, 6. и 

7. разреду ученицима је пружена могућност да разумеју своје место и улогу у друштву и да се оснаже у томе да 

активно учествују у друштвеном животу заједница којима припадају. Та знања и искуства се овим програмом 

проширују, чиме се стварају услови да ученици још боље разумеју проблематику у вези са положајем деце, како на 

локалном тако и на глобалном нивоу. Сложени захтеви који произилазе из програма су примерени ученицима 

завршног разреда основне школе јер су они у стању да успешно анализирају узрочно-последичне везе, праве 

поређења, доносе закључке и имају критички однос према појавама у дрштву. 

За разумевање програмских садржаја неопходно је поћи од базичних појмова као што су потребе детета и 

права детета. Са овим појмовима, као и са Конвенцијом о правима детета ученици су се већ упознали. Међутим, 

потребно је још једном указати на те садржаје јер Конвенција, где се као четири основна принципа наводе 

недискриминација, најбољи интереси детета, право на живот и развој и партиципација, најбоље одражава циљ 

који се жели постићи у друштву када је у питању положај детета. Примери успешне заштите интереса деце и 

примери злоупотребе права детета у свету и Србији пружају могућност да ученици стекну знања о узроцима 

различитог степена остварености права детета, али и да изграђују критички однос према негативним појавама. 

Права детета су препознате потребе детета, а највећу одговорност и обавезу да се та права што доследније 

и свестраније остварују има држава која је потписала и ратификовала Конвенцију. Држава са својим органима и 

надлежним службама гарантује да ће се та права и уживати. Зато је потребно да ученици разумеју значај и 

неопходност институционалног оквира, односно да се упознају са различитим установама (локалним, националним 

и међународним), и законском регулативом која је у вези са положајем детета у друштву. Ова тематика је изузетно 

сложена и зато је важно правилно одмерити обим чињеница и њихову функцију у наставном процесу. Како су 

закони и остала документа писана језиком који је ученицима далек и неразумљив, довољно је да се ученици 

упознају са њиховим постојањем, облашћу коју уређују и разлозима за њихово доношење. Србија је последњих 

година усвојила више стратешких докумената, закона и подзакона против злостављања деце, експлоатације деце,  

трговине људима и дискриминације, као и докумената о правима деце с инвалидитетом. Усвојени су и Посебни 

протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања, 

Посебни протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања, Посебни 

протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. 

Ова документа, а у припреми неких од њих учествовала су и деца са својим предлозима и примедбама, показују да 

држава Србија ствара услове за унапређење положаја деце и остварење њихових права. 

Институционални оквир, иако важан, није довољан да обезбеди добар положај деце у једном друштву. 

Стога ученицима треба указати на значај који има тзв. социјални амбијент којим се стварају услови да оно што је 

прокламовано на државном нивоу буде и остварено, односно примењено. За стварање подстицајног социјалног 

амбијента од изузетне је важности да сви друштвени актери (породица, медији, организације цивилног друштва... ) 

својим деловањем доприносе заштити интереса детета и унапређењу његовог положаја. 

Кроз реализацију програма ученици треба да створе јасну слику о сопственом месту и значају у 

активностима чији је циљ унапређивање положаја детета у друштву. Зато је неопходно да стекну потребна знања и 

вештине које ће им омогућити преузимање иницијативе у различитим активностима. Благовременим упознавањем 

са правима која им припадају самим рођењем и која им се гарантују Конвенцијом, деца имају веће шансе да се 

развијају у одговорне особе које ће знати да поштују и туђа права и да се боре за што доследније остваривање 

својих. У складу са тим, програм предвиђа да ученици сами припремају предлоге могућих активности друштва 

којима се може унапредити положај деце у Србији. Да ти ученички предлози не би остали само у оквиру одељења, 

могу се проследити одговарајућим установама, користећи технике и процедуре са којима су се ученици упознали у 
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6. разреду. 

Обрађујући наставне садржаје из тематске целине која се бави медијима, ученици треба да схвате њихову 

улогу у савременом свету, а посебно у креирању слике детета у једном друштву и осетљивости тог друштва за 

поштовање дечијих права. Ученике треба упознати са чињеницом да медији имају моћ да се различите теме и 

проблеми учине видљивим и да се, захваљујући њиховом утицају, покрене решавање тих проблема. За анализу 

медија, која је предвиђена програмом, могу се изабрати и национални и локални медији. Како у Србији постоји 

велики број локалних медија ученицима се може указати на предности при њиховој анализи (локални медији често 

поред општих садржаја обрађују и оне из локалне заједнице, који су ученицима ближи и разумљивији). На основу 

анализе могуће је припремити предлоге за садржајније и веродостојније представљање деце и њихових проблема, 

који се, затим, могу доставити тим медијима. Кроз такве активности ученици имају прилику да јачају своје вештине 

критичког разматрања информација, што је потребна вештина за живот у свету кога карактерише изобиље 

информација. 

Начини и методе реализације програма су исти они који су већ коришћени у оквиру овог предмета. Кроз 

изборни предмет грађанско васпитање и даље се негује и развија процес сазнавања кроз активно учење, односно 

кроз пуну партиципацију ученика, учење од других и заједно са другима, као и учење за живот уз коришћење 

искуства ученика. У складу са развојним карактеристикама ученика осмог разреда све чешће се могу користити 

сложенији начини рада као што су дискусија, аргументовање, дебата, анализа случаја и поређење. Неки од садржаја 

посебно су погодни за рад у малим групама или паровима (нпр. тематски садржаји о установама и законској 

регулативи у Србији у различитим областима, анализа медија...). 

Као и при реализацији претходних програма овог предмета, наставник је извор знања, организатор и водитељ 

ученичких активности, као и особа која даје повратну информацију. Ученици осмог разреда су у великој мери 

овладали начином рада који подразумева лични ангажман, сарадњу и активности ван учионице, тако да се наставља 

учење кроз партнерски однос између њих и наставника. 

Током реализације програма треба имати у виду да се тиме завршава образовање из грађанског васпитања 

у основној школи. Размена искустава ученика и евалуација наставе предмета у целини са становишта шта су 

научили и како процењују употребљивост стечених знања и вештина за свакодневни живот, предвиђени су за 

реализацију у завршном делу програма. Међутим, то није довољно, већ је потребно да се током свих часова врши 

повезивање и «умрежавање» кључних појмова грађанског васпитања као што су права, слободе, одговорности, 

демократија, поштовање итд. са садржајем који се обрађује овим програмом. Циљ целокупног програма грађанског 

васпитања у основној школи је да се код ученика постигну промене на нивоу знања, вештина, ставова, вредности 

као претпоставке за целовит развој личности и за успешан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском 

друштву у духу поштовања људских права и основних слобода. 

 

                                     VIII разред  -  ВЕРСКА НАСТАВА  - 34 часа 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит 

православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску 

реалност цркве)  и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају 

православну веру у њеној доктринираној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање 

хришћанског виђења живота и постојања света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим 

наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко 

искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и 

делатном плану, уз настојање да се доктриниране поставке спроведу у свим сегментима живота (однос са Богом, са 

светом, са другим људима и са собом). 

Задаци православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

 развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног изражавања човекове слободе; 

 развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу али да не одустаје да свест доведе у вечно 

постојање; 

 изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни живот зависи и од 

слободе човека и његове заједнице са Богом; 

 развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет, а то је да 

свет сједини с Њим посредством човека и да тако живи вечно; 

 развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне цркве. 

Начин остваривања програма 

Циљ наставе православног катихизиса у осмом разреду јесте рекапитулација целокупног градива из претходних 

разреда с посебним истицањем следећих елемената: 

 да је метафизичко начело постојања Бог, односно да истинско биће треба тражити у Богу који је Св. 

Тројица; 
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 да је онтолошко начело на основу православног учења о Богу као Св. Тројици личност, а не природа; 

 да је личност заједница слободе са другом личношћу; 

 да је човек створен као личност и да је позван да постоји на начин на који постоји Св. Тројица ако жели да 

превазиђе ограничења своје природе, што се остварује у Христу, односно Литургији.  

 

                                 VIII разред  -  НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК  -  68 часова 

Циљ наставе страног језика у 8. разреду јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и 

задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и 

развију способности и методе учења страног језика. 

     Задаци наставе немачког језика у основном образовању и васпитању јесу: 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и 

естетских ставова, 

- -стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као и према другим језицима и 

културама, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

- стицање свести и сазнања о функционисању страног језика и матерњег језика, 

- унапређивање знања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писменој 

комуникацији споразумева са људима из других замаља, 

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који се учи, 

- подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на  вишем нивоу 

образовања.   

     Током основног образовања и васпитања, ученик стиче, усваја и унапређује 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 новоу образовања и самостално, учење истог или других страних језика на различите начине и у свим 

околностима које живот створи. 

     Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, 

поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и 

ширег окружења. 

     У процесу учења страних језика ученик богати себе и, упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика 

и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност 

према комуникацији са говорницима других језика. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу 

учења страног језика. 

     Ученик треба да разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5 минута; 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). Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са 

познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. У стању је да искаже једноставну усмену поруку, 

исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или уз помоћ наставника. Ученик 

пише поруке и кратке текстове у оквиру програмом предвиђене језичке грађе. Ученик остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним 

функцијама. Препознаје основне принципе језика, односно граматичке и социолингвистичке комптенције 

Начин остваривања програма  
Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика 

заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у 

пријатној и опуштеној атмосфери; 

- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и 

социјализирајуће елементе; 

- битно је значење језичке поруке; 

- од самог почетка наставе страног језика очекује се да наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на 

значај граматичке прецизности исказа; 

- знања ученика мере се одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на социјалној 

интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се  групним или индивидуалним решавањем проблема,  

потрагом за информацијама из различитих извора ( Интернет, дечији часописи, проспекти и аудио-
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материјал), као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и циљем; 

- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеђе: 

- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и 

активности; 

- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала; 

- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на 

студиозни и истраживачки рад; 

- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре, и обрнуто. 

 

              VIII разред  -  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-ИЗАБРАНИ СПОРТ  -  34 часа 

Циљ наставе изборног предмета физичко васпитање - 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). 

Посебни оперативни задаци за осми разред 
- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење 

изабраним спортом); 

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта; 

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање 

основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту итд.) и њихова примена у пракси; 

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спрта и њена примене у пракси; 

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу; 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др; 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту; 

- подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења). 

Начин остваривања програма 
Настава физичко васпитање - изабрани спорт обавезан је изборни предмет и реализује се у оквиру редовне 

наставе са једним часом недељно који се уноси у распоред часова школе. Часови се уписују према редовном 

распореду часова у рубрику дневника под називом физичко васпитање - изабрани спорт (нпр.атлетика) 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. 

Школа ученицима треба да понуди такав избор да њиме буду понуђени најмање два инидивидуална и два 

колективна спорта. Уколико школа има оптималне услове за рад, ученицима се може понудити и више спортова. 

Прихватају се они спортови за које се определило највише ученика у једном одељењу (цело одељење реализује 

програм изабраног спорта целе школске године). Избор спорта врши се на нивоу одељења 

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. 

 

                                                 - ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ - 

                        VIII разред  -  ИНФОРМАТИКА  И  РАЧУНАРСТВО  -  34 часа 

Општи циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну 

вештине у примени рачунара у свакодневном животу.  
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Остали циљеви и задаци наставе информатике и рачунарства су:  

- упознавање основних појмова из информатике и рачунарства;  

- развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду;  

- оспособљавање за рад на рачунару;  

- подстицање креативног рада на рачунару.  

