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Закон о основама система образовања и васпитања  

 

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 88/2017 и 27/2018 

Закон о основном образовању и васпитању 

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 

 

Наставни план и програм донет од стране Министарства 

 

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса 

обавезног образовања из српског језика, математике и природе и друштва 

http://www.mpn.gov.rs/images/content/prosveta/pravna_akta/ZAKON_O_OSNOVAMA_SISTEMA_2013_.doc
http://www.mpn.gov.rs/images/content/prosveta/pravna_akta/doneseni_zakoni/zakon_o_osnovnom_obrazovanju_i_vaspitanju.pdf


ОСНОВНЕ ОДРЕДНИЦЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 Школски програм се реализује на српском језику. 

Школски програм садржи:  

 циљеве школског програма; 

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

остварује; 

 начин остваривања свих програма образовања и васпитања који се 

реализују у школи; 

 начине пролагођавања програма ученицима – индивидуални образовни 

планови чине прилог Школског програма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РЕАЛИЗАТОРИ ПРОГРАМА - СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

Нада Страњина 

професор српског језика 

Мирјана Видовић 

професор историје 

Јелена Томашевић 

професор српског језика 

Марко Пејовић 

професор историје 

Марија Ћириловић  

професор српског језика 

Светлана Ничић 

наставник историје и географије 

Слађана Микић 

професор српског језика 

Мирослав Воркапић 

професор географије 

Стојанка Јовановић 

професор српског језика 

Оливера Станојевић 

професор физике 

Сандра Филиповић-Сандић 

професор математике 

Биљана Шомођа 

професор физике 

Миланка Радаковић 

професор математике 

Светлана Шћепановић 

професор хемије 

Илија Баста 

професор математике 

Биљана Вучићевић 

професор хемије 

Марина Каровић 

професор математике 

Љиљана Пејић 

професор биологије 

Ана Недељковић 

професор енглеског језика 

Нада Радибратовић-Абуши 

професор биологије 

Ивана Јеленковић 

професор енглеског језика 

Магдалена Дељанин 

професор ТИО 

Даниела Сланкаменац 

професор енглеског језика 

Аца Вучић 

професор ТИО 

Зорица Алексић 

професор енглеског језика 

Оливер Тошић 

професор ТИО 

Милица Максимовић 

професор енглеског језика и ГВ 

Зоран Ристић 

професор ТИО 

Мирјана Симић-Коцић 

професор руског језика 

Марија Нешић 

професор ликовне културе 

Неда Теодосијевић 

професор руског језика 

Сузана Станковић 

професор ликовне културе 

Нада Џаић 

професор немачког језика 

Милица Вељковић 

професор музичке културе 

Иван Мартић 

професор немачког језика 

Марија Бабић 

професор музичке културе 

Маријана Стефановић 

професор немачког језика 

Драгана Јанковић 

наставник физичког васпитања 

Ивана Трајковић 

професор немачког језика 

Бојан Манојловић 

професор физичког васпитања 

Михајло Микић 

професор верске наставе 

Вера Ристић 

професор физичког васпитања 

Горан Теодоровић 

професор верске наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

 

ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

Ред. број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1.  Српски језик 5 180 

2.  Страни језик 2 72 

3.  Историја 1 36 

4.  Географија 1 36 

5.  Биологија 2 72 

6.  Математика 4 144 

7.  Информатика и рачунарство 1 36 

8.  Техника и технологија 2 72 

9.  Ликовна култура 2 72 

10.  Музичка култура 2 72 

11.  Физичко и здравствено васпитање 2 72+54 

12.  Физика   

13.  Хемија   

У К У П Н О: А 24–27 918-1026 

Ред. број Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1 Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 

2. Други страни језик 2 72 

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

У К У П Н О: Б 3–5 108–180 

У К У П Н О: А + Б 27–30 1026-1134 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети 

Ред. број ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 27–30 1026-1134 

2. Слободне активности 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

 

 
 

 

 



Ред. број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 

3. Екскурзија До 2 дана годишње 

 

 

 Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ     
 

 Циљ Циљеви наставе  и  учењасрпског  језика  и  књижевностијесу да  се  ученик 
 

  оспособи  да  правилно  користи  српски  језик  у  различитим  комуникативним 
 

  ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним законитостима 
 

  српског књижевног језика, да стиче основна знања о улози и значају језика у 
 

  националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и 
 

  тумачење  књижевних  дела  из  српске  и  светске  баштине  развија  читалачке 
 

  компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско  
 

  уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију 
 

  и  уметнички  сензибилитет,  естетско  доживљавање  и  критичко  мишљење, 
 

  морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама 
 

  читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива 
 

  различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају 
 

  језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском 
 

  језику и књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да 
 

  научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 
 

 Разред пети    
 

 Годишњи фонд часова 180 часова    
 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

КЊИЖЕВНОСТ – разликује књижевни и 

некњижевни текст; 

упоређује одлике 

фикционалне и 

нефинкционалне 

књижевности 

– чита са разумевањем и 

опише свој доживљај 

различитих врста 

књижевних дела 

– чита са разумевањем 

одабране примере 

осталих типова текстова 

– одреди род књижевног 

ЛИРИКА 

Лектира 

1. Народна песма: Вила зида град 

2. Народне лирске песме о раду(избор); 

народне лирске породичне песме (избор) 

3. Бранко Радичевић: Певам дању, певам ноћу 

4. Милица Стојадиновић Српкиња: Певам 

песму 

5. Душан Васиљев: Домовина/Алекса 

Шантић: Моја отаџбина 



дела и књижевну врсту 

– разликује 

карактеристике народне 

од карактеристика 

уметничке књижевности 

– разликује реалистичну 

прозу и прозу засновану 

на натприродној 

мотивацији 

– анализира елементе 

композиције лирске 

песме (строфа, стих); 

епског дела у стиху и у 

прози (делови фабуле – 

поглавље, епизода; 

стих); драмског дела 

(чин, сцена, појава) 

– разликује појам 

песника и појам лирског 

субјекта; појам 

приповедача у односу на 

писца 

– разликује облике 

казивања 

– увиђа звучне, 

визуелне, тактилне, 

олфакторне елементе 

песничке слике 

– одреди стилске фигуре 

и разуме њихову улогу у 

књижевно-уметничком 

тексту 

– процени основни тон 

певања, приповедања 

или драмске радње 

(шаљив, ведар, тужан и 

сл.) 

– развија имагинацијски 

богате асоцијације на 

основу тема и мотива 

књижевних дела 

– одреди тему и главне и 

споредне мотиве 

6. Војислав Илић: Зимско јутро 

7. Милован Данојлић: Шљива/Десанка 

Максимовић: Сребрне плесачице 

8. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди 

Књижевни термини и појмови 

Песник и лирски субјекат. 

Мотиви и песничке слике као елементи 

композиције лирске песме. 

Врста строфе према броју стихова у лирској 

песми: катрен; врста стиха по броју слогова 

(десетерац и осмерац). 

Одлике лирске поезије: сликовитост, 

ритмичност, емоционалност. 

Стилске фигуре: епитет, ономатопеја. 

Врсте ауторске и народне лирске песме: 

описне (дескриптивне), родољубиве 

(патриотске); митолошке, песме о раду 

(посленичке) и породичне. 



 – анализира узрочно-

последично низање 

мотива 

– илуструје особине 

ликова примерима из 

текста 

– вреднује поступке 

ликова и аргументовано 

износи ставове 

– илуструје веровања, 

обичаје, начин живота и 

догађаје у прошлости 

описане у књижевним 

делима 

– уважава националне 

вредности и негује 

српску 

културноисторијску 

баштину 

– наведе примере личне 

добити од читања 

– напредује у стицању 

читалачких 

компетенција 

– упореди књижевно и 

филмско дело, 

позоришну представу и 

драмски текст 

ЕПИКА 

Лектира 

1. Народна песма: Свети Саво 

2. Народна песма: Женидба Душанова 

(одломак о савладавању препрека заточника 

Милоша Војиновића) 

3. Еро с онога свијета 

4. Дјевојка цара надмудрила 

5. Милован Глишић: Прва бразда 

6. Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак) 

7. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец 

8. Иво Андрић: Мостови 

9. Данило Киш: Дечак и пас 

10. Горан Петровић: Месец над тепсијом 

(први одломак приче „Бели хлеб од 

претеривања” и крај приче који чине одељци 

„Можеш сматрати да си задобио венац славе” 

и „Мрави су вукли велике трошице тишине”) 

11. Антон Павлович Чехов: Шала 

Књижевни термини и појмови 

Писац и приповедач. 

Облици казивања: приповедање у првом и 

трећем лицу. 

Фабула: низање догађаја, епизоде, поглавља. 

Карактеризација ликова – начин говора, 

понашање, физички изглед, животни ставови, 

етичност поступака. 

Врсте епских дела у стиху и прози: епска 

народна песма, бајка (народна и ауторска), 

новела (народна и ауторска), шаљива народна 

прича. 

Врста стиха према броју слогова: десетерац. 



ДРАМА 

Лектира 

1. Бранислав Нушић: Кирија 

2. Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс 

3. Љубиша Ђокић: Биберче 

Књижевни термини и појмови 

Позоришна представа и драма. 

Чин, појава, лица у драми, драмска радња. 

Сцена, костим, глума, режија. 

Драмске врсте: једночинка, радио-драма. 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

(бирати до 2 дела) 

1. Вук Ст. Караџић: Моба и прело (одломак из 

дела Живот и обичаји народа српскога) 

2. Доситеј Обрадовић: О љубави према науци 

3. М. Петровић Алас:У царству гусара 

(одломци) 

4. Милутин Миланковић: Успомене, 

доживљаји, сазнања (одломак) 

5. Избор из енциклопедија и часописа за децу 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА: 

1. Епске народне песме (о Немањићима и 

Мрњавчевићима – преткосовски тематски 

круг) 

2. Народне бајке, новеле, шаљиве народне 

приче (избор); кратке фолклорне форме 

(питалице, брзалице, пословице, загонетке) 

3. Бранислав Нушић: Хајдуци 

4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо (одломак о 

изградњи склоништа) 

5. Марк Твен: Доживљаји Хаклберија 



Фина/Краљевић и просјак/Доживљаји Тома 

Сојера 

6. Избор ауторских бајки (Гроздана Олујић; 

Ивана Нешић: Зеленбабини дарови (одломци)) 

7. Игор Коларов: Аги и Ема 

8. Избор из савремене поезије за децу 

(Александар Вучо, Мирослав Антић, 

Драгомир Ђорђевић, Владимир Андрић, 

Дејан Алексић...) 