Оперативни задаци за осми разред 
- упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради графикона;  

- упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару;  

- упознавање ученика са основама језика за израду једноставних презентација на мрежи;  

- упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду презентација на мрежи;  

- оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија.  
Предмет има статус изборног. Анкетирање ученика врши се на почетку сваке школске године. Ако се ученици 

определе за овај предмет, похађају га до краја текуће школске године. Анкетирање ученика за следећу школску 

годину може се извршити и на крају текуће школске године.  

Од пријављених ученика на нивоу разреда, потребно је формирати групе од 15 до 20 ученика.  

Препоручује се да по једном рачунару буде највише два ученика.  

Потребно је да ученички рачунари имају звучнике или слушалице са микрофоном (због обраде мултимедијалних 

садржаја) а пожељна је и камера.  

У учионици је неопходно да се налази и један рачунар за наставника, успостављена веза са интернетом, скенер, 

штампач и звучници. Препоручује се да сви рачунари у учионици буду повезани у мрежу и да учионица има 

рачунарски пројектор.  

Програмске садржаје треба остваривати првенствено кроз вежбе и практичан рад на рачунару. У циљу што бољег 

усвајања знања, препорука је да ученици имају по један час вежби сваке недеље или да се реализује двочас сваке 

друге недеље.  

С обзиром на то да ученици не морају похађати предмет у сва четири разреда, неки садржаји се морају тематски 

понављати и провлачити кроз више разреда, како би се предвиђене теме што боље савладале. Ту се, пре свега, 

мисли на теме које се тичу интернета, а затим на прављење и обраду мултимедијалних садржаја, као и на њихово 

уклапање у функционалну целину кроз пројектне задатке.  

У тематској целини ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ обрадити теме на следећи начин:  

Радна свеска и радни лист. Објаснити радно окружење и основне елементе прозора. Објаснити појмове: радна 

свеска, радни лист, ћелија, редови, колоне, адреса ћелије. Обрадити кроз вежбу рад у радној свесци (чување, 

брисање, премештање и копирање, отварање нове и постојеће радне свеске), кретање кроз радни лист (помоћу 

миша и тастатуре), убацивање новог радног листа, брисање радног листа, промену имена, копирање и померање 

радних листова. Показати селекцију ћелије, реда, колоне и целог радног листа. Вежбати селекцију суседних и 

несуседних ћелија, редова и колона. Вежбати промену ширине редова и колона.  

Унос података у ћелију. Објаснити који се типови података могу уносити у ћелију. Вежбати унос текстуалних, 

бројчаних и датумских података, њихово брисање, измену, копирање и премештање.  

Форматирање ћелија. Објаснити како се форматом ћелије одређују начини приказа података у облику текста, 

броја, датума и времена. Вежбати форматирање података (врста, величина, стил и боја слова). Показати како се 

могу бојити позадина и оквири ћелије.  

Рад са формулама. Објаснити појам формуле, начин њеног уноса, концепт повезивања ћелија унутар формула 

преко адреса ћелија. Вежбати на једноставним примерима.  

Коришћење уграђених функција. Објаснити појам функције и начин њеног уноса. Обавезно обрадити основне 

функције за сабирање, просек, минимум и максимум. Показати могућност "паметног" копирања формула. Вежбати 

на једноставним примерима. Показати да једна формула може да се састоји од више уграђених операција.  

Рад са графичким објектима. Показати могућности рада са готовим графичким објектима, њихово уметање на 

радни лист и форматирање (слике, дијаграми, готови облици, оквири за текст, украсна слова, симболи и други 

објекти). Повезати са стеченим знањима.  

Израда графикона. Објаснити начин израде графикона на основу унетих података. Показати и препоручити 

одређене типове графикона. Вежбати израду графикона, измену података и форматирања на израђеном графикону 

као и уметање графикона на исти и на посебан радни лист.  

Штампање. Објаснити поступак прегледања радног листа пре штампе и поступак штампања. Такође, објаснити 

могућности форматирања страница за штампу, тј. одређивања величине и оријентације папира, као и подешавање 

маргина. Скренути пажњу на могућности одабира штампача, штампања одређене странице и одређеног броја 

копија, као и на могућност штампања целе радне свеске.  

У тематској целини ИЗБОРНИ МОДУЛ наставити обраду задатака из програмирања или представити ученицима 

начин израде презентација на мрежи. Теме реализовати на следећи начин:  

Програмирање  

Препоручује се наставнику да осам часова посвети изради задатака у програмском језику који је изучаван у ВИ и 
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ВИИ разреду. Задаци за вежбу могу бити неке од следећих тема: сортирање, евиденција присуства, просечна оцена, 

фискални рачун итд. Препоручује се наставницима да са ученицима ураде неки од следећих примера:  

1. Слогови (или класе, зависно од програмског језика) - Груписање сродних података у један тип података. Пример: 

дефинисати тип слога (класу) који представља ученика и садржи име, презиме, датум рођења, адресу, разред и 

одељење.  

2. Потпрограми - Направити потпрограм (процедуру или метод, зависно од програмског језика) који са тастатуре 

учитава податке у слог ученика и други потпрограм који исписује податке о ученику на екрану.  

3. Низови - Помоћу решења претходних задатака сачинити програм који учитава податке о свим ученицима у 

одељењу, а затим исписује податке само ученике који су рођени одређеног дана или само за ученике из одређеног 

места или одељења.  

4. Напредне операције са низовима - Сортирати унети низ ученика по презимену или по датуму рођења.  

5. Уколико је могуће, обрадити неки од претходних примера у графичком окружењу, тј. развити програм који за 

унос и приказ података користи прозоре, тастатуру и миша.  

Преостала два часа посветити теоријској обради фаза израде проблемских задатака на рачунару. Ова целина ће код 

ученика заокружити сва знања стечена из програмирања кроз понављање и разјашњавање низа корака који се 

предузимају приликом решавања проблемских задатака на рачунару. Тиме се код ученика развија способност да 

сагледају цео процес израде програма, а да појам програмирања не повезују само са једном његовом фазом 

(најчешће се појам програмирања повезује са фазом писања програмског кода). Дакле, ученицима објаснити да се 

процес програмирања или пројектовања софтвера састоји из неколико фаза и сваку од њих растумачити: 

пројектовање захтева, анализа захтева, прављење модела система (помоћу алгоритма или на неки други начин), 

дефинисање захтева и њихово записивање, избор софтвера и алата за рад, израда програма (писање програмског 

кода), дизајн, тестирање решења, анализа грешака, дорада, завршна фаза писања документације у виду техничког 

упутства. Нагласити да се у реалном времену неке од наведених фаза преплићу и понављају а да је за израду 

озбиљног софтвера потребно имати читав тим у коме су улоге учесника тачно подељене.  

Презентације на мрежи  

Обновити са ученицима појмове као што су сервиси интернета, презентације на интернету, мапа и структура 

презентација на мрежи, појам сајта, преузимање материјала са других презентација, ауторска права на интернету и 

друго. Израду презентација на мрежи започети радом са језиком ХТМЛ. Објаснити основе језика ХТМЛ. У оквиру 

наставних јединица које следе направити једоставну презентацију на мрежи.  

Обраду језика ХТМЛ и израду једноставне презентације на мрежи поделити на следеће целине:  

- Основни елементи језика ХТМЛ (појам тагова са примерима основног костура програма, концепт креирања 

стране, поглед из веб читача).  

- Боја и слика за позадину.  

- Рад на тексту (унос текста, измена, брисање, прелазак у нови ред, размак између речи, специјални знаци, 

центрирање, фонт, величина, боја, стил).  

- Рад на слици (уметање слике на страну, промена димензије слике, позиционирање на екрану, постављање и 

позивање извора слика).  

- Хиперлинк (текст, слика, Е-маил).  

- Креирање табела (дефинисање табела, редова и колона, спајање редова, спајање колона, оквири за табелу, рад са 

текстом и сликама).  

На крају демонстрирати могућности специјализованих програма за израду презентација на мрежи (МС Публисхер, 

МС Фронт Паге, Дреамwеавер, Јоомла итд). Причати са ученицима о критеријумима за вредновање веб страница.  

Подстицати ученике на критичко вредновање информација доступних на мрежним презентацијама. Причати са 

ученицима о утврђивању вредности презентације постављањем следећих питања: Да ли је садржај коректан и 

актуелан? Да ли је садржај презентације у складу са узрастом ученика? Да ли су квалитетни текстуални, графички и 

мултимедијални елементи (ако постоје)? Да ли постоји препорука неке релевантне установе за коришћење 

презентације? Да ли је лако кретање (навигација) кроз презентацију? Да ли сви линкови у презентацији 

функционишу? Да ли презентација садржи биографију аутора и његову електронску адресу? Да ли је аутор веб 

презентације познато име у својој области? Да ли постоји линк до посматране презентације са неке презентације у 

коју већ имамо поверења? Да ли се наводе потпуни библиографски подаци у цитатима, како би се могли пронаћи 

оригинални извори? Да ли посматрана презентација има обележен датум постављања и датум последњег 

ажурирања? Да ли је то битна карактеристика квалитетне презентације?  

Теме за ИЗРАДУ САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА су део садржаја неког предмета који се изучава током школовања 

или су слободне. Као циљ треба поставити израду пројектног задатка. За реализацију пројектног задатка ученици 

користе знања стечена у оквиру предмета Информатика и рачунарство. Пројекат може бити реализован 

индивидуално или у групи до 3 ученика. Уколико се ради у групи, за сваког ученика јасно дефинисати задатке и 

целине које треба самостално да уради.  

Избор теме. Заједно са сваким учеником појединачно, одабрати тему за рад. Препоручити теме из школског 

програма или слободне теме, као што су: Наша школа, Одељењски ЦД, Стари и ретки занати итд. Дискутовати и 

анализирати одабрану тему и упутити ученике на потребну литературу. Обновити појам ауторских права и 
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скренути пажњу на начине дељења дигиталних материјала, односно начине преузимања туђих материјала и 

постављање својих на интернет.  

Израда плана рада на пројекту. Објаснити ученицима све фазе израде пројекта појединачно: одређивање задатка 

пројекта и циљне групе којој је пројекат намењен, истраживање на задату тему, прикупљање података, сортирање и 

избор најквалитетнијих материјала, обрада материјала на рачунару, одабир форме за приказ пројекта, рад на 

пројекту, тестирање функционалности пројекта, представљање пројекта циљној групи, евалуација пројекта.  

Избор средстава за реализацију пројекта. У односу на одабрану тему разговарати са ученицима и сачинити избор 

потребних програма и алата за израду пројекта, као што су: дигитални фотоапарат, камера, скенер и други. Избор 

програма извршити од обрађених у оквиру предмета Информатика и рачунарство. 

Израда пројекта. Број часова који је на располагању распоредити тако да се највише часова посвети изради 

пројекта. Препоручује се од шест до осам часова. Пратити ученике у раду и подстицати их на самосталан рад.  

Вредновање пројекта. Приказати и презентовати урађене пројекте одељењу или широј заједници. Коментарисати 

и анализирати представљене пројекте заједно са ученицима. Разговарати о тешкоћама на које су ученици наилазили 

током реализације пројекта и на које начине су их превазишли.  

 

                                                                                 

           МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ                             

                                                      СЛОВАЧКИ  ЈЕЗИК 

 

Циљ наставе словачког језика јесте да ученици овладају словачким језиком у оквиру 

предвиђене језичке и лексичке грађе, да упознају елементе културе народа који говори 

словачким језиком и оспособе се  за споразумевање, дружење и зближавање.  

Задаци наставе словачког језика јесу да ученици: 

- Продуктивно овладају говорним језиком у оквиру основних језичких структура и речника  

фреквентних    

        речи и израза; 

- Разумеју саговорника и усмена излагања о темама из свакодневног живота, 

- Усвајају правилан изговор и интонацију при усменом изражавању и читању; 

- Оспособљавају се за разговор о темама из свакодневног живота 

- Савладају словачко писмо и основе правописа ради коректног писменог изражавања у 

границама усвојених               

        језичких структура и лексике; 

- Упознају елементарне законитости словачког језика; 

- Разумеју текстове различитог жанра у оквиру прдвиђене тематике; 

- Упознају се са основним карактеристикама културе словачког народа; 

- Стичу навике самосталног коришћењс речника и језичких приручника и оспособе се за 

информисање,  

        образовање и самообразовање на словачком језику; 

- Развијају интересовања и мотивацију за учење словачког језика и тако стекну већу 

комуникативну   

        компетенцију и способност размишљања на њему. 

 

Основни програмски садржаји су разрађени по областима и то у оквиру  језика: 

- граматика, 

- правопис, 

У оквиру књижевности : читање, тумачење текста, школска лектира, домаћа лектира, рад на 

тексту ( поезија, проза...) 

У оквиру културе изражавања: усмени и писмено изражавање, драматизација, игра улога... 
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                МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ                             

                                                               РУСИНСКИ  ЈЕЗИК 

 

Циљ наставе русинског  језика јесте да ученици овладају основама комуникације на  русинском  

језику (читање и писање), да савладају технику читања и писања како би допринели развоју 

даљих језичких компетенција,  да упознају елементе културе и обичаја народа који говоре 

русинским језиком. 

Задаци наставе русинског језика јесу да ученици: 

- Овладају говорним језиком у оквиру основних језичких структура  

- Разумеју саговорника и усмена излагања о темама из свакодневног живота, 

- Усвајају правилан изговор и интонацију при усменом изражавању и читању; 

- Оспособљавају се за разговор о темама из свакодневног живота; 

- Савладају русинско писмо и основе правописа ради коректног писменог изражавања у  

      границама усвојених               

        језичких структура и лексике; 

- Упознају елементарне законитости русинског  језика; 

- Разумеју текстове различитог жанра у оквиру прдвиђене тематике; 

- Упознају се са основним карактеристикама културе и обичајима руског  народа; 

- Стичу навике самосталног коришћењс речника и језичких приручника и оспособе се за  

       информисање,  

        образовање и самообразовање на русинском језику; 

- Развијају интересовања и мотивацију за учење русинског 

 

6. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
                                       - ДОПУНСКА НАСТАВА  И  ДОДАТНИ  РАДА - 

 

   Осим редовне наставе у школи се организује и допунска настава  са ученицима од I - 

VIII разреда и овај обик извођења наставе се почињу реализовати од октобра месеца када се 

утврди да ли постоји потреба и да ли су формиране групе.  

Допунски образовно-васпитни рад се организује за све ученике који не усвоје потребне 

образовно-васпитне минимуме. То су најчешће ученици који у току године имају негативне 

резултате из појединих наставних предмета и подручја. Допунски рад није намењен само 

ученицима који имају недовољан успех већ и осталима који наилазе на различите тешкоће у 

учењу и не постижу резултатте какве би могли, а за које имају способности и услове за рад и 

учење. 

У раду са овим ученицима увек поћи од знања и могућности ученика, за сваког ученика 

припремати диференциране задатке и применити индивидуализован начин рада. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Циљ допунске настава је да  ученици  који - из објективних разлога - у редовној настави  не постижу 

задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја надокнаде и делимично или у потпуности 

савладају те садржаје. 

Начин оставривања 
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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 програмираним секвенцама, наставним 

листићима; предавањима с друкчјим - 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 испуштати 

из вида, односно - диференцирањем редовне наставе - омогућити ученицима да градиво савладају на редовним 

часовима. 

- С обзиром на потешкоће које су се ранијих година јављале у вези са реализацијом допунске наставе, 

Одељењска већа ће се посебно позабавити питањем допунске наставе. 

     Организујући рад са ученицима у допунској настави водиће се рачуна да групе могу бити и хетерогене - број 

ученика у хомогеним групама је око 8, а у хетерогеним до 5 ученика. Ученици који показу напредак из предмета 

које слушају биће искључени из допунског рада, али ће се контролисати њихов рад кроз редовну наставу. 

Планове рада за допунску наставу изрђ|ују наставници који је изводе за сваку групу посебно и то кад се 

формира група и сагледају заостајања сваког појединца у групи. Допунски рад ће се изводити као пречас. Ни један 

час допунске наставе не сме имати облик класичне наставне јединице. Број сати допунског рада у току године 

оријетационо ће износити 36 часова по предмету и наставнику. 

 

 

За додатни  рад  опредељују се ученици  од IV до VIII разреда и то изнадпросечних спо- 

собности и посебних интересовања за наставу одређеног предмета, 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 I, II и III разреду. Такве ученике уочавају, прате и подстичу наставници разредне наставе и 

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

рад (изводи се све до завршног разреда). 

 

                                                              ДОДАТНИ  РАД 
 

1. Додатни рад се организује и изводи за ученике од IV до VIII 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.). 

2. 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 посебном грађом одабраног предмета (у учењу и истраживању), те 

припремају и излажу своје радове (усмене, писмене, практичне, ликовне, музичке, из области физичких 

спопобности (спорт)...) 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,ликовним колонијама, наступима, школске и друге приредбе). Ученике 

који се посебно истичу у додатном раду треба и посебно стимулисати (похвале, награде, стипендије за даље 

школовање, упис у одговарајућу средњу школу и др.). 

3. 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-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 
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оријентационих садржаја програма (зависно од интересовања и жеља ученика). То значи да наставник није 

обавезан да с појединцем или групом ученика оствари оријентационе програмске садржаје у целини. Битно је да 

планирани програмски садржаји буду у складу са интересовањима и жељама ученика, као и са расположивим 

годишњим фондом часова. 

4. Додатни рад  може се реализовати као индивидуализовани (примерен појединим ученицима) и групни (за 

групе ученика једног или више разреда који се посебно интересују за исте програмске садржаје додатног рада). 

Зависно од интересовања ученика и програмских тема, групе се могу мењати (флексибилност састава групе). 

5. Улога наставника у додатном раду је специфична. У сарадњи са учеником (евентуално - родитељима и 

школским педагогом-психологом) наставник утврђује конкретан програм додатног рада (у развијеним школама 

програм може да утврди и стручно веће у разредној и предметној настави). 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, непосреднији и ближи него у редовној настави, 

заснован на узајамном поверењу и поштовању. 

6. 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, посебне физичке вежбее 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. 

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 сваки  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). 

 

 
7. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

 
Сврха планирања било чега није задовољавање формалних захтева, већ осмишљавање поступака 

којима можемо остварити постављени циљ. Ако као заједнички циљ имамо савремену основну школу 

која својим ученицима омогућава стицање знања и вештина конкурентних у савременом свету, развијање 

њихових склоности, способности и интересовања, онда треба да се више посветимо повећању квалитета 

образовања које нудимо. 

Планирање наставе је као захтев Министарства просвете нужно како би се избегле импровизације 

и произвољан, субјективни избор наставних тема и циљева. Са друге стране планирање сопственог  рада 

служи да сваки Наставник направи сопствени увид у програм свог предмета, да осмисли најбоље начине 

да својим ученицима пренесе знање и развије њихова интересовања  за свој предмет. Није неопходно 

слепо следити редослед наставних садржаја, већ је много важније посветити се развијању интересовања 

и активном стицању знања код ученика. 

Сваки Наставник је у обавези да на почетку школске године као документ има Годишњи 

(глобални) и месечни (оперативни) план рада за све предмете и све програме које предаје, али то не 

значи да треба све да их пише сам. Оптимална организација рада у школи подразумева да наставници у 

оквиру својих стручних  већа за области предмета усагласе програме и направе заједничке планове које 

ће сви спроводити. То је, уз уједначавање критеријума вредновања, односно оцењивања, начин да се 

постигну бољи наставни резултати у школи. Глобални, годишњи план рада је сачињен у складу са 

прописаним планом  и програмом образовања и васпитања. Оперативне планове Наставници сачињавају 

поштујући специфичности предмета и разреда, односно одељења са којим раде, па су у прилици да 
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испоље своју критички (према прописаном програму) и креативни (према ученицима) приступ настави 

свог предмета. 

У фази планирања неопходна је сарадња наставника истог стручног веће као и других већа, 

сарадња са градском управом, стручном службом школе, директором, библиотекаром.... 

 Сваки наставник треба за свој наставни предмет да сачини: 

                       - годишњи глобални план  рада 

                 - оперативни план  рада и 

                 - непосредну припрему за наставну јединицу. 

ГОДИШЊИ ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

Годишњи глобални план  рада наставник је дужан да уради  пре почетка школске године и 

неопходно је претходно да: 

- добро проучи програм наставног предмета, садржај одабраног уџбеника и приручну литературу; 

- изврши попуну збирке, радног листа и учила; 

- да спроведе општу дидактичко-методичку припрему за евентуално увођење извесних иновација; 

- уради распоред наставних тема и фонда часова (време) по темама, за обраду нових садржаја, за 

увежбавање, за понављање, систематизацију, проверавање знања итд. 

-  

ОПЕРАТИВНИ (месечни) ПЛАН РАДА 

У оквиру ширег припремања  за наставу и реализацију сваке поједине теме  из програма рада 

прави се  оперативни план реализације теме који обухвата: 

- Распоред садржаја теме на наставне јединице, односно часове (оперативно-теметски план). 

Програмске садржаје сваке теме наставник дели на наставне јединице у складу са закњучцима 

стручног већа наставника и конкретном ситуацијом у одељењу. При овом планирању треба полазити 

од оперативних задатака и уз добро сагледавање садржаја теме. 

- Образовно-васпитне задатке уз добро сагледавање садржаја целе теме. 

- Тип часа. 

- Напомена која може да се односи на неке важне моменте у току реализације. 

Оперативно месечно планирање дозвољава наставнику већу креативност и елестичност.                                     

 Месечни план рада сваког наставника требало би да садржи следеће елементе 

1. Назив наставне области  (теме), 

2. Назив наставне јединице, 

3. Тип часа, 

4. Облик рада, 

5. Наставне методе и наставна средства, 

6. Место и време извођења наставе/активности,  

7. Иновације у настави, 

8. Корелације унутар предмета и са другим     

   предметима/активностима/областима предмета, 

 9. Процену остварености плана за претходни месец и  

    разлоге одступања. 

 

Делимичног одступања може бити уколико се ради о препоруци  стриуног   

   надзорника. 

 Планирање обухвата и корекције настале на основу сталне анализе резултата 

    рада. 

                        НЕПОСРЕДНА ПРИПРЕМА НАСТАВНИКА ЗА РАД НА ЧАСУ 

                                            - Реализација наставне јединице - 

Након израде Глобалног и Оперативног плана рада, ослањајући се на одабране циљеве и задатке које 

намерава да оствари и изабране садржаје, методе, облике и средства за рад, Наставник треба да направи 
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писану припрему за час. У припреми за час наставник детаљно разрађује шта ће и на који начин и колико 

дуго радити на одређеном часу. Писана припрема за час омогућава рационално коришћење 

расположивог времена за предавање или утврђивање, служи као подсетник Наставнику у току извођења 

часа, али и као основа за евентуалне измене и допуне на наредним часовима. Припремање за час је 

засновано на уважавању различитости код ученика у погледу њиховог знања, искуства и способности, 

укључујући и ученике са тешкоћама у развоју. За припремање Наставници треба што чешће да користе 

савремену стручну литературу, интернет и друге изворе. 