Допунски избор лектире 

(бирати до 3 дела) 

1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја (из 

Ђулића) 

2. Стеван Раичковић: Велико двориште 

(избор)/Мале бајке (избор) 

3. Иван Цанкар: Десетица 

4. Љубивоје Ршумовић:Ујдурме и зврчке из 

античке Грчке (избор)/Густав Шваб: Приче из 

старине 

5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит (одломци) 

6. Никол Лезије: Тајна жутог балона 

7. Корнелија Функе: Господар лопова 

(одломак) 

8. Вида Огњеновић: Путовање у путопис 

(одломак) 

9. Владислава Војновић: Приче из главе 

(избор, осим приче Позориште) 

10. Дејан Алексић: Музика тражи уши 

(избор)/Кога се тиче како живе приче (избор) 

11. Јован Стерија Поповић: Лажа и 

паралажа (одломак о Месечевој краљици) и 

Едмон Ростан: Сирано де Бержерак (одломак 

о путу на Месец) 

Дело завичајног аутора по избору. 

 



 

Правопис – доследно примењује 

правописну норму у 

употреби великог слова; 

састављеног и 

растављеног писања 

речи; интерпункцијских 

знакова 

– користи правопис 

(школско издање) 

Велико слово у вишечланим географским 

називима; у називима институција, предузећа, 

установа, организација (типични примери); 

велико и мало слово у писању присвојних 

придева. 

Заменица Ви из поштовања. 

Одрична речца не уз именице, придеве и 

глаголе; речца нај у суперлативу; вишечлани 

основни и редни бројеви. 

Интерпункцијски знаци: запета (у набрајању, 

уз вокатив и апозицију); наводници (наслови 

дела и називи школа); црта (уместо наводника 

у управном говору). 

Ортоепија – правилно изговара 

речи водећи рачуна о 

месту акцента и 

интонацији реченице 

– говори јасно 

поштујући 

књижевнојезичку норму 

– течно и разговетно 

чита наглас књижевне и 

неуметничке текстове 

Место акцента у вишесложним речима 

(типични случајеви). 

Интонација и паузе везане за 

интерпункцијске знакове; интонација 

упитних реченица. 

Артикулација: гласно читање брзалица, 

најпре споро, а потом брже (индивидуално 

или у групи). 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

– користи различите 

облике казивања: 

дескрипцију (портрет и 

пејзаж), приповедање у 

1. и 3. лицу, дијалог 

– издваја делове текста 

(наслов, пасусе) и 

организује га у смисаоне 

целине (уводни, 

средишњи и завршни 

део текста) 

– саставља говорени или 

писани текст о 

доживљају књижевног 

дела и на теме из 

свакодневног живота и 

света маште 

– проналази 

експлицитно и 

имлицитно садржане 

информације у 

Препричавање, причање, описивање – 

уочавање разлике између говорног и писаног 

језика; писање писма (приватно, имејл) 

Богаћење речника: синоними и антоними; 

некњижевне речи и туђице – њихова замена 

језичким стандардом; уочавање и отклањање 

безначајних појединости и сувишних речи у 

тексту и говору. 

Техника израде писменог састава (тежиште 

теме, избор и распоред грађе, основни 

елементи композиције и груписање грађе 

према композиционим етапама); пасус као 

уже тематске целине и његове 

композицијско-стилске функције. 

Осам домаћих писмених задатака. 

Четири школска писмена задатка. 



једноставнијем 

књижевном и 

некњижевном тексту 

– напамет говори 

одабране књижевне 

текстове или одломке 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

Страни језик  

Историја  

Музичка култура  

Ликовна култура  

Верска настава  

Грађанско васпитање  

         

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Наставни програм предмета Српски језик и књижевност чине три предметне области: 

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

областима је следећа: Књижевност – 70 часова, Језик – 70 часова и Језичка култура – 40 

часова. Све три области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без 

садејства са другим областима. 

 

Наставни програм српског језика и књижевности заснован је на исходима, односно на 

процесу учења и ученичким постигнућима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, 

вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и продубљује кроз све три 

предметне области овог предмета. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и 

осмишљавању наставе и учења. Улога наставника јесте да дати програм прилагоди, имајући у 

виду: састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће 

користити; техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже; ресурсе, 

могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода 

и садржаја, наставник најпре креира свој годишњи, тј. глобални план рада, из кога ће касније 

развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику 

даљу операционализацију исхода на нивоу конкретних наставних јединица. Од наставника се 

очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, дефинише 

исходена три нивоа: оне које би сви ученици требало да достигну, оне које би већина ученика 

требало да достигне и оне које могусамо неки ученици да достигну. На овај начин постиже се 

индиректна веза са стандардима на три нивоа постигнућа ученика. Током планирања треба, 

такође, имати 

 

у виду да се неки исходи остварују брже и лакше, али је за већину исхода (посебно за 

предметну област Књижевност) потребно више времена, више различитих активности и рад на 

различитим текстовима. Поред тога што ученике треба да оспособи за коришћење уџбеника, 

као једног од извора знања, наставник ваља да их упути у начине и облике употребе других 

извора сазнавања. 

 

 



 

II. OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Окосницу програма књижевности чине текстови из лектире. Лектира је разврстана по 

књижевним родовима – лирика,епика,драма и обогаћена избором нефикционалних, 

научнопопуларних и информативних текстова. Обавезни део лектире састоји се, углавном, од 

дела која припадају основном националном корпусу, али је обогаћен савременим, актуелним 

делима. Избор дела је у највећој мери заснован на принципу прилагођености узрасту.  

 

Уз текстове које је потребно обрадити на часу дат је и списак домаће лектире. Циљ поновног 

увођења домаће лектире је формирање, развијање или неговање читалачких навика код 

ученика. Обимнија дела ученици могу читати преко распуста чиме се подстиче развијање 

континуиране навике читања. 

 

Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова. Изборни део допушта 

наставнику већу креативност у достизању исхода. Такође, програмом се подстиче упознавање 

ученика са завичајном, локалном (или регионалном) културом и стваралаштвом, пошто је 

омогућено да сваки наставник обради дело по избору писца из завичајног (регионалног) 

корпуса. 

 

Уз доминантан корпус текстова канонских писаца којим се утиче на формирање естетског 

укуса ученика, изграђује и богати свест о природи националне књижевности (и вредностима 

класика светске књижевности), али и културном и националном идентитету, у избору лектире 

и допунском избору дата је могућност наставницима да одаберу и известан број књижевних 

дела савремених писаца, чиме се ученици упознају са репрезентативним примерима савремене 

књижевности и у прилици су да критички самеравају поетику њихових дела са канонским 

вредностима. Циљ увођења савремених књижевних дела која још нису постала део канона 

јесте да се по својој мотивској или тематској сродности вежу за постојеће теме и мотиве 

 

у оквиру наставног програма и да се таквим примерима покаже како и савремени писци 

промишљају епску народну традицију или теме пријатељства, етичности, развијају 

имагинацију и емпатију, чиме ће се богатити вертикално читалачко искуство ученика и 

осавременити приступ настави. 

 

Овакав избор дела омогућава већу могућност примене компаративног приступа проучавању 

литерарног стваралаштва, уз одабир различитих нивоа обраде: интерпретације, приказа или 

осврта. Избор дела треба да буде усклађен са могућностима, потребама и интересовањима 

конкретног ђачког колектива. 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.). 

 

Текстови из допунског дела програма треба да послуже наставнику и при обради наставних 

јединица из граматике, као и за обраду и утврђивање садржаја из језичке културе. Дела која 

неће обрађивати наставник треба да препоручи ученицима за читање у слободно време. 

 

Нови програм заснован је на уочавању природе и улоге књижевног дела, као и уочавању 

разлике књижевних и некњижевних текстова, односно њиховој већој корелативности. 

Ученици треба да буду оспособљени да разликују особености књижевног текста 

(фикционалност, конотативност, књижевни поступци, сликовитост, ритмичност и сл.) у 

односу на денотативност, информативност и казивање засновано на чињеницама и подацима у 



различитим видовима некњижевних текстова. Корелативност је омогућена адекватним 

комбиновањем обавезних и изборних дела. 

 

Са списка допунског избора наставник бира она дела која ће, уз обавезни део лектире, чинити 

тематско-мотивске целине. Наставник може груписати и повезивати по сродности дела из 

обавезног и допунског програма на много начина. Могући примери функционалног 

повезивања наставних јединица могу бити следећи (никако и једини): тема пријатељство: 

Нушићеви Хајдуци – Твенови Доживљаји Тома 

 

Сојера / Доживљаји Хаклберија Фина –Кишов Дечак и пас –Раичковићево Велико двориште – 

Господар лопова К.Функе;социјални мотиви и проблеми у одрастању:Кишов Дечак и пас –

ЦанкароваДесетица – Г.Олујић, Село изнад облака – Коларовљев роман Аги и Ема – 

Глишићева Прва бразда; родољубље: Душан Васиљев, Домовина или Алекса Шантић, Моја 

отаџбина – народне епске песме о Немањићима и Мрњавчевићима; савремено детињство: 

Трајковићева песма Кад књиге буду у моди – роман Аги и Ема – Г. Олујић Црвена жаба; 

детињство у прошлости: Нушићеви Хајдуци – Твенови Доживљаји Тома Сојера / Доживљаји 

Хаклберија Фина –Миланковићеве Успомене, доживљаји, сазнања –Кишов Дечак и пас –

Раичковићево Велико двориште – Ћопићев Поход на Мјесец – ГлишићеваПрва бразда; 

детињство великих научника и писаца: о Николи Тесли – Миланковићеве 

Успомене,доживљаји,сазнања; љубав према науци 

 

и књижевности:  Д.  Обрадовић,  О  љубави  према  науци  (по  потреби  прилагодити  

узрасту  ученика)  – 

 

Алексићеве приче Музика тражи уши или Кога се тиче како живе приче – 

МиланковићевеУспомене,доживљаји, сазнања –Трајковићева песма Кад књиге буду у 

моди;описивање:Илићево Зимско јутро – Данојлићева Шљива– Андрићеви Мостови–Сребрне 

плесачице Д. Максимовић –Путовање у путопис В. 

 

Огњеновић; обрада портрета: Чича Јордан – Миона – хајдуци – хобит Билбо Багинс – бака Ема 

– Том Сојер 

/ Хаклбери Фин  – Шипио; хумор и пародија:  Еро с онога свијета – Нушићеви Хајдуци – 

Радовићев 

Капетан Џон Пиплфокс;митологија:митолошке народне лирске песме–Ршумовићева обрада 

грчких 

митова  у књизи  Ујдурме  и  зврчке  из  античке  Грчке;  авантуре:  Дефоов  Робинсон  Крусо  –  

проза   М. 

 

Петровића Аласа о гусарима, пиратима и путовању на „Робинсоново” острво – Радовићев 

Капетан ЏонПиплфокс – Твенови Доживљаји Тома Сојера / Доживљаји Хаклберија Фина. 

Наведени примери показујукако се исти текст може повезивати са другима на различите 

начине, према различитим мотивима или тону приповедања. 

 

Књижевна дела која су доживела екранизацију (Хајдуци,Аги и Ема, Доживљаји Тома Сојера, 

Хобит, Робинсон Крусо, Господар лопова)могу послужити за компаративну анализу и 

уочавање разлике измеђукњижевне и филмске (адаптиране, измењене) фабуле и израза, чиме 

ученици могу доћи до закључка о природи два медија и развијати своју медијску писменост. 

Ученици се могу упутити и на друге филмове са сличном тематиком (дечје авантуре или 

авантуре у фантастичном свету, одрастање усамљеног детета и сл.) 

 

и додатно повезати обраду једне тематско-мотивске целине. 

 

Са појединим елементима медијске писмености ученике треба упознати такође кроз 

корелацију: појам дечји часопис упознати на конкретном тексту из часописа по избору 



(садржај текста треба да буде у вези са лектиром); појам радио упознати уз обраду текста 

Капетан Џон Пиплфокс Душка Радовића. 

 

Поред корелације међу текстовима, неопходно је да наставник успостави вертикалну 

корелацију. Наставник мора бити упознат са садржајима српског језика претходних разреда 

ради поштовања принципа поступности и систематичности. 

 

Наставник, такође, треба да познаје садржаје предмета природа и друштво за 3. и 4. разред 

(пример: приликом обраде преткосовских песама у уводном делу часа или приликом 

мотивације, ученике треба подсетити на оно што су учили о Немањићима и Мрњавчевићима 

из овог предмета...). 

 

Хоризонталну корелацију наставник успоставља, пре свега, са наставом историје, ликовне 

културе, музичке културе, верске наставе и грађанског васпитања. 

 

Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, 

информативних), представља изузетно сложен наставни задатак. Управо на овом ступњу 

школовања стичу се основна и врло значајна знања, умења и навике од којих ће зависити 

ученичка књижевна култура, али и естетске компетенције. Ученици треба да разумеју 

фикционалну природу књижевног дела и његову аутономност (односно да праве разлику 

између лирског субјекта и песника, приповедача и писца), као и чињеницу да књижевно дело 

обликује једну могућу слику стварности. 

 

При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и синтетичких 

поступака и гледишта. У складу са исходима, ученике треба навикавати 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. 

 

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. 

 

Обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем проблемских питања која су 

подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. 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, 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. 

 

Приликом тумачења текста ученике треба навикавати 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, уз уважавање 

индивидуалног разумевања смисла књижевног текста и исказивање различитих ставова. 

 



У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела обједињавајући и синтетички 

чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне целине, битни структурни елементи 

(тема, мотиви, песничке слике, фабула, односно сиже, књижевни ликови, смисао и значење 

текста, мотивациони поступци, композиција), форме приповедања (облици излагања), језичко-

стилски поступци и литерарни (књижевноуметнички) проблеми. 

 

Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и 

помоћу осврта на претходно читалачко искуство. У програму нису наведени појмови и врсте 

књижевних дела предвиђени за усвајање у претходним разредима првог основношколског 

циклуса, али се очекује ће се наставник наслонити на стечено знање ученика, обновити га и 

продубити на примерима, сходно старијем узрасту. Такав случај је са стилским фигурама 

(поређењем (компарацијом) и персонификацијом) које се усвајају у трећем и четвртом 

разреду; појму приповедања и облицима казивања у епском књижевном делу (дијалог, 

монолог, описивање)... 

 

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. 

 

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, као и да 

изражавају своје ставове о поступцима ликова. 

 

Приликом повезивања књижевних (фикционалних), граничних, односно нефикционалних 

текстова (путописна и аутобиографска проза) и некњижевних текстова (енциклопедије, 

речници, часописи и сл.), треба реализовати исходе везане за уочавање разлике између 

фикционалне и нефикционалне књижевности (засноване на личном сведочењу и проверљивим 

подацима), као и књижевног и некњижевног текста и упућивати ученика да увиде разлику у 

књижевном поступку између наведених врста. 

 

Иако ученик усваја појмове народне и ауторске бајке у претходним разредима, сада треба да 

буде у стању да детаљније познаје одлике народне бајке и њене разлике у односу на ауторску 

бајку (композиција, (не)постојање стереотипног почетка и завршетка, ликови – човек као 

главни лик народне бајке и животиње 

и натприродна бића као јунаци ауторске бајке, поремећај равнотеже као узрок потраге јунака у 

народнојбајци / потрага за идентитетом и животном срећом у ауторској бајци, коришћење (и 

измена) мотива народне бајке у ауторској бајци), као и у односу на драмску или сценску бајку 

(адаптација мотива, односно прилагођавање радње драмском облику). Такође, ученик треба да 

уочава разлике у особеностима народне и уметничке новеле на примерима из лектире. 

Загонетке и пословице уводе се у наставу српског језика и књижевности од првог разреда, па 

се знања о овим врстама обнављају и проширују. Исто важи и за причу о животињама и њену 

дистинкцију у односу на басну – наставник се наслања на знање из првог циклуса образовања, 

обнавља га и проширује. 

 

Исходи везани за наставну област књижевност засновани су на читању. Kроз читање и 

тумачење књижевних дела ученик развија читалачке компетенције које подразумевају не само 

истраживачко посматрање и стицање знања о књижевности већ подстичу и развијају 

емоционално и фантазијско уживљавање, имагинацију, естетско доживљавање, богате 

асоцијативне моћи, уметнички сензибилитет, критичко мишљење и изграђују морално 

просуђивање. Разни облици читања су основни предуслов да ученици у настави стичу сазнања 

и да се успешно уводе у свет књижевног дела. У петом разреду негује се, пре свега, 

доживљајно читање, а ученици се поступно уводе у истраживачко читање (читање према 

истраживачким задацима, читање из различитих перспектива и сл.) и оспособљавају да искажу 



свој доживљај уметничког дела, увиде елементе од којих је дело сачињено и разумеју њихову 

улогу у изградњи света дела. 

 

ЈЕЗИК 
 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану комуникацију 

стандардним (књижевним)српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени 

само на усвајање језичких правила и граматичке норме, већ и на разумевање њихове функције 

и правилну примену у усменом и писменом изражавању. 

 

Када се у садржајима програма наводе наставне јединице које су ученици већ обрађивали у 

нижим разредима, подразумева се да се степен усвојености и способност примене раније 

обрађеног градива проверава, а понављање и увежбавање на новим примерима претходи 

обради нових садржаја, чиме се обезбеђује континуитет рада и систематичност у повезивању 

новог градива са постојећим знањима. 

 

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. 

 

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 свакој погодној прилици могу се знања из 

граматике ставити у функцију тумачења текста, како уметничког тако и научнопопуларног). 

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. Језичке појаве не треба наводити нити приказивати као изоловане (нпр. неповезане 

речи и смисаоно некореспондентне реченице), већ их увек ваља контекстуализовати 

везивањем за говорне ситуације у којима се могу јасно препознати, издвојити и објаснити 

њихове карактеристике и функције. 

 

Наставни приступ падежима и вежбе усмерене на утврђивање знања о употреби правилних 

облика именских речи треба повезивати с одступањима од књижевног језика, колебањима и 

типичним грешкама које се јављају у усменом и писменом изражавању ученика. Стога се 

садржај вежбања падежа у настави мора одређивати на основу континуираног праћења 

језичког испољавања ученика (нпр. током дијалога на часу, а такође и на примерима из 

домаћих и писмених задатака ученика). Тако ће настава језика бити у функцији 

оспособљавања ученика за правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком. 

 

Обрада предлога не може се сматрати окончаном на једном часу, указивањем на њихову 

непроменљивост, већ основна знања треба поступно проширивати током обраде падежа, и то 

наводећи најфреквентније примере и њихову типичну употребу. Исто важи и за прилоге, чију 

поделу по значењу треба повезати са прилошким одредбама, а функцију показивати у 

реченици и у тексту. И променљиве врсте речи треба повезивати са њиховим типичним 

функцијама у реченици да би ученици уочили реч као јединицу на морфолошком и 

синтаксичком нивоу. 

 

 

 

 



Правопис 
 

Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања (правописни диктати, исправка 

грешака у датом тексту, тестови са питањима из правописа итд.). У оквиру правописних вежби 

пожељно је повремено укључити и питања којима се проверава графија (писана слова: велико 

и мало ћириличко Ћ, Ђ; велико и мало латиничко Ђ, велико Г, С, Ш итд.). 

 

Такође, треба подстицати ученике да сами уочавају и исправљају правописне грешке у СМС 

комуникацији, као и у различитим типовима комуникације путем интернета. 

 

Поред тога, ученике треба упућивати на служење правописом и правописним речником 

(школско издање). Пожељно је да наставник доноси примерак Правописа на час кад год се 

обрађују правописне теме (тако би могао појединачно ученицима задавати да пронађу реч у 

правописном речнику и одреде њен правилан облик или правилно писање). 

 

Oртоепијa 
 

Наставник стално треба да указује на важност правилног говора, који се негује спровођењем 

одређених ортоепских вежби. Ортоепске вежбе не треба реализовати као посебне наставне 

јединице, већ уз одговарајуће теме из граматике: нпр. уочавање места акцента у речи може се 

повезати са обрадом и утврђивањем знања о падежима (именице време,раме,теме и сл. у 

генитиву једнине и номинативу множине немају акценат на истом слогу итд.); реченична 

интонација може се с једне стране повезати са правописом, а са друге са синтаксом итд. Уз 

коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да препознају, репродукују и усвоје 

правилно акцентован говор, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују 

стандардни акценат од свога акцента, тј. од дијалекатске акцентуације. 

 

Неке ортоепске вежбе могу се спроводити и уз одговарајуће теме из књижевности: нпр. 

артикулација се може вежбати изговарањем брзалица, онда када се оне обрађују као део 

народног стваралаштва; акценат речи, темпо, ритам, реченична интонација и паузе могу се 

вежбати гласним читањем одломака из изборне лектире (по избору наставника или ученика) 

итд. Као ортоепску вежбу треба спроводити и говорење напамет научених одломака у стиху и 

прози (уз помоћ аудитивних наставних средстава). 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

                   Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег 

језика. Ова наставна област, иако је програмски конституисана као посебно подручје, мора се 

повезивати с обрадом књижевних текстова као репрезентативних образаца изражавања, а 

такође и са наставом граматике и правописа. Исто тако, обрада књижевног текста и рад на 

граматици и правопису књижевног језика мора укључивати и садржаје који доприносе 

неговању културе усменог и писменог изражавања. 

 

Језичка култура се негује спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби, које имају за 

циљ богаћење речника и развијање способности и вештине изражавања. Све врсте тих 

вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у току говорних 

вежби. 

 

Када су у питању домаћи задаци, препоручује се да се четири задатка пишу ћирилицом, а 

четири латиницом (наизменично). Годишње се ради четири школска писмена задатка – по два 

у сваком полугодишту (један час за израду задатка и два за анализу и писање побољшане 

верзије састава). Школске писмене задатке требало би писати ћирилицом, а два исправка 

латиницом. 

 



Приликом реализације програма предмета српски језик и књижевност наставници треба да 

користе и савремене технологије (нпр. видео-бим, паметну таблу и сл.). Осавремењивање 

часова може се постићи и коришћењем електронских уџбеника и других наставних средстава. 

 

 

Уџбеник за ученике: 

 Уџбеник, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, Клетт 

 Граматика, Весна Ломпар, Клетт 

 Радна свеска, Весна Ломпар и Зорица Несторовић, Клетт 

 

 Литература за реализацију програма  

 Милка Андрић: Читанка за 6. разред, Завод за уџбенике, Београд, 2009. 