Најзначајнији део припремања наставника за наставу јесте његова припрема за реализацију наствне 

јединице, тј. непосредна припрема за наставни час. На основу тематског плана и предходног припремаwа 

наставник треба да изврши детаљну стручну, дидактичко-методичку и организационо-техничку 

припрему за реализацију одређене наставне јединице (планирање-припремање часа). Без обзира на своје 

искуство, ни један наставник не треба да потцеwује ову припрему или да је схвати као формалност. Из 

наствникове припреме за час треба да резултира одговарајући писани подсетник, који треба да садржи: 

- наставну јединицу, 

- тип часа, 

- образовно-васпитне задатке, 

- наставне облике, 

- методе и средства, 

- могућу корелацију са другим областима, 

- литературу, 

- структуру часа са неопходним белешкама за утврђивање, понављање, самостално  

      вежбање, контролу усвојености наставне јединице, домаћи рад и друго по потреби,  

- накнадну напомену (опаска-белешка наставника о одрђаном часу). 

 

Од часа до часа ове припреме ће се разликовати по својој форми, обиму и садржају. Сваки 

наставник, нарочито почетник мора да има писмену припрему за сваки час. Савесно и квалитетно 

обављен посао програмирања и припремања рада је гаранција за успешну реализацију наставног 

програма. 

 

У циљу успешнијег планирања рада модел може да усмери или помогне наставнику у 

састављању личног плана и програма рада за дати наставни предмет. 

 

Следи модел плана и програма рада као врста подсетника који може бити 

коригован у сваком погледу: 
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Основна школа „Иван Гундулић“ 

НОВИ  САД 

 

 
 

 
 

 

 

 

ПЛАН   И ПРОГРАМ РАДА   НАСТАВНИКА 
 

( ГОДИШЊИ И ОПЕРАТИВНИ ) 

 

за школску __________ годину 

 

 

 

С Р П С К И   Ј Е З И К 
 

 

 
План рада се реализује у следећим одељењима: 

 
Разред 

и одељење 

Недељни 

фонд часова 

Годишљи фонд 

часова 

               

               

 

 

 
                      Наставник:                                     М.П.                             Директор школе: 

 

           _______________________                                                   _______________________ 
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    ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
 

Наставни предмет: српски језик                            Разред: V1 
 

Ред.бр. 

наставне 

теме 

 

                             НАСТАВНА  ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

 

обраду 

остале 

типове 

часова 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

 На крају набројаних тема може се  сумирати укупан број наставних 

тема, број часова, (за све теме) број часова за обраду и остали типови 

часова 

                                              У К У П Н О : 

   



                                                                ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
 

За месец  СЕПТЕМБАР            године 
 

Ред.бр. 

Наст.  
теме 

Ред. бр.  

часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију; везе умутар предмета и са 

другим предметима 

Тип часа Облик рада Метод рада Место рада и 

наставна 

средства 

Иновације Само(евалуа

ција) 

и корекција 
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Пример ОПЕРАТИВОГ ПЛАНА НАСТАВЕ И УЧЕЊА (почев од школске 2018/2019. године)

Наставни предмет: 

Годишњи фонд часова:  Недељни фонд часова: 

Циљ и задаци предмета:  

Наставна тема Садржаји наставне теме 

Активности у образовно-

васпитном процесу 
Начини и поступак 

остваривања 

програма 

Исходи 

Ученик Наставник 

      

Корелација:  



 

8. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
 

У слободне активности  се укључују ученици од четвртог разреда и по правилу ученици 

V до VIII се могу укључити у највише две врсте слободне активности. Укључивање је на бази 

добровољности. У школи се организују слободне активности из области наставних предмета, 

области културно-уметничких делатности, области радно-производне и техничке делатности и 

слободне активности из области спортске и рекреативне делатности. 

           Интересовање ученика за слободне активности утврдиће предметни наставници у првој 

половини септембра. Стручни руководиоци ће донети годишње оперативне планове и програме 

рада за целу школску годину. Евиденција о раду ће се редовно водити у дневницима рада 

слободних активности. Групе ће се конституисати до краја септембра, а са радом ће почети од 

првог октобра. Извештај о раду слободних активности стручни руководиоци ће поднети на крају 

првог и на крају другог полугодишта. Планови  слободних активности саставни су део школског 

програма рада. 

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика   

Активности 

наставника  

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Друштвене 

активности 

Израда паноа, 

зидних новина, 

посете, изложбе, 

учешће у 

акцијама 

локалне 

заједнице 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара 

ситуацију 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

Дијалошка,  

текстуална,  

метода писаних 

радова, излагање, 

демонстративна, 

систематско 

посматрање, 

практични рад, 

илустративна, 

експериментална, 

пронцип 

очигледности 

Сарадња са локалном 

заједницом Развијање свести о 

здравом начину живота, 

поштовање разлика и уважавање 

својих и туђих потреба, 

изграђивање личних критичких 

ставова   

Техничке 

активности 

Израда 

честитки,израда 

модела, уређење 

простора, израда 

васкршњих 

украса 

Развијање креативности, 

стваралачког рада, уредности, 

прецизности, изграђивање  

личних критичких ставова   

Хуманитарне 

активности 

Прикупљање 

помоћи, учешће у 

хуманитрним 

акцијама, помоћ 

ученицима који 

слабије напредују  

Развијање хуманости, 

Поштовање разлика и туђих 

потреба, развијање 

такмичарског духа 

Спортске 

активности  

такмичење у 

спортским 

вештинама, 

учешће у кросу,  

Игре без гранца 

Развијање такмичарског духа, 

Развијање моторичке 

спретности и физичких 

способности 

Културне 

активности 

Посете музеју, 

биоскопу, 

позоришту, 

библиотеци, .... 

Развијање опште културе, 

Развијање и подстицање 

стваралачке активности, 

развијање маште орггиналности 

и  смисла за 

лепо,оспособљавање ученика за 

испуњење слободног времена 

садржајима из области културе, 

науке, технике, уметности,.... 

 

 



 

361 

 

9. ПРОГРАМ  РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 

Наша школа организује рад у продуженом боравку у три групе и то две групе чине 

ученици првог разреда, док трећу чине ученици другог разреда. Уколико. Ради остваривања 

утврђених педагошких циљева неопходно је добро анализирати садржаје програма, а на основу 

тога сачинити сваке године план рада прилагођен потребама и могућностима школе.  

 

 

Цињеви и задаци 
 

 хуманије реаговање на потребе преангажованих родитеља; 

 ублажавање последица створених деловањем наглашених социјалних разлика; 

 потпуније обезбеђивање услова за интелектуални, емоционални, естетски, радни, социјални, 

психофизички развој личности детета; 

 стварање предуслова за организовано праћење одмерености и примерености захтева утврђених 

заједничким планом рада; 

 стицање повратних информација о укупној ваљаности примењених метода, облика рада и средстава у 

процесу образовно-васпитног рада; 

 хуманизација интерперсоналних односа у школи и сарадња са родитељима. 

 
Начин остваривања програма 

 

     Сви облици и видови образовно-васпитног рада са ученицима проистичу из заједничког планирања и 

програмирања рада у школи. Самосталним радом ученици у продуженом боравку организовано и плански, уз 

стручну и педагошку помоћ и сарадњу са наставницима, утврђују, продубљују и коначно усвајају нова знања, 

умења и навике. Самостални рад се свакодневно организује из свих  обавезних, изборних и факултативних 

предмета  зависно од потреба ученика. 

Задатак наставника је да уводи ученике у методе учења и да доприноси дидактичко-методичкој и 

програмској корелацији са остваривањем програмских задатака у настави. Задаци урађени на часовима 

самосталног рада се прегледају редовно и ученицима се дају објашњења.  

О планирању и остваривању ових активности обавештавају се родитељи на родитељским састанцима или 

кроз индивидуалне разговоре. 

Активности у слободном времену ученика имају првенствено забавни и стваралачки карактер, а оне могу 

бити радно-техничке, хуманитарне, производне, спортске, културно-уметничке, забавне... 
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10. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Програм културних активности школе обухватају: прославу дана школе, почетка и краја 

школске године и завршетка основношколског образовања и васпитања, прославе школских и 

државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете 

установама културе, заједничке активности школе и јединице локалне самоуправе и друге 

активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културном 

развоју окружења школе. 

Прославе школских и државних празника, почетка и краја школске године и завршетка 

основношколског образовања и васпитања за ученике организују се у школи или у договору са 

јединицом локалне самоуправе у установама културе. 

Програм културних активности наше школе треба планирати по шеми: 

(пример) 

Ред. 

број 

 

Назив активности Циљ и 

задаци 

Реализатори  Време 

1. 

 

 „Дана отворених врата за прваке и 

родитеље“, свечани дочек, активност са 

децом, разговор и презентацијашколе 

родитељима. 

Прилагођавање 

деце новоом 

окружењу и 

учитељима, 

марлетинг шк. 

Стручни 

сарадници, 

учитељи 

будућих првих 

разреда 

Март 

2.     

 

11. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-

РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 
Циљ овог програма је развој и практиковање здравог начина живота, развој свести о 

важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких 

способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у 

оквиру школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви 

ученици. 

Школа у оквиру програма школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе, 

организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта. Недеља школског 

спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и 

могућностима ученика. 

Активности/садржај: Школа ће организовати спортске манифестације у свом простору - 

разни турнири у кошарци, одбојци, рукомету, такмичење између две ватре, пигон такмичење, 

игре спретности, као и ван свог простора - крос, недеља школског спорта... Програм ће 

обухватати не само активности, него и задатке, време реализације, носиоце реализације. 
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12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА 

РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других 

облика ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних 

супстанци и малолетничка делинквенција остварују се кроз различите наставне и слободне 

активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима у сарадњи са 

јединицом локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама. 

У остваривање програма укључују се и физичка и правна лица са територије јединице локалне 

самоуправе, установе у области културе и спорта, вршњачки посредници, као и лица обучена за 

превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и занемаривања и других облика 

ризичног понашања. 

Да би се створио добар програм превенције увек треба пратити анализу стања безбедности у 

установи и треба је повезати са процесом самовредновања и вредновања рада и развојним 

планирањем. 

Циљеви овог програма су стварање и неговање климе, прихватања толеранције и 

уважавања; дефинисање поступака и процедура и реаговања у ситуацијама насиља; 

информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима; успоставаљање 

система ефикасне заштите;  

Задаци програма су информисање колектива и ученика о проблемима и случајевима 

вршњачког насиља; комуникација са надлежним службама;  

 Програм треба да садржи врсте активности, време и носиоце реализације. Активности 

треба да обухватају: 

Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља; 

Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља; 

Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља; 

Информисање колектива и ученика о проблему вршњачког насиља; 

Едукација о проблемима насиља; 

Уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи; 

Тимски рад на смањењу насиља у школи; 

Комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Малолетничка 

делинквенција, Здравствени центар...) 

Oбука за доношење правила понашања и реституцију у оквиру одељењске заједнице (Iрaзред); 

Редефинисање школских правила; 

Упознавање ученика и родитеља првих разреда са програмом пројекта; 

Укључивање у активности ђачког парламента;  

Организовање хуманитарних активности – помоћ у набављању уџбеника и школског прибора 

ученицима којима је овај вид подршке неопходан; 

Постављање зидних новина; Организација спортских активности; 

Како управљати атмосфером и понашањем у одељењу; 

Плакати на тему борбе против насиља - зидне новине; 

Обука нових чланова Вршњачког тима 

Поставка и креирање стране на сајту школе; 

Изложба дечијих радова на тему везану за борбу против насиља 

Избор нај ученик, нај наставник; 

Ненасилна комуникација (филм за ученике од I до IV разреда); 

Организовање  презентације за Савет родитеља на тему заштите деце од насиља, занемаривања 

и злостављања (чланови тима); 
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Акција у „Туђим ципелама“-за децентрацију и неговање емпатичности и инклузивног приступа; 

Како да се заштитимо од електронског насиља, радионице у оквиру одељенских заједница.  