 М. Николић, М. Николић: Српски језик и језичка култура за 6. разред основне школе, 

Завод за уџбенике, Београд, 2009. 

 М. Николић, М. Николић: Радна свеска за српски језик у 6. разреду основне школе, 

Завод за уџбенике, Београд, 2009. 

 М. Николић: Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уuбенике и 

наставна средства, Београд, 2006.  

 П. Илић: Методика наставе српског језика и књижевности, Прометеј, Нови Сад, 1991.  

 С. Маринковић: Методика креативне наставе српског језика и књижевности, 

Креативни центар, Београд, 2003. 

 М. Андрић: Наставно проучавање народног песништва, Завод за уuбенике и наставна 

средства, Београд, 1997. 

 Живојин Станојчић, Љубомир Поповић: Граматика српског језика, Завод за уuбенике, 

Београд, 2008. 

 М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица: Правопис српскога језика, Матица српска, 

Завод за уџбенике, Београд, 2009. 

 И. Тартаља: Теорија књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2008. 

 Р. Пешић, Н. Милошевић-Ђорђевић: Народна књижевност, Требник, Београд, 1997. 

 Речник књижевних термина, уредник Д. Живковић, Нолит, Београд, 1992. 

 В. Јанковић: Митови илегенде, СКЗ, Београд 2006. 

 П. Булат, В. Чајкановић: Митолошки речник, СКЗ, Београд 2007. 

 М. Николић: Стилске вежбе, Просветни преглед, Београд, 2000. 

 

 

Образовни стандарди за Српски језик су дефинисани за следеће области: 

1.ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

4. КЊИЖЕВНОСТ 

5. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

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.1.1.4. 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 
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(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на 

једноставнијем тексту 

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.1.2.6. 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.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

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 

 

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.1.3.14. 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 

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 

5. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ.  
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- правилно изговара гласове;  

- изражајно чита уметнички текст обрађен у настави и изражајно казује научен текст;  

- препричава текст без сажимања или са сажимaњем. 

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* 

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 

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.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 

4. КЊИЖЕВНОСТ 

У области КЊИЖЕВНОСТученик/ученица: 

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.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком 

тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 

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* 

5. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ.  

- поштује књижевнојезичку норму у говору;  

- зна да исприча о стварном или измишљеном догађају, у првом или трећем лицу, поштујући 

изворну хронологију или ретроспективно;  

- уме усмено да обавести некога о нечему и опише нешто (да усмено сачини експозиторни и 

дескриптивни текст);  

НАПРЕДНИ НИВО 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  

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 

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.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

5. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ.  

- уме да формулише своје мишљење и да га јавно искаже;  

- и има изграђену културу комуникације (културу сопственог изражавања, као и слушања и 

поштовања туђег мишљења). 
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Допунска настава  српског језика за 5. разред 

 

 

 

Циљеви допунске наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима 

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

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

уметничка остварења из српске и светске баштине.  

 

Задаци за допунску наставу: 

− 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;  

 

           Методе: 

У петом разреду у настави српског језика користиће се следеће методе: монолошка, 

дијалошка, текст, текстовна, самостални ученички радови, демонстрације, писани радови 

ученика, самостално стваралаштво ученика (песме, приче), вербална, тест, комбинована 

(аналитичко-синтетичка). 

 

Додатна настава српског језика за 5. разред 

 

Циљеви 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 за додатну наставу: 

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

− упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским 

могућностима српског језика;  

МЕСЕЦ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

Септембар – 

октобар 

Реченице по саставу 

Врсте речи (именске) 

Служба речи 

Правопис 

Новембар – 

децембар 

Главни реченични чланови 

Зависни реченични чланови 

Падежи; значење и функција 

Правопис 

Фебруар – март  Придеви; писање придева на -ски, -чки, -шки, -ов, -ев, -ин;  

извођење придева од именица са Ј  у основи (армија − армијски) 

Глаголи, глаголски вид, глаголски род 

Глаголске основе, инфинитивна и презентска основа 

 

Април − мај 

 

Правопис (употреба великог слова, запете у апозицији и вокативу, 

одричне заменице са предлогом: ни са ким) 

Глаголски облици (инфинитив, радни глаголски придев, презент, 

перфекат, футур I  



− 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;  

− 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);  

− 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;  

 

Методе: 

У петом разреду у настави српског језика користиће се следеће методе: монолошка, 

дијалошка, текст, текстовна, самостални ученички радови, демонстрације, писани радови 

ученика, самостално стваралаштво ученика (песме, приче), вербална, тест, комбинована 

(аналитичко-синтетичка). 

 

      Месец ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  

Септембар – 

октобар 

 

Књижевно дело по избору ученика – тумачење ( увођење ученика у 

разумевање  

битних одлика књижевног дела: тема, композиција, ликови, језик) 

Главни и зависни реченични чланови 

Новембар – 

децембар 

Граматичке категорије именских речи 

Заменице и употреба падежа 

Вежбе правописа, са правилним акцентом 

Правописне промене 

Фебруар – март  Школско такмичење − припрема (збирка текстова) 

Школско такмичење из језика и језичке културе 

Припрема за општинско такмичење (збирка тестова) 

Општинско такмичење из језика и језичке културе 

Основна стилска изражајна средства 

Правопис (тачка и запета, неколико тачака, цртица…) 

Април – мај  Припрема за градско такмичење из језика и језичке културе (збирка 

текстова) 

Учешће на градском такмичењу 

Проучавање локалног говора; састављање речника локалних речи и 

израза и њихово замењивање речима и изразима из стандардног  

књижевног језика 

Разговор о гледаној позоришној представи ( глума и глумци, режија и 

редитељ, текст и писац; музика и композитор) 

Јун Збирка песама из „Дневника прочитаних књига“ (тумачење, стилска 

анализа) 

Казивање стихова из самосталног ученичког стваралаштва 

 

 

 



                                                                ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Назив 

предмета 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену 

комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Разред пети 

Годишњи 
фонд часова 72 часа 

 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

Комуникативне 

функције 

ИСХОДИ 

По завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да у 

усменој и писаној 

комуникацији: 

САДРЖАЈИ 

Поздрављање и 

представљање 

себе и других и 

тражење/давање 

основних 

информација о 

себи и другима у 

ширем 

друштвеном 

контексту 

– разуме краће 

текстове који се односе 

на поздрављање, 

представљање и 

тражење/давање 

информација личне 

природе; 

– поздрави и 

отпоздрави, представи 

себе и другог 

користећи једноставна 

језичка средства; 

– постави и одговори 

на једноставнија 

питања личне природе; 

– у неколико везаних 

исказа саопшти 

информације о себи и 

другима; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих, 

једноставнијих текстова који се односе 

на дате комуникативне ситуације 

(дијалози, наративни текстови, 

формулари и сл.); реаговање на 

усмени или писани импулс 

саговорника (наставника, вршњака и 

сл.) и иницирање комуникације; 

усмено и писaно давање информација 

о себи и тражење и давање 

информација о другима (СМС, имејл, 

формулари, чланске карте, опис 

фотографије и сл.). 

Садржаји 

Hello. Hi. I’m Maria. What’s your name? 

I’m/My name is… Tony is 11. How old 

are you? I live in (town, city, village). 

Where do you live? I live at number 46 

Black Street. Мy best friend lives next 

door. What’s your address? What’s your 

phone number? Have you got/Do you 

have an email address? These are my 

parents. Their names are … I can’t play 

tennis, but I can do karate. Can you play 

the guitar?My birthday is on the 21st of 



May. When is your birthday? This is Miss 

May. She’s my teacher. This is Mr Crisp. 

He’s my tennis coach. 

The Present Simple Tense за 

изражавање сталних радњи. 

Have got/Have за изражавање 

поседовања. 

Личне заменице у функцији субјекта – 

I, you … 

Присвојни придеви – my, your… 

Показне заменице – this/these, 

that/those 

Питања са 

Who/What/Where/When/How(old)… 

Основни бројеви (1–1000). 

Предлози за изражавање места – in, 

аt… 

Предлози за изражавање времена – in, 

on, at... 

Употреба неодређеног члана са 

именицама у једнини. 

Изостављање члана испред назива 

спортова. 

Употреба одређеног члана уз називе 

музичких инструмената. 

(Интер)културни садржаји: устаљена 

правила учтивости; титуле уз 

презимена особа (Mr, Miss, Mrs, Ms, 

Sir); имена и надимци; начин писања 

адресе. 

Описивање 

карактеристика 

живих бића, 

предмета, појава и 

места 

– разуме једноставнији 

опис особа, биљака, 

животиња, предмета, 

појaва или места; 

– упореди и опише 

карактеристике живих 

бића, предмета, појава 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих 

описа живих бића, предмета, појава и 

места и њиховог поређења; усмено и 

писано описивање/поређење живих 

бића, предмета, појава и места; израда 



и места, користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

и презентација пројеката (постера, 

стрипова, ППТ-а, кратких аудио/видео 

записа, радио емисија и слично). 

Садржаји 

Who’s the boy with short fair hair and a 

black jacket? What’s Maria wearing? 

She’s wearing a nice white T-shirt and 

dark blue jeans. My brother is clever, but 

lazy. My best friend is kind and fiendly. 

There is/isn’t a cinema/hospital in my 

town. There are two big bookshops in my 

town. What’s this/that over there? It’s a 

sports centre. How far is it? Zebras are 

white wild animals with black and white 

stripes. A cheetah is a fast, dangerous 

animal. How deep is the Adriatic Sea/the 

Pacific Ocean? How long is the 

Danube/the Thames River? Layla is 

prettier than Susan. Who’s the best 

student in your class? This car is more 

expensive than that one. London is larger 

than Belgrade. About eight million 

people live there. Belgrade is much 

smaller, but… 

  

The Present Simple Tense и The Present 

Continuous Tense за изражавање радњи 

и стања у садашњости 

Глаголи have got, to be за давање описа 

Питања са 

Who/What/Where/When/Which/How 

(old, far, deep, long…) 

Егзистенцијално There is/are… 

Употреба одређеног члана са 

именицама које означавају лица и 

предмете који су познати саговорнику, 

као и уз имена река, мора и океана. 

Употреба/изостављање одређеног 

члана уз имена градова и држава. 

Поређење придева (правилно и 

неправилно поређење). 

(Интер)културни садржаји: географске 

карактеристике Велике Британије; 

биљни и животињски свет. 



Позив и 

реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој 

активности 

– разуме једноставније 

предлоге и одговори на 

њих; 

– упути једноставан 

предлог; 

– пружи одговарајући 

изговор или 

одговарајуће 

оправдање; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање једноставниjих 

текстова који садрже предлоге; 

усмено и писано преговарање и 

договарање око предлога и учешћа у 

заједничкој активности; писање 

позивнице за прославу/журку или 

имејла/СМС-а којим се уговара 

заједничка активност; 

прихватање/одбијање предлога, 

усмено или писано, уз поштовање 

основних норми учтивости и давање 

одговарајућег оправдања/изговора. 

Садржаји 

I think we can go out this afternoon. Why 

not? Let’s do it. Sorry. I can’t. I must do 

my homework. Sorry, I think that’s 

boring. Let’s do something else. How 

about going to the cinema? Great. What 

time? See you then. 

Let’s make pancakes. That’s a good idea. 

What shall we do? Let’s play Monopoly. 

Why don’t we meet at the sports centre? 

What time? Half past two. Fine. I’ll see 

you at the sports centre at half past two. 

Would you like to come to my birthday 

party on Sunday? I’m sorry, but I can’t 

make it. I’d love to, thanks. 

Императив 

How about + глаголска именица 

Why don’t we + инфинитивна основа 

глагола 

Would you like + инфинитив глагола 

Модални глаголи за изражавање 

предлога – can/could/shall 

Глагол will за изражавање одлука 

(Интер)културни садржаји: прикладно 

позивање и прихватање/одбијање 

позива. 



Изражавање 

молби, захтева, 

обавештења, 

извињења, и 

захвалности 

– разуме и једноставне 

молбе и захтеве и 

реагује на њих; 

– упути једноставне 

молбе и захтеве; 

– затражи и пружи 

кратко обавештење; 

– захвали и извине се 

на једноставан начин; 

– саопшти кратку 

поруку (телефонски 

разговор, дијалог 

уживо, СМС, писмо, 

имејл) којом се 

захваљује; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих 

исказа којима се тражи/нуди помоћ, 

услуга, обавештење или се изражава 

жеља, извињење, захвалност; усмено и 

писано тражење и давање обавештења, 

упућивање молбе за помоћ/услугу и 

реаговање на њу, изражавање жеља, 

извињења и захвалности. 

Садржаји 

Can I help you? It’s OK, I can do it. May 

I ask a question? Sure. What do you 

want? Do you want an orange? Yes, 

please. No, thank you. Can you pass me 

an orange, please? Of course, here you 

are. Thank you very much/so much. I 

want an apple. Can I have this one? 

Anything else? Can I borrow your pen? 

Sorry, you can’t. I want to go home. Can 

we buy lemonade there? No, we can’t. 

Оh no. I’m sorry. When does the movie 

start? It starts at 8. 

Модални глаголи за изражавање молбе 

и захтева – can/could/may. 

(Интер)културни садржаји: правила 

учтиве комуникације. 

Разумевање и 

давање упутстава 

– разуме и следи 

једноставнија упутства 

у вези с уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота 

(правила игре, рецепт 

за припремање неког 

јела и сл.) са 

визуелном подршком 

без ње; 

– да једноставна 

упутства (нпр. може да 

опише како се нешто 

користи/прави, напише 

рецепт и сл.); 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање текстова који 

садрже једноставнија упутства (нпр. за 

компјутерску или обичну игру, 

употребу апарата, рецепт за прављење 

јела и сл.) са визуелном подршком и 

без ње; усмено и писано давање 

упутстава. 

Садржаји 

Drag (the word) and drop it in the 

correct place. Throw the dice. Move your 

token… Press the button and wait. Insert 

the coin in the slot. Peel the onions and 

chop them. Put the saucepan on the 

stove. 



Императив 

Личне заменице у функцији објекта – 

me, her, him… 

(Интер)културни садржаји: 

традиционалне/омиљене врсте јела. 

Описивање и 

честитање 

празника, 

рођендана и 

значајних 

догађаја, 

честитање на 

успеху и 

изражавање 

жаљења 

– разуме честитку и 

одговори на њу; 

– упути пригодну 

честитку; 

– разуме и, 

примењујући 

једноставнија језичка 

средства, опише начин 

прославе рођендана, 

празника и важних 

догађаја; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова у којима се описују и 

честитају празници, рођендани и 

значајни догађаји; описивање 

празника, рођендана и значајних 

догађаја; реаговање на упућену 

честитку у усменом и писаном облику; 

упућивање пригодних честитки у 

усменом и писаном облику; израда и 

презентација пројеката у вези са 

прославом празника, рођендана и 

значајних догађаја. 

Садржаји 

Children in Britain usually have their 

birthday parties at home. Everybody 

sings Happy Birthday! In Britain, people 

open their presents on Christmas Day. 

On Easter Sunday children often hunt for 

eggs. Happy Valentine’s Day! Same to 

you! Roses are red, violets are blue, my 

heart is full of love for you. In my country 

we celebrate a lot of different festivals, 

but my favourite is... Good luck! 

Congratulations! Well done! Lucky you! 

I’m so happy for you! I’m sorry to hear 

that/about that! It’s a pity! 

The Present Simple Tense за 

изражавање уобичајених радњи. 

Изостављање члана испред назива 

празника. 

Изостављање члана испред именица 

употребљених у општем смислу. 

(Интер)културни садржаји: значајни 

празници и догађаји и начин 

обележавања/прославе; честитање. 

 



Описивање 

догађаја и 

способности у 

садашњости 

– разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују сталне, 

уобичајене и тренутне 

радње и способности; 

– размени информације 

које се односе на дату 

комуникативну 

ситуацију; 

– опише сталне, 

уобичајене и тренутне 

догађаје/активности и 

способности користећи 

неколико везаних 

исказа; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање описа и 

размењивање исказа у вези са 

сталним, уобичајеним и тренутним 

догађајима/активностима и 

способностима; усмено и писано 

описивање сталних, уобичајених и 

тренутних догађаја/активности и 

способности (разговор уживо или 

путем телефона, разгледница, СМС 

порука, имејл и сл.). 

Садржаји 

I live in a flat on the first floor. What do 

you usually do on Sundays? Do you live 

in a house or in a flat? My sister doesn’t 

go to school. What time do you go to 

bed/does she get up? He never tidies his 

room. I can clean my dad’s car. When do 

Americans celebrate Halloween? When 

does winter start? Where do penguins 

live? What are you doing at the moment? 

I’m feeding my cat. We’re going on a 

school trip today. They’re having dinner 

now. I normally go to school by bus, but 

today I’m going on foot. I’m doing my 

homework. I always do it after dinner. I 

can speak three languages, but now I’m 

speaking English. I am good at maths. 

The Present Simple Tense за 

изражавање уобичајених и сталних 

радњи 

The Present Continuous Tense за 

изражавање тренутних и привремених 

радњи 

Модални глагол can за изражавање 

способности 

Прилози за учесталост – usually, 

often… 

Предлози за изражавање правца 

кретања – to, from... 

Предлози за описивање начина 

кретања – by (car), on (foot)... 



(Интер)културни садржаји: породични 

живот; живот у школи – наставне и 

ваннаставне активности; распусти и 

путовања. 

Описивање 

догађаја и 

способности у 

прошлости 

– разуме краће 

текстове у којима се 

описују догађаји и 

способности у 

прошлости; 

– размени информације 

у вези са догађајима и 

способностима у 

прошлости; 

– опише у неколико 

краћих, везаних исказа 

догађај у прошлости; 

– опише неки 

историјски догађај, 

историјску личност и 

сл.; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање описа и усмено и 

писано размењивање исказа у вези са 

догађајима/активностима и 

способностима у прошлости; 

усмено и писано описивање 

догађаја/активности и способности у 

прошлости; израда и презентација 

пројеката о историјским догађајима, 

личностима и сл. 

Садржаји 

Where were you at eight o’clock last 

Saturday? I was at home. What was on 

TV last night? What time was it on? I 

watched/didn’t watch TV last night. I 

played volleyball on Monday. What did 

you do? We went to Paris in July. We 

travelled by plane. Where did you spend 

your summer holiday? How did you 

travel? I lost my passport yesterday. Did 

you have a good time on holiday? Yes, 

we did./No, we didn’t. I could swim when 

I was five. I couldn’t ski last year. 

The Past Simple Tense правилних и 

најчешћих неправилних глагола 

Модални глагол could за изражавање 

способности у прошлости 

(Интер)културни садржаји: историјски 

догађаји, епохална открића; важније 

личности из прошлости (историјска 

личност, писац, 

Исказивање жеља, 

планова и намера 

– разуме жеље планове 

и намере и реагује на 

њих; 

– размени једноставне 

исказе у вези са својим 

и туђим жељама, 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова у 

вези са жељама, плановима и 

намерама; усмено и писано 

договарање о жељама, плановима и 



плановима и намерама; 

– саопшти шта он/она 

или неко други жели, 

планира, намерава; 

намерама (телефонски разговор, 

разговор уживо, СМС, имејл и сл.). 

Садржаји 

I would like/want to be a doctor when I 

grow up. He would like a new mobile 

phone/to go out with his friends. I’m 

going to do my homework in the 

afternoon. What are you going to do this 

afternoon? Мy parents are going to visit 

their friends this evening, so I’m going to 

play all my favourite computer games. 

Оh! Are you? 

The Present Simple Tense (want) 

Would like + именица/инфинитив 

глагола. 

Going to за изражавање будућих 

планова. 

Употреба неодређеног члана уз називе 

занимања. 

(Интер)културни садржаји: 

свакодневни живот и разонода; 

породични односи. 

Исказивање 

потреба, осета и 

осећања 

– разуме и реагује на 

свакодневне изразе у 

вези са непосредним и 

конкретним потребама, 

осетима и осећањима; 

– изрази, основне 

потребе, осете и 

осећања 

једноставнијим 

језичким средствима; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање исказа у вези са 

потребама, осетима и осећањима; 

усмено и писано договарање у вези са 

задовољавањем потреба; 

предлагање решења у вези са осетима 

и потребама; усмено и писано 

исказивање, својих осећања и 

реаговање на туђа. 

Садржаји 

I’m hot/cold/hungry/thirsty… Take 

off/Put on your coat. Why don’t you take 

a sndwich/a glass of water? Do you want 

some juice/biscuits too? Yes, please. 

Would you like some fruit? I’m tired. 

What shall we do? Why don’t we stop 

and take some rest? How about going 

home? I’m happy to see you. I’m 

glad/sorry to hear that. Oh dear! It’s a 



pity! 

The Present Simple Tense (be, want) 

Императив 

Why don’t we/you + инфинитивна 

основа глагола 

How about + глаголска именица 

Would like + именица/инфинитив 

глагола 

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација; употреба емотикона. 

Исказивање 

просторних 

односа и величина 

– разуме једноставнија 

питања и одговори на 

њих; 

– разуме обавештења о 

простору и 

величинама; 

– опише специфичније 

просторне односе и 

величине 

једноставним, везаним 

исказима; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова у 

вези са специфичнијим просторним 

односима и величинама; усмено и 

писано размењивање информација у 

вези са просторним односима и 

величинама; усмено и писано 

описивање просторних односа и 

величина. 

Садржаји 

Which room is it in? Where’s the 

library? 

It’s on the left/right. Is the sofa by the 

door? What’s next to/near the table? 

Where are the (books)? They’re on the 

top/bottom shelf. It’s in front of/behind 

the wardrobe. Where do you do your 

homework? Where is she? She’s at the 

supermarket/in/at the park… The bakery 

is between the school and the 

supermarket. How wide/long/deep is the 

river? It’s 45 metres wide/2 kilomеtrеs 

long. An elephant is bigger than a hippo. 