Информисање треба да буде континуирано, заступљено на свим нивоима и у свим фазама 

планирања и реализације активности. На који начин ће се информације размењивати зависи од 

конкретних могућности установе и капацитета запослених (састанци актива, родитељски 

састанци, разглас, панои, новине, веб-страна установе и сл.). 

Информисање има за циљ подизање нивоа обавештености свих интересних група о насиљу, 

његовим облицима и присутности у датој установи, факторима који утичу на појаву насиља и 

мерама које установа предузима у превенцији. 

Информисањем унутар установе сви учесници се упознају са:  

• законском регулативом, Посебним протоколом и Оквирним акционим планом; 

• улогама и одговорностима предметних наставника, одељењских старешина, стручне службе и 

Тима, тј. унутрашње заштитне мреже;  

• превентивним активностима које се у установи реализују;  

• процедурама у интервенисању; • распрострањеношћу, природом и одликама различитих 

облика насиља4 ; • здравственим, психолошким и социјалним последицама насиља;  

• ризицима за појаву насиља.  

Размена информација са другим установама у локалној заједници омогућава ефикаснију 

превенцију насиља и благовремено и адекватно реаговање. Таква комуникација нарочито је 

важна у кризним ситуацијама. Потребно је идентификовати различите институције на локалном 

и националном нивоу и конкретне особе са којима установа сарађује у области превенције, 

информише их о својим активностима, којима се обраћа када јој треба подршка. То су најчешће: 

школска управа (просветни саветници), општина (просветна инспекција), дом здравља, центар 

за социјални рад, МУП, медијске куће, удружења грађана итд. Са овим установама размена 

информација је редовна, планска и усмерена ка узајамној подршци, посебно за функционисање 

спољашње заштитне мреже у локалној заједници.  

Приликом припреме и реализовања информисања потребно је дефинисати:  

• све циљне групе (деца, родитељи, школски/управни одбор, локална заједница и други); 

• начине прикупљања информација (анкете, разговори, дебате, стручна литература,...);  

• начине информисања (водећи рачуна о узрасту, претходним знањима и искуствима); утврдити: 

• динамику информисања и особе одговорне за информисање;  

• циљ информисања и садржај информација; водити рачуна о:  

• специфичностима установе;  

• поверљивости одређених информација;  

• заштити приватности. 
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13. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Школа у сарадњи са установама за професионалну оријентацију помаже родитељима, 

односно старатељима и ученицима у избору средње школе и занимања, према склоностима и 

способностима ученика и у том циљу прати њихов развој и информише их о карактеру и 

условима рада појединих занимања. 

Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и 

њиховим родитељима, односно старатељима, у избору средње школе и занимања, школа 

формира тим за професионалну оријентацију, у чијем саставу су стручни сарадници и 

наставници. 

Тим за професионалну оријентацију реализује програм професионалне оријентације за 

ученике седмог и осмог разреда. Програм садржи и упознавање родитеља са њиховом улогом у 

професионалном опредељивању деце; предавање педагошко-психолошке службе; уређење 

паноа- кутак за професионалну орјентацију; радионице у оквиру пројекта ,,Професионална 

оријентација“ у седмом и осмом разреду; тестирање ученика осмог разреда тестом ТПИ; дан 

образовања - представљање средњих школа и њихових смеров; организовање одласка ученика 

осмог разреда на дане отворених врата у средњим школама (уз присуство стручних срадника, 

одељенских старешина или родитеља); правовремно информисање ученика о завршном испиту 

и упису у средњу школу, са посебним освртом на ученике који се школују по индивидуалном 

образовном плану. За ученике који се школују по индивидуалном образовном плану ради се 

посебна припрема за завршни испит и упис у средњу школу. Психолог школе тестира ученике 

и у сарадњи са родитељима и стручном службом школе и дирекором реализују се све 

неопходне етапе за упис. Школа укључује све потребне актере (здравствена комисија, окружна 

комисија, интерресорна комисија и Школска управа). Школа успоставља контакт са средњом 

школом у коју се уписиују ученици како би дошло до размене информације и припремања 

средине и услова рада за одређеног ученика.  

 
Садржаји 

програма 

Активности 

ученика  

Активности 

наставника 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Самоспознаја Ученицислушају, 

посматрају, 

причају, описују, 

упоређују, цртају, 

одговарају на 

питања, дискутују, 

предлажу, користе 

рачунаре, праве 

паное, сарађују у 

групи или пару. 

Наставник 

припрема 

материјал за 

радионице, 

организује, 

реализује 

радионице, 

информише, пише, 

црта, мотивише, 

прати активности 

ученика, подстиче 

на рад, објашњава, 

демонстрира 

радионице Ученици треба да  кроз 

радионице, тестове, 

интроспекцију и саветовање 

препознају своје таленте, 

интересовања, вредности, 

склоности и могућности; 

Општициљ ове области је 

освешћивање личних афинитета и 

капацитета ученика у оквиру 

стицања реалне слике о себи. 

Информисање о 

занимањима 

Ученицислушају, 

посматрају, 

причају, описују, 

упоређују, цртају, 

одговарају на 

питања, дискутују, 

предлажу, користе 

рачунаре, праве 

Наставник 

припрема 

материјал за 

радионице, 

организује, 

реализује 

радионице, 

информише, пише, 

радионице Ученици треба да  истражују свет 

занимања и професија, која су 

знања, вештине и особине 

потребне за успешно бављење 

занимањем, какве могућности 

постоје на тржишту рада; 

Општи циљ ове области је 

стицање знања о различитим 
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паное, сарађују у 

групи или пару. 

црта, мотивише, 

прати активности 

ученика, подстиче 

на рад, објашњава, 

демонстрира 

информационим понудама о 

школи и занимању, као и 

оспособљавање ученика да 

активно и самостално користе 

расположиве информације. 

Могућности 

школовања 

Ученицислушају, 

посматрају, 

причају, описују, 

упоређују, цртају, 

одговарају на 

питања, дискутују, 

предлажу, користе 

рачунаре, праве 

паное, сарађују у 

групи или пару. 

Наставник 

припрема 

материјал за 

радионице, 

организује, 

реализује 

радионице, 

информише, пише, 

црта, мотивише, 

прати активности 

ученика, подстиче 

на рад, објашњава, 

демонстрира 

радионице Ученици треба да  се упознају са 

могућностима за школовање - 

школама, факултетима и другим 

образовним установама и сазнају 

како изгледа школовање за 

њихово жељено занимање; 

Општи циљ је упознавање 

ученика са начинима 

информисања о могућностима 

школовања. 

Реални сусрети Ученици одлазе на 

реалне сусрете ако 

су ван школе, 

присуствују 

излагању 

експерата, 

постављају 

питања, учествују 

у неким 

практичним  

активностима. 

Наставник 

организује долазак 

експерата, 

организује одлазак 

деце у друге школе 

или установе 

(организације), 

води ученике на 

реалне сусрета, 

охрабрује ученике 

да поставлјају 

питања. 

Сусрети са 

експерима у 

школи и/или 

одласци у 

друге школе 

или 

организације 

Ученици треба да  се упознају са 

представницима жељених 

занимања и радним окружењем, 

испробавају поједине радне 

задатке и распитују се о 

занимањима и потребном 

школовању; 

Општи циљ ове области је 

упознавање са светом рада и 

опробавање ученика у 

аутентичним систуацијама у 

свету рада 

Одлука о избору 

занимања 

Ученицислушају, 

посматрају, 

причају, описују, 

упоређују, цртају, 

одговарају на 

питања, дискутују, 

предлажу, користе 

рачунаре, праве 

паное, сарађују у 

групи или пару. 

Наставник 

припрема 

материјал за 

радионице, 

организује, 

реализује 

радионице, 

информише, пише, 

црта, мотивише, 

прати активности 

ученика, подстиче 

на рад, објашњава, 

демонстрира 

радионице Ученици треба да  боље познају 

себе, имају потребне 

информације и да су сигурнији у 

доношењу одлука. 

Општи циљ је оснажити ученике  

да самостално донесу одлуку о 

даљем школовању и занимању. 
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14. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Школа сарађује са здравственим  установама у спровођењу здравствене заштите ученика, 

посебно у обављању лекарских прегледа деце која полазе у први разред, спровођењу редовних 

систематских лекарских прегледа и вакцинација, у складу са законом. 

Програм обухвата све активности које доприносе формирању личних хигијенски навика, 

формирање навика здраве исхране, значај спорта за здравље, родно, односно полно уважавање. 

Садржаји програма Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Систематски прегледи ученика Редовни 

систематски 

прегледи, 

прегледи пред 

одлазак у школу 

у природи, на 

екскурзије, 

летовања, 

зимовања 

Здравствена заштита, Развијање свести о важности 

превенције и заштите здравља  

Стоматоошки систематски прегледи и 

санација 

Редовни прегледи 

код школског 

стоматолога,  

Развијање свести о важности превенције и заштите 

здравља уста и зуба 

Континуирана сарадња са ДЗ, Црвеним 

крстом,  

Предавања, 

трибине, 

радионице 

Развијање свести о здравим стиловима живота 

важности превенције, здраве исхране,  

 

Могући облик планирања- шема: 

Ред. 

број 

САДРЖАЈ  РАДА Носиоци и 

сарадници 

Време 

                                ИЗГРАЂИВАЊЕ САМОПОШТОВАЊА 

 

1. Објаснити ученицима основне појмове као што су: осећање 

(позитивно – негативно), самопоштовање, разлика између егоизма и 

самопоштовања (према узрасту ученика). 

Учитељи од I 

до IV разреда 

Према наст. 

плану 

2...    

 

                                                      ЗДРАВА ИСХРАНА 

5.1. 

    

Пирамида исхране, пет значајних оброка – приказ филма и разговор  

(II разред), формирање навика у вези са правилном исхраном. 

Педагог Према плану 

за II р. 

  2. 

  3... 

Храна која гради, даје снагу и чува здравље (III, IV р.), 

разговор и групни рад 

Педагог Према плану 

за ОС 

 

                                           БРИГА О ЉУДСКОМ ТЕЛУ 

   1. Ученике млађег узраста упознати са основама личне хигијене – пра-

ње руку, купање, хигијена уста и зуба, хигијена одевања, становања 

и исхране. 

Учитељи I и 

II р. и у ПБ 

Према плану 
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    2. 

     

    3. 

     

    4. 

Објаснити ученицима значај правилне осветљености просторије и 

штетан утицај лоше осветљености на чуло вида. 

Упознати ученике са штетним утицајем који на организам има 

дуван, као и остали материјали који мењају расположење човека. 

Уредити пано у учионици поводом Дана здравља (7. април). 

Наст. I–VIII 

р. 

 

 

V–VIII 

 

 

Према плану 

                          

                                 ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЉЕ 

    1. 

 

    2. 

    3... 

Организовати такмичење у игри „између две ватре“ и друге игре 

спретности. 

Организовати одласке на спортске утакмице и такмичења. 

Формирати тимове за одбојку и рукомет и организовати утакмице. 

 

 

I–IV 

 

 

Према плану 

ОС и 

наставника 
 

 

                                           

                                                              БИТИ  ЗДРАВ 

    

   1. 

    

   2. 

 

   3... 

 

Разговарати са ученицима о природној одбрани организма и начину 

спречавања инфекције. 

Организовати разговор на тему „Страх од болести“. 

Указати на значај спавања и релаксације. 

 

Наставници 

IV р. 

 

I–III 

 

 

 

Током године 

према плану 

    

 

    

Организовати радионице и разговор на тему „Кућни љубимци и 

заштита здравља“ 

II, педагог 

 

IV–VIII 

Новембар, 

децембар, 

фебруар 

                                             БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ 

    

   1. 

 

 

   2. 

    

 

Објаснити ученицима какве се све опасности крију при употреби 

нечисте воде, хране, као и при неправилном коришћењу струје, 

плина... 

Заштита здравља и кућни љубимци. 