The Blue whale is the biggest animal in 

the world. What is the largest room in 

your house/flat? The room above/below. 

My town is in the north-east of Serbia. 

Предлози за изражавање положаја и 

просторних односа – in front of, behind, 

between, opposite... 



Питања са What/Where/Which/How (far, 

deep, long…) 

Поређење придева (правилно и 

неправилно поређење). 

Употреба одређеног члана са 

суперлативом придева. 

(Интер)културни садржаји: јавни 

простор; типичан изглед школског и 

стамбеног простора; локалне мерне 

јединице (инч, стопа…); природа. 

Исказивање 

времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

– разуме, тражи и даје 

једноставнија 

обавештења о 

хронолошком времену 

и метеоролошким 

приликама у ширем 

комуникативном 

контексту; 

– опише 

дневни/недељни 

распоред активности; 

– опише метеоролошке 

прилике и климатске 

услове у својој земљи и 

једној од земаља 

циљне културе 

једноставним језичким 

средствима; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова у вези са хронолошким 

временом, метеоролошким приликама 

и климатским условима; 

усмено и писано тражење и давање 

информација о времену дешавања 

неке активности, метеоролошким 

приликама и климатским условима у 

ширем комуникативном контексту; 

израда и презентација пројеката (нпр. 

о часовним зонама, упоређивање 

климатских услова у својој земљи са 

климатским условима једне од земаља 

циљне културе и сл.). 

Садржаји 

What time is it? It’s five o’clock. It is half 

past six. It’s (а) quarter to/past seven. 

It’s ten past/to eleven. When do your 

lessons start? At (а) quarter to nine. 

When do you have your dance classes? 

On Monday and Wednesday. I was born 

in January/on the first of 

January/January the first.. …on 

Christmas/Easter Day… Columbus 

discovered America in 1492/in the 15th 

century. What is the weather like? It’s 

cold/sunny... The wind is blowing. What 

was the weather like yesterday? It was 

foggy/cloudy/windy… It didn’t rain, it 

snowed. It is usually warm in spring/hot 

in summer/freezing in winter. It’s wetter 

in the west than in the east. It is much 

drier in Australia than in Serbia. 



The Present Simple Tense за 

изражавање утврђених програма, 

планова и распореда (ред вожње, 

ТВ/биоскопски програм и сл.) и 

уобичајених радњи. 

The Present Continuous Tense за 

изражавање тренутних и привремених 

радњи 

The Past Simple Tense 

Предлози за изражавање времена – in, 

on, at, to, past, after... 

Питања са When, What (time/day)… 

Редни бројеви до 100. 

(Интер)културни садржаји: климатски 

услови у Великој Британији; разлика у 

часовној зони (Београд–Лондон). 

Изрицање 

дозвола, забрана, 

правила 

понашања и 

обавеза 

– разуме и реагује на 

једноставније забране, 

своје и туђе обавезе; 

– размени 

једноставније 

информације које се 

односе на забране и 

правила понашања у 

школи и на јавном 

месту (у превозном 

средству, спортском 

центру, биоскопу, 

зоолошком врту и сл.) 

као и на своје и туђе 

обавезе; 

– представи правила 

понашања, забране и 

листу својих и туђих 

обавеза користећи 

одговарајућа језичка 

средства; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање исказа у вези са 

забранама, правилима понашања и 

обавезама; постављање питања у вези 

са забранама, правилима понашања и 

обавезама и одговарање на њих; 

усмено и писано саопштавање 

забрана, правила понашања и обавеза 

(нпр. креирање постера са правилима 

понашања, списка обавеза и сл.). 

Садржаји 

Remember to bring your membership 

card. You can’t sit here, the seat isn’t 

free. Can you use your phone in class? 

No, we can’t. You mustn’t use your 

phone in class. You must write in ink. Do 

you have to wear uniforms at school? 

They have to/don’t have to wear uniforms 

at school. I must study today. I have to 

feed our dog every morning. I must/have 

to go now. 

Модални глаголи за изражавање 

дозволе, забране, правила понашања и 

обавезе – can/can’t, must/mustn’t 

(Not) Have to за изражавање обавезе и 



одсуства обавезе 

(Интер)културни садржаји: понашање 

на јавним местима; значење знакова и 

симбола. 

Изражавање 

припадања и 

поседовања 

– разуме и формулише 

једноставније изразе 

који се односе на 

поседовање и 

припадност; 

– пита и каже шта неко 

има/нема и чије је 

нешто; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова с исказима у којима се говори 

шта неко има/нема или чије је нешто; 

постављање питања у вези са датом 

комуникативном ситуацијом и 

одговарање на њих. 

Is this your dog? No, it’s Steve’s dog. 

Whose house is this? It’s Jane and 

Sally’s house. They’re Jane’s and Sally’s 

bags. These are the children’s toys. 

That’s my parents’ car. This is my 

blanket. This blanket is mine. This isn’t 

your card. It’s hers. I’ve got/I have a 

ruler. Have you got/Do you have a pen? 

Sally hasn’t got/doesn’t have an 

umbrella. 

Садржаји 

Саксонски генитив са именицом у 

једнини и множини (правилна и 

неправилна множина) – my 

friend’s/friends’/children’s books 

Присвојни придеви my, your… 

Присвојне заменице mine, yours… 

Have got/Have за изражавање 

поседовања 

Питања са Whose 

(Интер)културни садржаји: породица 

и пријатељи; однос према својој и 

туђој имовини. 

Изражавање 

интересовања, 

допадања и 

недопадања 

– разуме и реагује на 

једноставније исказе 

који се односе на 

описивање 

интересовања, хобија и 

изражавање допадања 

и недопадања; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова у вези са нечијим 

интересовањима, хобијима и стварима 

које воли/не воли, које му/joj се 



– опише своја и туђа 

интересовања и хобије 

и изрази допадање и 

недопадање уз 

једноставно 

образложење; 

свиђају/не свиђају; 

размена информација о својим и туђим 

интересовањима, хобијима, допадању 

и недопадању (телефонски разговор, 

интервју, обичан разговор са 

пријатељима у школи и сл.); 

усмено и писано описивање 

интересовања, допадања и недопадања 

(писање имејла о личним 

интересовањима, хобијима, допадању 

и недопадању, листе ствари које му/joj 

се свиђају/не свиђају и сл.); 

истраживачке пројектне активности 

(нпр. колики број ученика у одељењу 

воли/не воли пливање, скијање, тенис 

и сл.) графичко приказивање и 

тумачење резултата. 

Садржаји 

I’m interested in (swimming). What 

(sports) are you interested in? My hobby 

is (collecting bagdes). What’s your 

hobby?I love swimming because I’m 

good at it. I don’t like skiing. I’m bad at 

it. What do you like doing? Peter dosen’t 

like football. Sally is crazy about 

dancing. My favourite sport is tennis. 

What’s your favourite sport? What are 

your hobbies and interests? Fifteen out of 

thirty people like tennis – eight boys and 

seven girls. 

Придевско-предлошке фразе – 

interested in, good/bad at, crazy about… 

Глаголи like/love/hate + глаголска 

именица 

Питања са What, Who, Why … 

(Интер)културни садржаји: 

интересовања, хобији, забава, 

разонода, спорт и рекреација; 

уметност (књижевност за младе, 

стрип, музика, филм). 

Изражавање 

мишљења 

(слагања и 

неслагања) 

– разуме и формулише 

једноставније исказе 

којима се тражи 

мишљење, изражава 

слагање/неслагање; 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова у вези са тражењем мишљења 



и изражавањем слагања/неслагања; 

усмено и писано тражење мишљења и 

изражавање слагања и неслагања. 

Садржаји 

What do you think of/about…? How do 

you like it? Please tell me about… Do 

you agree with (me)? I think/feel it’s 

OK/Okay. You’re right/wrong! That’s 

true. Exactly. Tht’s not true. I’m not sure. 

I like/don’t like it because it’s boring. 

The Present Simple Tense (think, like, 

agree…) 

Питања са What, Why, How … 

(Интер)културни садржаји: 

поштовање основних норми учтивости 

у комуникацији са вршњацима и 

одраслима. 

Изражавање 

количине, бројева 

и цена 

– разуме једноставније 

изразе који се односе 

на количину нечега; 

– пита и каже колико 

нечега има/нема, 

користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

– на једноставан начин 

затражи артикле у 

продавници 

једноставним изразима 

за количину, наручи 

јело и/или пиће у 

ресторану и 

пита/каже/израчуна 

колико нешто кошта; 

– састави списак за 

куповину – намирнице 

и количина намирница 

(две векне хлеба, пакет 

тестенине, три 

конзерве туњевине и 

сл.); 

– изрази количину у 

мерама – 100 gr 

шећера, 300 gr брашна 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих 

текстова који говоре о количини 

нечега; постављање питања у вези с 

количином и одговарање на њих, 

усмено и писано; слушање и читање 

текстова на теме поруџбине у 

ресторану, куповине, играње улога (у 

ресторану, у продавници, у 

кухињи…); писање списка за 

куповину; записивање и рачунање 

цена. 

Садржаји 

How many people are there in the park? 

There are two men/women and three 

children in the park. How much milk 

does he need? Is there any butter in the 

fridge? No, there isn’t any butter, but 

there’s some margarine. I haven’t got 

any food for you. I’ve got some 

lemonade/strawberries. There isn’t much 

fruitin the bowl. There aren’t many 

biscuits left in the cupboard. There are a 

lot of spoons and forks and some/six 

knives on the table. I need a hundred 

grams of sugar (100 g)/a bottle of (fizzy) 

water/2 kilos of potatoes. Can I have a 



и сл. sandwich and a glass of juice please? 

That’s £7.80. Shopping list: a packet of 

butter, two loaves of bread, three pots of 

yoghurt, a bunch of bananas… 

Основни бројеви до 1000. 

Правилна множина именица. 

Множина именица које се завршавају 

на -y, -f/fe: strawberries, shelves, 

knives... 

Множина именица које се завршавају 

на -o: kilos, potatoes… 

Синкретизам једнине и множине: 

sheep, fish... 

Најчешћи облици неправилне 

множине (men, women, children, people, 

feet, teeth, mice....) 

Бројиве и небројиве именице – pounds, 

money... 

Детерминатори – some, any, no. 

Квантификатори – much, many, a lot of. 

Питања са How much/many. 

(Интер)културни садржаји: друштвено 

окружење; локална мерна јединица за 

тежину (фунта); валута, намирнице и 

производи специфични за циљну 

културу. 

 
 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

(опште и 

међупредметне) 

АКТИВНОСТИ КОРЕЛАЦИЈА 

а) наставника б) ученика 

Дигитална 

компентенција 

Учење учења 

Друштвене и 

грађанске 

компетенције 

Осећај за 

иницијативу и 

предузетништво 

Културолошка 

-организује 

наставни процес 

(усклађује 

циљеве и 

задатке, планира 

садржаје, 

средства, методе 

рада и друго 

што же увести у 

наставни процес 

У образовном 

процесу ученици 

треба да буду: 

- мислиоци 

(размишљају о 

својим поступцима, 

повезују претходно 

стечена знања са 

новим), 

- решаваоци 

Други страни језик 

 

Српски језик и 

књижевност 

 

 



освешћеност и 

изражавање 

Комуникација 

 

у одређеном 

сегменту 

времена), 

-реализује 

наставни процес 

у свим његовим 

сегментима 

(ствара прилике 

за учење, излаже 

садржаје, води 

циљани 

разговор, 

омогућује 

примену 

стечених 

вештина, даје 

повратне 

информације...), 

-партнер је у 

педагошкој 

комуникацији 

(одговара на 

ученичка 

питања, 

поставља 

питања, помаже 

ученику да 

организује своја 

размишљања и 

да прецизира 

своје исказе...), 

-партнер је у 

афективној 

комуникацији са 

децом (помаже 

им да упознају 

своје и емоције 

других, 

разговара са 

децом када им је 

потребна помоћ, 

сарађује са 

родитељима, 

психологом и 

другим 

релевантним 

особама када је 

то у интересу 

детета), 

-мотивише 

ученике, 

подржава и 

подстиче развој 

њихових 

проблема (изналазе 

алтернативна 

решења за препреке 

на које наилазе, на 

проблеме гледају 

као на 

истраживачки 

изазов), 

- активни 

посматрачи 

(развијају 

способности и 

вештине да опажају 

и јасно саопштавају 

и преносе своја 

опажања и идеје), 

- активни слушаоци 

(знају да усмере 

своју пажњу, да 

буду активни, 

емпатични 

слушаоци), 

- активни учесници 

у комуникацији 

(формулишу и 

размењују своје 

идеје и мишљења 

са другима и 

преузимају 

одговорност за 

одлуке које 

доносе), 

- организатори 

(организују свој рад 

и рад у учионици, 

организују и 

простор и време и 

преузимају 

одговорност за 

одлуке које 

доносе), 

- планери 

(планирају своје 

учење и преузимају 

одговорност за 

одлуке које 

доносе), 

- самопроцењивачи 

(прате свој рад и 

напредак, 

процењују чиме су 

задовољни, чиме не 

– и доносе одлуке 

шта би волели да 



интересовања, 

-прати 

напредовање 

сваког ученика 

и оцењује 

постигнуће, 

-учествује у 

регулисању 

социјалних 

односа у 

одељењу, 

-прати ефекте 

сопственог рада, 

истражује нове 

могућности 

унапређења 

сопственог рада, 

-има и друге 

улоге и 

активности. 

промене), 

- партнери (знају да 

сарађују и са 

одраслима и са 

вршњацима, 

узимају у обзир и 

туђе мишљење), 

- пријатељи (верују 

једни другима, воде 

рачуна једни о 

другима, свесни су 

повезаности са 

својим вршњацима 

и наставницима). 

 

 

 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда другог циклуса 

основне школе. Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са интересовањима 

ученика и актуелним збивањима у свету. 

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, еколошка свест 

6) Историја, временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност) 

7) Школа, школски живот, школски систем, образовање и васпитање 

8) Професионални живот (изабрана – будућа струка), планови везани за будуће занимање 

9) Млади – деца и омладина 

10) Животни циклуси 

11) Здравље, хигијена, превентива болести, лечење 

12) Емоције, љубав, партнерски и други међуљудски односи 

13) Транспорт и превозна средства 

14) Клима и временске прилике 

15) Наука и истраживања 

16) Уметност (нарочито модерна књижевност за младе; савремена музика) 

17) Духовни живот; норме и вредности (етички и верски принципи); ставови, стереотипи, 

предрасуде, толеранција и емпатија; брига о другоме 

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

19) Слободно време – забава, разонода, хобији 

20) Исхрана и гастрономске навике 

21) Путовања 

22) Мода и облачење 

23) Спорт 

24) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења 

25) Медији, масмедији, интернет и друштвене мреже 

26) Живот у иностранству, контакти са странцима, ксенофобија 

 



СТАНДАРДИ: 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и 

спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе на познате / блиске теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим / блиским темама 

(нпр. личне и породичне ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и разговетно. 

ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно 

окружење (нпр. писма, мејлови итд.) 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, 

уколико укључују визуелне елементе. 

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним врстама текстова 

(кратке приче, извештаји, огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне 

елементе. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка 

средстава приликом поздрављања, представљања, добродошлице, окончања комуникације, 

захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се 

тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.) 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и 

свом непосредном окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке једноставне исказе. 

ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, 

места, уобичајене активности користећи најједноставнија језичка средства. 

ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима 

(слободно време, хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична питања саговорника. 

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и 

недопадања, слагања и неслагања користећи једноставна језичка средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, 

упитницима или табелама. 

ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима. 

ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним 

мрежама) у којима се захваљује, извињава или нешто честита. 

ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о блиским темама. 

МЕДИЈАЦИЈА 

ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих 

текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког 

усменог исказа на страном језику. 

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког 

писаног текста на страном језику. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе 

и познаје основне интонацијске схеме (нарочито упитну). 



ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и 

синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких средстава. 

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних 

комуникативних активности. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, 

радно време, навике, празници, разонода). 

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. 

ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура. 

ПСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних 

култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних 

култура за коју показује интересовање. 

ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и 

описује на матерњем језику неколико локација циљних култура за које показује интересовање. 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове 

потребе и интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и познатим темама, уколико се говори разговетно и умереним 

темпом. 

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних 

монолошких излагања и прича о познатим и узрасно адекватним темама, уз одговарајућу 

визуелну подршку, паузе и понављања. 

ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим и узрасно адекватним темама, уколико се говори споро и разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из 

савремене музике. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, 

мејловима о блиским темама. 

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба 

(нпр. оријентација у простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћена 

визуелним елементима. 

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста 

и једноставне садржине, са интернета или других писаних медија, о познатим и узрасно 

адекватним темама. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима савремене 

музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или 

неко конотативно/скривено/метафорично значење. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. 

ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, тражи 

одређени предмет, објашњење, услугу, повезујући неколико краћих исказа у смислену целину 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости користећи једноставна језичка средства. 



ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3 повезана питања, о познатим темама, у вези са 

личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и 

понављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и једноставним језичким 

средствима даје кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама. 

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве. 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним 

средствима. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења 

или податке о себи и другима. 

ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са пријатељима и 

познаницима договара о активностима или одговара на питања. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније 

језичке структуре и увежбану лексику. 

МЕДИЈАЦИЈА 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне 

информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне природе. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег 

усменог исказа. 

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег 

писаног текста. 

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације коју су 

тражили од трећег лица (назив улице, број линије у градском саобраћају, цену). 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена 

прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина). 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број 

основних правописних правила. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције. 

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за 

исказивање свакодневних конкретних активности и потреба. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, 

радно време, навике, празници, разонода). 

ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и 

поздрављања, тачност, конвенције и сл.). 

ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/неприкладно у 

контексту циљних култура. 

ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама. 

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као 

већински. 

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се користи страни језик. 

ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 

циљних култура. 

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и 

појава из циљних култура, као и оне за које показује интересовање. 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 



ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових 

потреба и интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или 

више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом. 

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне информације јасно артикулисаних монолошких 

излагања, прича, презентација и предавања на узрасно адекватне и блиске теме, уз 

одговарајућу визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних 

подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим, узрасно адекватним темама (нпр. 

репортажа, научно-популарних, документарних, играних, анимираних филмова, спотова) које 

слуша/гледа у смисленим целинама. 

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих разговетних текстова 

савремене музике. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у 

порукама, писмима и мејловима о блиским темама. 

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање 

апаратима и уређајима, упозорења, безбедносне информације и сл.) 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне информације различитих врста текстова са 

интернета или других писаних медија који су у складу са узрастом и интересовањима ученика.  

ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија 

белетристике за младе. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива значења 

непознатих речи и конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у текстовима из савремене музике.  

ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на 

интернет страницама. 

ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације из табела, графикона, 

информатора и сл. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, 

свакодневне навике, искуства/догађаје из прошлости и планове за будућност. 

ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалмном разговору (нпр. са наставницима, 

службеним лицима и сл. ), поставља и одговара на неколико питања у низу на познате теме у 

вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и 

понављање. 

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, 

зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљења. 

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу 

расположивим језичким средствима. 

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се односе 

на њу. 

ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. 

ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка 

средства која се у њему појављују. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима 

договара активности и једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно 

релевантне теме. 

ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно 

релевантним темама (о себи, друштвеном и природном окружењу, аспектима приватног и 

школског живота). 



ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у 

виду дескриптивних и наративних текстова користећи познате сложеније језичке структуре и 

адекватну лексику. 

ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме. 

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на 

језичка средства која се у њему појављују. 

ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. 

МЕДИЈАЦИЈА 

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто 

опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима. 

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из 

краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица 

у вези с блиским комуникативним ситуацијама и познатим темама. 

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене 

од трећег лица. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим 

комбинацијама гласова, уз поштовање акцентаско-интонацијских правила или уз мање 

неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности које не ремете 

разумевање датог записа; познаје и примењује фреквентна правописна правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, 

придева, прилога. 

ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из 

његовог непосредног искуства. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим 

аспектима свакодневног живота и прихвата постојање разлика. 

ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области 

умећа живљења и прихвата постојање разлика; примењује неке основне елементе у области 

умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). 

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/ неприкладног понашања у 

контексту циљних култура. 

ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује 

критичко мишљење у њиховом посматрању и разумевању. 

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик. 

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас. 

ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи 

страни језик и доводи их у везу са одликама екосистема. 

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште 

историје. 

ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и 

уметничке историје циљних култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким 

појавама из наше историје и обрнуто. 

 

Начин остваривања програма 
 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка 

исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. 

Табеларни приказ наставника постепено води од 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 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; 

– 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; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног 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 наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе 

задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

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

– уџбеници представљају извор 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 

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 на страном језику или са аудио записа (слушај, 

пиши, повежи, одреди 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, 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. 

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 (планирање различитих активности, 

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. 

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, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, 

ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

 

 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 

С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина, 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. 

Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. 

Слушање 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног значења 

усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке јединице и смисаоне 

целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање ученик треба да поседује и 

следеће компетенције: 

– дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука), 

– референцијалну (о темама о којима је реч) и 

– социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања 

одређених говорних функција и др.). 

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: 

– од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет 

когнитивне обраде, 

– од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, 

– од особина онога ко говори, 

– од намера с којима говори, 

– од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумевање 

остварују, 

– од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у 

оквиру програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање сматрају се они 

усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља контекстуалних 



информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, остављајући пажњи 

могућност да се усредсреди на друге појединости); 

– дужина усменог текста; 

– брзина говора; 

– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора; 

– познавање теме; 

– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Читање 
Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том 

приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или више аутора и 

проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређене факторе који 

утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација као и 

намере, карактеристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви 

ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања: 

– читање ради усмеравања; 

– читање ради информисаности; 

– читање ради праћења упутстава; 

– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели: 

– глобалну информацију; 

– посебну информацију, 

– потпуну информацију; 

– скривено значење одређене поруке. 