 

Наставници 

I–IV 

OC, I–IV 

ОC, VI 

Педагог 

 

 

Током године 

према плану 

ОС 

 

                                            ОДНОС СА ДРУГИМА 

   1. 

    

   2. 

   3. 

   4... 

 

Разговарати како ђаци могу и треба да помогну својим родитељима, 

старијим особама... 

Разумевање потребе и осећања других (разговор, примери...). 

Организовати разне активности и учешће на конкурсима поводом 

Међународног дана особа са инвалидитетом (3. 12). 

OC  и О3 

I–VIII 

VII, VIII, 

ОC 

 

Током године 

 

                                 ХУМАНИ ОДНОСИ МЕЂУ ПОЛОВИМА 

   1. 

 

   2. 

 

   3... 

Разговарати са ученицима о променама у пубертету уз пројекцију 

филма. 

Упутити ученике како да се односе према болеснику у кући, а како 

према болесном другу. 

Организовати заједничко дружење и забаве дечака и девојчица 

и причати о понашању и узајамном поштовању и толеранцији. 

Наставници 

IV, V, VIII 

Педагог 

Наставници 

V–VIII 

 

 

Према плану 

рада ОС 

Март 

Током године 

Од почетка школске 2017/2018. године у пети разред је уведен предмет Физичко и 

здравствено васпитање. Кроз овај наставни предмет ученици се информишу о важности 

очувања и постизања здравља кроз бављење физичкима активностима. 
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15. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно 

ученика из осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите. 

Уколико је потребно школа организује прикупљање средстава за ове сврхе кроз акције 

школског спорта, волонтирања и других добротворних акција. У оквиру овог програма треба 

предвидети врсте акција, сарадњу са Центром за социјални рад, сарадњу са нењвладиним 

организацијама, хуманитарним организацијама, разним удружењима, а могуће је формирање 

постојања „донаторске касе“ чија средства би била искључиво усмерена на породице са 

тежиум социјалним стањем. 

Циљеви и задаци програма социјалне заштите су: 

- врло је битно истакнути да је заштита детета јадинствен процес у коме учествују 

различити системи, а кључна реч је сарадња; 

- организовање разговора, трибина,обука  о безбедности и заштити ученика; 

- дефинисање процедура и поступаказа социјалну заштиту и реаговање у датим 

ситуацијама;              

- сарадња са релевантним службама и континуирано евидентирање                                                   

-  саветодавни рад са родитељима. 

Школа је од школске 2017. године ушла у пројекат „ Превенција осипања ученика 

Ромске националности из образовног система у Новом Саду“. Реализација пројекта траје до 

децембра 2018. године. Формиран је школски тим који ће пратити ученике који су под ризиком 

и преузимаће неопходне мере како не би дошло до осипања деце из редовног система 

школовања. Након завршетка пројекта, са знањем и алатима које смо стекли наставићемо да 

пратимо редовнос похађања наставе свих ученика, са посебним освртом на оне који су под 

ризиком од осипања. 
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16. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као 

и очување природних ресурса. Очување природних ресурса обухвата и упознавање са 

коришћењем и рационалном употребом тих ресурса у области енергетике. 

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 у складу са законом. 

Програм може да садржи разне акције уређења учионице, школских холова 

(озелењавање) као и уређење школског парка. Избор учионице са највише цвећа; уређивање 

радног простора и паноа и обележавање Светског дана воде, шуме, сунца....; радови у 

школском дворишту садња и нега дрвећа и цвећа; израда и постављање кућица за птице; акције 

сакупљања рециклажног материјала. 
Садржаји 

програма 

Активности 

ученика  

Активности 

наставника  

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Светски дан 

заштите озонског 

омотача 

 

Дан заштите 

животиња 

 

Национални дан 

без дуванског дима 

 

Светски дан воде 

 

Светски дан 

заштите 

биодиверзитета. 

Природни ресурси 

Прикупљање 

материјала, 

израда постера 

на задату тему, 

презентација, 

истраживање, 

обрада 

података, 

решавање 

проблема 

извођење 

ѕакључака, 

дискусија, 

изложба радова 

 

 

Менторска улога 

наставника, 

омогућити 

подстицајну средину 

за рад и учење, 

сарадња, праћење, 

усмеравање, 

развијање потреба и 

могућности личног 

ангажовања у 

заштити животне 

средине 

Изложба радова 

ученика на задате 

теме, постављање 

едукативно – 

информативних 

постера у кабинету 

за биологију и у 

холу школе, 

презентација 

Разумеју улогу и значај 

личног ангажовања у 

заштити животне средине, 

стекну знања у вези са 

изворима и последицама 

угрожавања животне 

средине, схвате значај 

озонског омотача, изграде 

ставове, развијају знања и 

умења неопходна за заштиту 

животне средине, развијају 

еколошку, здравствену и 

културу живљења, 

постицање на тимски рад, 

схвате значај очувања 

биодиверзитета, упознају 

природне ресурсе и значај 

рационалног коришћења 

Светски дан 

чистог ваздуха – 

Присуство 

прашине у ваздуху 

Извођење вежбе  

Упознати ученике са 

поступком вежбе и 

начином извођења 

Плочице премазане 

вазелином 

распоредити на 

различита места у 

школи и школском 

дворишту након 4 

часа покупити 

плочице, 

посматрати под 

лупом и извести 

закључке 

изграде ставове, развијају 

знања и умења неопходна за 

заштиту животне средине, 

схвате значај оувања ваздуха 

и основне изворе загађења, 

развијање еколошке свести 

Дан борбе против 

сиде 

Израда црвених 

трака као 

симбол 

солидарности 

са оболелима од 

хива 

Упознавање, 

едукација ученика 

кроз презентације, 

кратке филмове , 

сарадља са Црвеним 

крстом 

Приказ филмова и 

презентација, 

израда црвених 

трака 

Познаје основне механизме 

деловања превентивних мера 

у очувању здравља 
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Дарвинов дан Изложба 

ученичких 

радова, 

учествовање у 

дискусији, 

прикупљање 

информација о 

Дарвину и 

еволуцији 

Израда презентација, 

прикупљање 

неопходног 

материјала о 

Дарвину и 

еволуцији, 

приказивање 

кратких филмова, 

дискусија 

Приказ кратких 

филмова о 

еволуцији, 

презентације на 

тему еволуције и 

Дарвиновог 

истраживачког 

рада, дискусија 

Да ученици схвате 

елементарне основе теорије 

органске еволуције и 

разумеју историјски развитак 

Земље и живота на њој, 

упознају се са радом 

Дарвина, схвате значај 

еволуције 

Дан енергетске 

ефикасности 

Израда и 

анализа анкете 

Менторска улога 

наставника, израда 

анкете, упознавање 

са начином 

реализације вежбе, 

анализа резултата 

Израда и анализа 

анкете 

изграде ставове, развијају 

знања и умења неопходна за 

заштиту животне средине, 

развијају еколошку, 

здравствену и културу 

живљења, развој еколошке 

свести, схватају значај и 

потребу за енергетском 

ефикасношћу, очување 

природних ресурса и 

упознавање са коришћењем 

и рационалном употребом 

тих ресурса у области 

енергетике 

Дан планете Земље Активно 

учествовање у 

трибини, израда 

предмета од 

рециклираног 

материјала, 

учествовање у 

локалним 

еколошким 

акцијама 

 

Трибина – Заштита 

животне средине 

Радионица – Отпад и 

рециклажа припрема 

материјала, сарадња 

са локалном 

заједницом, 

организовање 

локалних еколошких 

акција 

Трибина – Заштита 

животне средине 

Радионица – Отпад 

и рециклажа 

Учешће у 

локалним 

еколошким 

акцијама 

изграде ставове, развијају 

знања и умења неопходна за 

заштиту животне средине, 

развијају еколошку, 

здравствену и културу 

живљења, развој еколошке 

свести, схватају значај и 

потребу очувања природних 

ресурса, Разумеју улогу и 

значај личног ангажовања у 

заштити животне средине, 

стекну знања у вези са 

изворима и последицама 

угрожавања животне средине 

Европски дан 

паркова 

Израда 

фотографија, 

постера на 

задату тему, 

посета парку, 

учествовање у 

акцији 

Учинимо 

паркове 

лепшим 

 

 

Обилазак парка на 

територији Бача, 

сарадња са локалном 

самоуправом 

Обилазак парка на 

територији Бача, 

садња дрвећа или 

цвећа у сарадњи са 

локалном 

заједницом 

изграде ставове, развијају 

знања и умења неопходна за 

заштиту животне средине, 

развијају еколошку, 

здравствену и културу 

живљења, развој еколошке 

свести, схватају значај и 

потребу очувања природних 

ресурса, Разумеју улогу и 

значај личног ангажовања у 

заштити животне средине, 

стекну знања у вези са 

изворима и последицама 

угрожавања животне средине 

Дан заштите 

животне средине 

Извођење 

закључака и 

осврт на 

еколошке 

акције током 

године 

 

Праћење, опажање, 

закључивање 

Проглашење 

зеленог хероја 

школе  

Разумеју улогу и значај 

личног ангажовања у 

заштити животне средине, 

развој еколошке свести 
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17. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и 

заједно са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од 

којих зависи развитак школе. Програм садржи делове који се односе на укључивање у акције 

Дечијег савеза, организовање спортских манифестација и догађаја, сарадња са Саветовалиштем 

за младе (овладавање животним и социјалним вештинама); учешће у кампањама промоција 

здравих стилова живота; едукација о безбедности у саобраћају и проблемима малолетничке 

деликвенције (МУП); едукација о хигијени (дом здравља); сардња са музејима у окружењу и 

шире, галеријама, позориштем, Домом здравља, другим основним школама, средњим школама и 

факултетима, радним организацијама, предшколсим установама, Културно уметничким 

друштвима итд. 

Садржаји програма Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Сарадња са друштвеним 

делатностима 

Консултативни 

разговори у вези 

израде финансијског 

плана, Помоћ при 

спровођењу  јавних 

набавки 

Успешна израда финансијског плана уз 

сагледавање реалних могућности локалне 

самоуправе, Поштовање прописа у области 

финансијског пословања 

Сарадња са МУП-ом Организација 

трибина, предавања, 

контролни прегледи 

возила приликом 

одласка на 

екскурзије, излете и 

школе у природи 

Утицати на повећање свести о безбедности у 

саобраћају,  

Сарадња са месном  заједницом Заједничке акције 

озелењавања, 

уклањања графита, 

чишћење околине 

школе, ..... 

Учешће у акцијама месне заједнице 

Сарадња са градском управом Културне  и спортске 

активностима  

локалне управе 

Учешће у културним,  спортским и другим  

активностима  локалне управе 
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18. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима 

ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом 

сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, 

односно старатељима деце и 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. 

Школа редовно организује отворени дан школе за родитеље. 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа организује анкетирање 

родитеља, односно старатеља, у оквиру Плана самовредновања рада школе, Школског развојног 

плана као и у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу 

њихових сугестија за даљи рад и сарадњу са школом. 

Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у 

обзир у поступку вредновања квалитета рада школе. 

Програм треба да обухвати  и индивидуалне и групне разговоре и родитељске састанце са 

одељ. старешинама, стручном службом, директором; предавања за родитеље ученика првог, 

петог и осмог разреда; саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају сметње у 

развоју, а образују се у оквиру редовног школског система; упознавање родитеља са 

портфолиом ученика; учешће родитеља у културним и спортским манифестација школе; 

формирање кутка за родитеље; организовање социјалних активности-дружење, излети,.. 

 
Садржаји програма Активности наставника  Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

Помоћ родитељима у 

остваривању васпитне функције 

породице 

 

Предавања , индивидуални 

разговори, разговори у 

сарадњи са стручним 

сарадницима  

Родитељски 

сатанци,групни разговори, 

индивидуални контакти, 

Дан пријема 

родитеља,Обезбеђивање и 

упућивање родитеља на 

литературу 

Ојачати породицу, 

указати на важност 

правилног 

функционисања 

породице; Успоставити 

добру сарадњу ради  

јединственог  деловања 

на васпитање и 

образовање деце 

 

 

Укључивање родитеља у живот и 

рад школе и њихово ангажовање 

у активностима од значаја за 

школу 

 

 

 

Анимира родитеље, подстиче 

их, извештава  

Заједничка израд кодекса 

понашања, израда 

процедура реаговања у 

случајевима вршњачког 

или било ког другог 

злостављања и 

малтретирања, сардња на 

писању пројеката за 

унапређење материјално 

техничких услова 

рада,учешће у културној и 

јавној делатности школе 

организовање спортских 

активности 

 

 

 

Узејамно повезивање и 

деловање школе и 

породице као услов за 

успешно остваривање  

циљева  васпитања и 

образовања деце   

 

Сарадња са родитељима на пољу 

ПО 

Након тестирања психолог 

обавља разговор са 

ученицима и родитељима  

Разговор о успеху на тесту 

- професионална 

оријентација ученика 

 

Утицати  на правилан  

избор занимања 
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19. 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 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. 

У школској библиотеци код ученика се развијају навике читања и коришћења 

библиотечких услуга. Ученици се оспособљавају да користе информације у свим облицима и на 

свим медијима и омогућава им се да овладају вештинама потребним за учење у току целог 

живота. 

Наша школа има школску библиотеку, у складу са законом. 

Програм рада школске библиотеке обухвата и акције прокупљана књига ради богаћења 

библиотечког фонда, организују акције обнове књига, куповине нових, сусрете са песницима и 

писцима, глумцима и новинарима. Организовање посете сајму књига, већим градским 

библиотекама код нас и другим градовима... 

 

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика  

Активности 

наставника 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Промовисање 

програма читања  

Припремање 

материјала на 

задате теме, 

постављање 

паноа 

Анализирање 

потреба за 

информацијама и 

изворима знања 

ученика у 

образовном 

процесу школе 

На часовима одељенске 

заједнице, у библиотеци 

Развијање културе 

читања код ученика, 

говорне културе као и 

потреба, навика и 

интересовања 

закоришћење 

библиотечке грађе 

Активно 

слушање приче 

и анализа 

прочитаног 

Библиотекар 

припрема 

литературу коју ће 

читати 

Организована посета првака 

библиотеци. Библиотекар 

припремљен текст чита и 

разговара са оченицима о 

књигама, писаној речи и 

библиотеци 
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20. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Школа планира и организује излете, екскурзије и наставу у природи, на начин и под 

условима утврђеним наставним планом и програмом. Програм излета, екскурзија и наставе у 

природи саставни је део школског програма и годишњег плана рада школе. 

Циљи задаци  
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању 

циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и 

непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с 

културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.  

Задаци екскурзије су:  

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,  

- повезивање и примењивање знања и умења,  

- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, 

неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, 

културним, етичким и естетским вредностима,  

- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, - успостављање 

непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно, - проучавање 

објеката и феномена у природи,  

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима,  

- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, - развој и практиковање 

здравих стилова живота, - развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање 

еколошких навика и навика заштите животиња,  

- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из 

различитих извора,  

- оснаживање ученика у професионалном развоју, - подстицање самосталности ученика 

и одговорности за сопствено понашање,  

- развијање способности оријентације у простору.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
Први циклус основног образовања и васпитања  

У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи 

програмски садржаји: Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-

географских одлика Србије. Посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак 

станишта биљака и животиња у околини и Србији). Посетe заштићеним природним 

подручјима (национални паркови, резервати, споменици природе...). Упознавање с 

прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, културно-

историјских споменика, етно- села, спомен-кућа знаменитих људи - научника, књижевника, 

уметника, војсковођа, државника...). Развијање способности оријентације у простору и 

времену. Обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми 

(упознавање с производњом здраве хране). Обилазак привредних друштава и јавних предузећа 

(прерада природних сировина, упознавање с различитим делатностима људи, заштита 

животне средине...).  

Други циклус основног образовања и васпитања  

У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи 

програмски садржаји: Посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-

географским и друштвено-географским одликама Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и 

животињски свет, заштићени природни објекти и национални паркови, становништво, народи 

и етничке заједнице у Србији...). Обилазак праисторијских, античких, средњовековних, 
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нововековних и локалитета савременог доба (Лепенски вир, Винча, Сирмијум, Виминацијум - 

војни логор, Гамзиград - царска палата, Медијана, Студеница, Ђурђеви Ступови, Жича, 

Милешева, Сопоћани, Градац, Грачаница, Високи Дечани, Раваница, Лазарица, Љубостиња, 

Манасија, Каленић, Сремски Карловци, Крушедол, Ново Хопово, Врдник, Смедеревска 

тврђава, Голубац, Нишка тврђава, Петроварадинска тврђава, Орашац, Топола, Ћеле-кула, 

Таково, Тршић, Бранковина, Враћевшница, Текериш, Струганик, Шумарице...). Обилазак 

Београда, престонице Србије (Дом Народне скупштине, Народно позориште, Народни музеј, 

Београдска тврђава, Опсерваторија, Војни музеј, Музеј Српске православне цркве, Музеј 

Првог српског устанка - Конаккнеза Милоша, Конак кнегиње Љубице, Народна библиотека, 

краљевски дворови на Дедињу, Музеј града, Авала, Јајинци, Етнографски музеј, Педагошки 

музеј, Музеј Вука и Доситеја, Саборна црква, храм Светог Саве на Врачару, Природњачки 

музеј, Ботаничка башта "Јевремовац", зоолошки врт, Музеј југословенске кинотеке, Музеј 

Николе Тесле, Музеј савремене уметности...). Обилазак установа културе у Србији (Галерија 

Матице српске у Новом Саду, Српско народно позориште у Новом Саду, Књажевско-српски 

театар у Крагујевцу, завичајни и локални музеји, спомен-куће...). Обилазак привредних 

друштава и јавних предузећа (предузећа у областима прехрамбене, хемијске, машинске и 

електроиндустрије, индустрије грађевинског материјала, енергетике...).  

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА  

Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз 

активности које се одвијају ван учионице. Екскурзије су зато важан облик рада са ученицима 

који пружа велике могућности за остваривање бројних задатака образовања и васпитања. 

Наведене задатке екскурзије, који су бројни и разноврсни, треба посматрати кроз чињеницу да 

се екскурзије реализују током целокупног основног образовања и васпитања и да постоји 

кумулитивни ефекат тог облика рада, који најчешће није могуће одмах у целости сагледати. 

Пуни смисао и оправданост постојања екскурзије је управо у њеној трансферној вредности на 

даљи развој ученикове личности. 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 учествују сви наставници водећи 

рачуна да се кроз екскурзију што више повежу образовно-васпитни захтеви различитих 

наставних предмета. У стручним и педагошко-методичким припремама, имајући у виду циљ и 

задатке сваке екскурзије, наставници треба пажљиво да се упознају са маршрутом и 

могућностима које она пружа, како за стицање нових, тако и за продубљивање и 

систематизацију већ усвојених знања. Наставничко веће може да одреди једног наставника за 

стручног вођу пута, који ће на себе преузети обавезу стручне припреме екскурзије. Он ће, 

консултујући предметне наставнике и доступну литературу (приручнике, монографије места, 

проспекте, туристичке водиче, путописе...), сачинити оперативни план рада за сваки дан на 

екскурзији, са прецизно одређеним објектима и местима који ће бити посећени и 

активностима које треба реализовати. Оперативни план екскурзије биће саопштен ученицима, 

а предметни наставници могу да формирају ученичке групе које ће добити задужење да, на 

ос`нову препоручене литературе, саставе кратке реферате који ће бити прочитани приликом 

посете одређеним објектима или током путовања кроз поједине крајеве. Помоћ у припреми 

екскурзије могу пружити и родитељи који поседују знања и искуства релевантна за њену 

организацију и реализацију. На екскурзији треба водити рачуна о физичком и психичком 

капацитету ученика одређеног узраста, посебно о правилној расподели активности и периода 

одмарања. Због обиља утисака и специфичних околности у којима се одвија екскурзија тешко 

је дужи временски период одржавати пажњу ученика. Треба избегавати опширна предавања, 

објашњења са великим бројем података и активности које су дуготрајне и замарајуће. Део 

времена може се посветити организовању такмичења у разним дисциплинама: фудбалу, 

кошарци, одбојци, трчању, скакању, певању, рецитовању, квизовима и сл. Пре разгледања 
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неког објекта било би корисно одржати кратак састанак са тамошњим стручњацима 

(кустосима, водичима, инжењерима...), упознати их с циљем посете и замолити их да њихово 

излагање буде прилагођено ученицима. Ако излагање стручног водича превазилази 

могућности ученика да га разумеју, наставник треба да интервенише и пружи појашњења која 

одговарају предзнању ученика, њиховом узрасту и интересовањима. Подразумева се да сва 

излагања на екскурзији којима се објашњавају различите појаве у природи и друштву морају 

бити на потребном научно-стручном нивоу. Посете привредним предузећима треба 

искористити за потпуније информисање ученика о појединим занимањима како би се по 

завршетку основног образовања и васпитања лакше определили за одређени позив. 

Реализација постављеног циља екскурзије у великој мери зависи од способности наставника 

да са ученицима успешно ради и ван учионице. Његова улога је сада сложенија и захтевнија, 

јер осим што организује и реализује предвиђене активности, брине и о безбедности ученика 

који су током екскурзије одвојени од својих породица. У свом раду наставник треба да 

уважава узрасне карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама и могућностима, да 

подстиче сарадњу и тимски рад, самосталност и личну одговорност. По повратку са 

екскурзије, стечена знања и искуства треба што више интегрисати у наставни процес. 

Пожељно је са ученицима разменити утиске, извршити систематизацију и обраду података 

добијених током екскурзије, а од прикупљеног материјала (цртежи и фотографије музејских 

експоната, биљног и животињског света, културно-историјских споменика, установа културе, 

природних лепота...) приредити изложбу, као пригодан начин да се реализована екскурзија 

представи на нивоу школе. 

          Могући модел израде програма екскурзије са цињем, задацима, дестинацијом, садржајем, 

временом реализације, носиоцима реализације: 

 

Разред 
V разред 

 

Трајање Једнодневна екскурзија 
 

Време реализације МАЈ 2019.  

Дестинација 
 

Вршац 

 
Садржај: 

 Нови Сад – Вршац (аеродром, фабрика воде, стара  апотека, катедрала, Стеријина кућа, Вршачки брег, 

језера и кула ) – манастир Месић – Ковачица (школа наивног сликарства) – Идвор ( Музеј технике „Михајло 

Пупин") – Нови Сад. 

Циљеви:   

– упознавање са природним лепотама, културно-историјским споменицима и привредним достигнућима 

вршачке регије;  

– савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и 

друштвеној средини;  

– продубљивање знања из историје, географије, биологије, ликовне уметности, техничког васпитања. 

Образовни задаци: 

– упознавање са важним привредним објектима и културно-историјским знаменитостима  града 

Вршца – одлике барокног стила; 

– обилазак Вршачке куле и брега, Вршачких језера – остатака Панонског мора – проучавање одлика 

рељефа и површинских вода; развијање способности оријентације у простору; 

– упознавање стила градње и иконописа средњовековног манастира Месић; 

– упознавање са радом и стилом чувене школе наивног сликартсва у Ковачици, могућност да и деца 

сама нешто насликају на штафелајима; 

– упознавање са животом и делом Михајла Пупина у Музеју технике у његовом родном месту 

Идвору, проширивање знања  у области електротехнике. 

 

Васпитни задаци: 
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– развијање позитивног односа према културном наслеђу и културно-историјским вредностима; 

– развијање интересовања за техничка открића; 

– развијање интересовања за природу, еколошких навика и еколошке свести о потреби очувања 

природних лепота; 

– развијање осећања за уметност и естетику; 

– развијање позитивних социјалних односа, другарства, толеранције; 

– успостављање непосредних односа између наставника и ученика и ученика међусобно. 

 

21. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

Садржаји програма Активности  Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Управљање отпадом и 

смећем  
 

Предавања 

Усмено 

излагање, 

презентација, 

лични пример  

Освестити и оспособоти  ученике о примени 

рециклаже (значај, предности, корист) 

Помоћно особље као 

важна карика безбедности 

у школи 

Дежурство 

помоћног особља 

за време одмора 

Помоћно особље 

заједно са 

наставницима 

дежура за време 

одмора и брине о 

безбедности и 

сигурности 

ученика 

Већи број укључености актера у бригу о 

безбедности деце доноси сигурнију средину 

за ученике. 

Информисање родитеља о 

последицама које носи 

вршњачко насиље стране 

ученика према вршњацима 

и према запосленима 

Састанак са 

саветом родитеља, 

родитељски 

састанци 

Усмено излагање Елиминисање могућег  насиља од стране 

ученика према вршњацима и према 

запосленима, избећи ризичне ситуације, 

оснажити ученике и запослене за мирно 

решавање конфликата 

 

 

 

 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по ИОП-у чине 

прилог школског програма. 
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22. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА – УЗГОЈ ОРГАНСКЕ 

БАШТЕ   
 
Од прошле године наша школа је реализовала пројекат Предузетне школе. Након успешне 

године рада и напретка на овом пољу, школа ће наставити да на овај начин бави развојем 

предузетничких вештина и компетенција код ученика. Међупредметна повезаност је један од 

услова за развој овог програма.  

Многи верују да се учење у школи одвија само у учионици. Данас уочавамо да је целокупно 

школско окружење укључено у развој деце. Школска башта, као могући део окружења, је веома 

важна у остваривању неколико циљева. 

- Школска башта је веома добра за развој добрих прехрамбених навика код деце као и за 

едукацију 

Деца која не једу храну богату витаминима и минералима не могу правилно да се развијају. Она 

су веома често болесна, пропуштају градиво у школи а понекад су и принуђени на школовање 

код куће.  

Башта у школи није само извор хране већ опција боље исхране. Може да обезбеди храну, воће и 

поврће богато витаминима и минералима и на тај начин побољша школску ужину неопходним 

нутритиентима. Међутим, деца не треба само да једу боље, већ да знају како да једу 

квалитетније оброке. Школа ту преузима улогу едукатора учећи децу да користе бенефите 

баште на најбољи могући начин, хранећи своје тело биљкама које сами узгајају. 

  

Ученици ОШ“Иван Гундулић“, Ченеј, 2018. 

- Школска башта је добро место за учење 

Школска башта је алат и стратегија која омогућава едукаторима да  уграде практичне 

активности  у стандардно засноване  часове. Башта ангажује ученике зато што је  динамично 

окружење у којем ће посматрати, открити, експериментисати, неговати живи све и константно 

учити. То је жива лабораторија где се лекције усвајају кроз реално животно искуство а не само 

кроз уџбенике, дозвољавајући ученицима да постају активни учесници у процесу учења. Кроз 

органску башту, ученици настоје да разумеју екосистем као и повезаност биљног и 

животињског света. У исто време, они уче практичне хортикултурне вештине које трају цео 

живот. 
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Ученици  ОШ“Иван Гундулић“, Ченеј, 2018. 

- Школска башта учи пословним вештинама 

Башта може бити одлична да стварање школских прихода. Ово је широм Европе опште 

прихваћена активност, врло често и веома важна за школу и децу.  

Бенефиција се умножава много пута ако се ова комерцијална активност третира и као образовна 

вежба. Неки ученици из руралних подручја ће живети од пољопривреде. Други ће очекивати да 

доприносе приходима кроз друга занимања као што је узгајање усева за новац. Неки ће основати 

мала предузећа која нису повезана са пољопривредом. Сви они имају потребу за основним 

пословним вештинама и поседовањем пословног искуства. За њих то може бити безболан 

процес реализован кроз активности у школској башти, што је одличан практични увод у добру 

комерцијалну праксу за старије студенте. 

     

Биљке узгајане у школској башти, ОШ „Иван Гундулић“, мај 2018. 
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- Школска башта унапређује околину 

Поштовање околине почиње код куће али и у школи.  Кад деца активно учествују у креирању 

школског окружења онда и више поштују тај простор.  

  

    

                                                                    Ученици ОШ“Иван Гундулић“, Ченеј, 2018. 

 

- Школска башта повезује родитеље и заједницу са школом 

Родитељи и заједница могу бити активно укључени у планирање, саветовање, едукацију и све 

активности у школској башти. Могу пружити подршку кроз практичне активности или кроз 

спонзорство.  

 
Ученици и родитељи, ОШ“Иван Гундулић“, Ченеј, 2018. 
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- Школске баште су добре за планету Земљу 

Органска пољопривреда треба да одржи и повећа здравље земљишта, биљака, животиња, људи 

и планете у целости. 

Основа овог принципа јесте: Здравље је целина. 

Здравље екосистема се не може раздвојити од здравља појединца и заједнице па самим тим 

органска производња треба да подржи, побољша и одржи здравље биљака, животиња, људи, 

земљишта и планете. 

  

Ученици ОШ“Иван Гундулић“, Ченеј, 2018. 

 

У наставку следи пројекат Узгој органске баште. Идеје ће у наредном преиоду наставити да се 

шире. Искуство нам даје знање које се стално шири и постаје снажно. 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја je у сарадњи са Фондацијом 

Универекспорт покренуло пројекат Предузетне школе. У фази пилотирања пројект а планирано 

је шест обука којима би требало да буде обухваћено око 150 наставника из 40 школа које ће 

реализовати осам едукованих водитеља. Пројeкат „Прeдузетнe школе” представља значајну 

новину у систему образовања – увођeње прeдузeтништва као новe компeтeнцијe у план и 

програм рада основних школа.Потписивањeм протокола измeђу Министарства просвeтe, наукe и 

тeхнолошког развоја и Фондацијe Унивeрeкспорт, од странe министра Младeна Шарчeвића и 

дирeктора Фондацијe Оливeрe Ћирковић званично јe започeта сарадња на имплeмeнтацији 

пројeкта „Прeдузeтнe школe“, а под симболичним слоганом Образовањe = употрeбљиво знањe. 

Циљ пројекта је оспособљавање наставника да код ученика кроз наставне и ваннаставне 

активности развијају предузетничке компетенције.  

Очекивани исходи су да наставници буду оспособљени да планирају наставне и ваннаставне 

активности које код ученика развијају предузетничке компетенције.  

Учесници пројекта су: Фондација Универекспорт, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, ауторски тим и школе.  

Тема пројекта ОШ „Иван Гундулић“ је узгој органске баште. 

Пројeкат подржава развој прeдузeтништва као мeђупрeдмeтнe компeтeнцијe и као јeдан од 

најважнијих нових оријeнтација почeо јe са примeном током школскe 2017/2018. годинe. 

Фондација Универекспорт обезбедиће новчана средстава за обуку за имплементацију пројекта, 

за учешће у избору школа, за промотивне и медијске активности.  
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршо је избор школа и ауторкогтима, 

координира припрему и логистичку подршку за едукацију наставника за реализацију пројекта за 

развој предузетних школа, прати реализацију пројекта, учествовује у промоцији пројекта.  

Ауторски тим ће направити концепт обуке, програм обуке, као и начине праћења ефеката обуке.  

Школе имплементирају и развијају пројекат и учествовују у његовом промовисању. У школама 

ће се формирати предузетнички тимови, који би требало да чини највише пет наставника и до 30 

ученика. 

Учeници, наставници и школe пројeктом који уводи прeдузeтништво у основнe школe 

имплeмeнтирају додатну врeдност образовању, а крeирањeм и радом на прeдузeтничким идeјама 

трeба да дођу до рeализацијe и постизања жeљeних циљeва. Примарно наставника да рпролази 

обуку, послe чeга прeдузeтничкe идeјe зајeдно рeализују тимови учeника и наставника.  

Учeници ћe током пројeктних активности стицати употрeбљива знања и вeштинe и 

примeњивати вeћ постојeћа знања стeчeна у рeдовном наставном процeсу. Они ћe добити 

могућност да у свакоднeвном раду крeирају, примeњују и рeализују идeјe стeчeнe основним 

образовањeм којe су примeнљивe у животу, зајeдници и друштву. 

Фазе пројекта су: 

1. ПРИПРЕМНА ФАЗА (Креирање и планирање организације и реализације); 

2. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА И ЕДУКАЦИЈА НАСТАВНИКА (У неколико 

изабраних школа, по групама до 30 учесника са по једним водитељским паром); 

3. ПИЛОТИРАЊЕ ПРОЈЕКТА (Примена стечених знања у настави и ваннаставним 

активностима); 

4. ПРОМОЦИЈА (Представљање финалног производа школског пројекта уз пратећи 

интерни и екстерни маркетинг); 

5. ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА (Евалуација пројекта и финалних производа од стране 

изабраног ауторско тима); 

6. ОДЛУКА О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ (На основу евалуационог извештаја и решења 

везаних за одрживост пројекта). 

 Циљеви пројекта: 

1. Подржавањe развоја прeдузeтништва; 

2. Оспособљавањe школа, наставника и учeника да од прeдузeтничких идeја дођу до 

рeализацијe жeљeних циљeва; 

3. Усклађивањe са новом оријeнтацијом у образовању прeма којој јe настава усмeрeна на 

исходe учeња; 

4. Омогућавањe да прeдузeтничка способност  постанe учeницима дeо рeпeртоара 

понашања који јe потпуно примeњив у друштву којe нас окружујe и који одговара на 

потрeбe саврeмeног доба; 

5. Оспособљавањe учeника да стeчeно  знањe о прeдузeтништву могу дапримeнe у каснијeм 

животу. 

Европски оквир кључних компетенција за цело животно учење (European Reference Framework 

of Key Competences for Lifelong Learning) обухвата и компетенцију предузетништво и смисао за 

иницијативу. Индикатори предузетничких компетенција кроз реализацију пројекта 

„Предузетничке школе“:  

 Усмереност на развој нових вештина које ученици примењују у практичном раду; 

 Спољавање иницијативности и предузимљивости; 

 Препознавање сопствених предности и могућности у односу на будуће образовање и 

професионалну оријентацију; 

 Спремност да се учествује у самосталними тимским пројектима; 
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 Способност да се развије идеја, представи се, образоложи, преговара у тиму о њеној 

реализацији и остваривању реализације; 

 Мотивисаност за истицање дборих особина које су важне за обављање школских и 

радних задатака; 

 Упознавање и разумевање света рада и пословања; 

 Стицање знања о карактеристикама одређених послова и радних места; 

 Развијена способност да се опишу стечене компетенције, жеље и очекивања; 

 Учествовање у пројектима који се тичу школе и локалне заједнице; 

 Спремност на волонтерски рад. 
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 Сачињен школски програм  Основне школе „Иван Гундулић“ у Новом Саду важи за 

период од четири године, односно од 1. септембра 2018. до 31. августа 2022. године. Предлог 

школског програма је проучен и прихваћен на седници Наставничког већа, а затим усвојен у 

целости од стране Школског одбора.  

 Својим свесрдним залагањем Стручни актив за развој школског програма наше школе је 

тимским радом допринео да школски програм буде у законском року сачињен у овој форми, а 

вршиће се допуне и измене у виду анекса уколико то буде неопходно. 
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