 

Писање 
Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, 

осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира садржај различитих 

порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води белешке, сачини 

презентације и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања 

лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, 

способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од 

лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева 

циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која садржи сложеније 

језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову језичку активност у оквиру 

програма предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни 

аспекти из друштвено-културног контекста, као и теме у вези са различитим наставним 

предметима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, личне 

белешке); 

– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне 

аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим временским контекстима, да 

изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у приватном, јавном и образовном домен); 

– степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима 

олакшава писање конкретним задацима и упутствима, до самосталног писања). 

 

Говор 
Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је 

у функцији монолошкогизлагања, при чему говорник саопштава, обавештава, презентује или 

држи предавање једној или више особа, или је у функцији интеракције, када се размењују 



информације између два или више саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип 

сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација); 

– излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, извештавање и коментари о 

неким догађајима и сл.) 

– Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 

– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, 

цртежа и др. 

– реализацијом увежбане улоге или певањем. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, договарање, 

усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење неспоразума 

или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. 

Интеракција се може реализовати кроз низ активности, на пример: 

– размену информација, 

– спонтану конверзацију, 

– неформалну или формалну дискусију, дебату, 

– интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Социокултурна компетенција и медијација 

Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка медијума 

(писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности (разумевање говора, 

говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, представљају веома 

сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног процеса и процеса учења. 

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и 

разликама између културних и комуникативних модела сопствене говорне заједнице и 

заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у зависности од нивоа општих језичких 

компетенција, крећу од познавања основних комуникативних принципа у свакодневној 

комуникацији (основни функционални стилови и регистри), до познавања карактеристика 

различитих домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), паралингвистичких 

елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања потребна су 

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 такође 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, то јест, развој 

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

способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени културни модел 

понашања и веровања. 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење, већ 

функционише као посредник између особа које нису у стању да се директно споразумевају. 

Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање и резимирање текста и 

превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна језичка активност која никако 

не треба да се користи као техника за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног 

комуникативном наставом. Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења 

помоћних средстава (речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност 

изналажења структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика 

на који се преводи. 

Упутство за тумачење граматичких садржаја 



Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 

подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, 

изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области граматичке анализе и 

примене граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални приступ). У 

процесу наставе страног језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије 

које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне 

моделе, применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити томе да се 

граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, 

читање, говор и писање, као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, према јасно 

утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе 

језике за сваки језички ниво који подразумева прогресију језичких структура према 

комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. 

Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних језичких нивоа. 

Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније граматичке 

структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично 

понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном 

језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене 

граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају 

продуктивно. 

 

 Корелација са другим предметима  

Када су у питању теме које се обрађују, најснажнија корелација се остварује са другим 

страним језицима (немачки и руски језик), затим са предметима историја, географија, 

биологија. Када је реч о начину усвајања предвиђених садржаја, техникама и активностима, 

корелација се остварује са предметима ликовна култура, музичка култура, а у неким 

ситуацијама и физичко васпитање. 

 

ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

 
ЦИЉЕВИ: Допунска настава у 5. разреду организује се са циљем да се помогне ученицима 

који имају потешкоћа у праћењу часова редовне наставе, који остварују слабије резултате на 

проверама знања, као и ученицима који из здравствених или неких других разлога дуже време 

изостају са часова редовне наставе. 

ИСХОДИ:Исходи допунске наставе енглеског језика су да ученика развија основни ниво 

знања и постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА –ученика разуме основне инструкције наставника и  

адекватно реагује на њих, разуме основне форме учтивог обраћања и разуме основне 

фразе и најфреквентније речи предвиђене наставним планом и програмом за 5. разред. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – ученикапоседује одређени фонд речи за узраст 5. разред, 

препознаје врсте речи и препознаје различита глаголска времена. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик разуме кратке текстове који садрже 

познате језичке елементе и може у тексту да разликује битно од небитног. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик зна и примењује енглески алфабет и саставља 

једноставну, разумљиву, граматички исправну реченицу предвиђену за узраст 5. 

разреда. 

 

 



ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  

 

ЦИЉЕВИ: Додатна настава у 5. разреду организује за ученике који брже напредују и са 

лакоћом савладавају све теме и садржаје предвиђене наставним планом и програмом за 5. 

разред.  

ИСХОДИ:Исходи додатне наставе енглеског језика су да ученик развија напредни ниво знања 

и постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – ученик разуме дуже дијалоге, приче и песме о темама 

предвиђеним наставним програмом за 5. разред. Разуме и користи начела вођења 

разговора. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – ученик зна и у свом говору примењује научена 

граматичка правила (уме да их објасни и зна терминологију у вези са њима); уме да 

одреди значење непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста или 

порекла; зна значење речи и фраза из школских текстова предвиђених за 5. разред и 

правилно их употребљава. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик адекватно интерпретира садржаје 

писаних текстова предвиђених за узраст 5. разреда, изводи закључке засноване на 

датом тексту, издваја кључне речи и резимира текст. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик издваја кључне информације и пише самостално 

текстове од 50 речи.  

САДРЖАЈ: За 5. разред планиране су следеће теме: 

 Заједничке активности и интересовања у школи и ван ње 

 Животна средина 

 Планирање, организација и подела послова 

 Развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима 

 Изласци и забава 

 Живот људи у прошлости 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Додатна настава оствариваће се најчешће у 

међусмени или по завршетку редовне наставе поподне. За 5. разред биће реализовано најмање 

18 часова у кабинету за енглески језик у групама од 10 ученика. 

 

УЏБЕНИЦИ: књига и радна свеска: Project 2, Tom Hutchinson, English Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИКОВНА КУЛТУРА 
-  

Циљ 

Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући 

стваралачко и креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз 

практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да 

изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној 

баштини свог и других народа. 

Разред пети 

Годишњи 

фонд 

часова 

72 часа 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној 

области/теми ученик ће 

бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

РИТАМ – опише ритам који 

уочава у природи, 

окружењу и уметничким 

делима; 

– пореди утисак који на 

њега/њу остављају 

различите врсте ритма; 

– гради правилан, 

неправилан и слободан 

визуелни ритам, 

спонтано или с 

одређеном намером; 

– користи, у сарадњи са 

другима, одабране 

садржаје као подстицај 

за стварање оригиналног 

визуелног ритма; 

– разматра, у групи, како 

је учио/ла о визуелном 

ритму и где та знања 

може применити; 

– направи, самостално, 

импровизовани прибор 

од одабраног материјала; 

– искаже своје мишљење 

о томе зашто људи 

стварају уметност; 

Поступци за безбедно и одговорно 

коришћење и одржавање прибора и 

радне површине; 

Материјал из природе, вештачки 

материјал, материјал за рециклажу, 

рециклирани материјал, 

импровизовани прибор, школски 

прибор и материјал, 

професионални прибор; 

Ритам у природи (смена дана и 

обданице, смена годишњих доба, 

таласи, падавине...); Ритам у 

простору (распоред 

тродимензионалних облика у 

природи, урбаним срединама и у 

ближем окружењу ученика). Ритам 

у структури (грађи) облика. Ритам 

у текстури природних и вештачких 

материјала; 

Врсте ритма. Правилан и 

неправилан ритам. Слободан 

ритам. Спонтани ритам (ритам 

линија, облика, мрља). Функције 

ритма – понављање боја, линија 

и/или облика да би се постигла 

динамичност (живост) или ред. 

Утисак који различите врсте ритма 

остављају на посматрача. 

Субјективни утисак кретања и 

оптичка илузија кретања; 



Ритам као принцип компоновања у 

делима ликовних уметности. Ритам 

у другим врстама уметности. 

Примена визуелног ритма у 

свакодневном животу; 

Различити ритмови као подстицај 

за стваралачки рад – звуци из 

природе и окружења, музика, 

кретање у природи и окружењу, 

плес...; 

Уметничко наслеђе – значај 

праисторијског наслеђа на 

простору Србије и у свету. 

ЛИНИЈА – опише линије које 

уочава у природи, 

окружењу и уметничким 

делима; 

– пореди утисак који на 

њега/њу остављају 

различите врсте линија; 

– гради линије 

различитих вредности 

комбинујући материјал, 

угао и притисак 

прибора/материјала; 

– користи одабране 

садржаје као подстицај 

за стварање оригиналних 

цртежа; 

– црта разноврсним 

прибором и материјалом 

изражавајући замисли, 

машту, утиске и 

памћење опаженог; 

– разматра, у групи, како 

је учио/ла о изражајним 

својствима линија и где 

се та знања примењују; 

– искаже своје мишљење 

о томе како је развој 

цивилизације утицао на 

развој уметности; 

Врсте линија и изражајна својства 

линија. Линије у природи и 

окружењу. Линија као ивица 

тродимензионалних облика; 

Изражајна својства линија у односу 

на прибор, материјал, притисак и 

угао под којим се држи 

прибор/материјал. Савремена 

средства за цртање – дигитална 

табла и оловка за цртање, 3Д 

оловка, апликативни програми за 

цртање... Својства линије у 

апликативном програму за цртање. 

Цртање светлом; 

Уметнички цртеж, аматерски 

цртеж, дечји цртеж, схематски 

цртеж, технички цртеж, научне 

илустрације... Врсте уметничког 

цртежа – скица, студија, 

илустрација, стрип, карикатура, 

графити... Занимања у којима је 

неопходна вештина слободоручног 

цртања; 

Поступци грађења цртежа 

додавањем и одузимањем линија. 

Лавирани цртеж. Линеарни цртеж. 

Цртеж у боји; 

Текстура (ликовни елемент). 

Поступци грађења текстуре 

линијама. Ритам линија; 

Различити садржаји као подстицај 

за стваралачки рад (облици из 

природе и окружења, звуци из 



природе и окружења, музика, 

кретање у природи и окружењу, 

текст, писмо...); 

Читање (декодирање) цртежа, 

стрипа, карикатуре, графита, 

рекламних порука... 

Уметничко наслеђе – значај 

наслеђа првих цивилизација. 

ОБЛИК – пореди облике из 

природе, окружења и 

уметничких дела према 

задатим условима; 

– гради апстрактне и/или 

фантастичне облике 

користећи одабране 

садржаје као подстицај 

за стваралачки рад; 

– наслика реалне облике 

у простору самостално 

мешајући боје да би 

добио/ла жељени тон; 

– обликује 

препознатљиве 

тродимензионалне 

облике одабраним 

материјалом и 

поступком; 

– преобликује предмет за 

рециклажу дајући му 

нову употребну 

вредност; 

– комбинује ритам, 

линије и облике 

стварајући оригиналан 

орнамент за одређену 

намену; 

– објасни зашто је дизајн 

важан и ко дизајнира 

одређене производе; 

– разматра, у групи, како 

је учио/ла о облицима и 

где та знања примењује; 

– искаже своје мишљење 

Дводимензионални и 

тродимензионални облици. 

Правилни геометријски облици 

(геометријске фигуре и тела). 

Правилни облици у природи и у 

ликовној уметности. Неправилни 

облици; 

Својства облика. Величина облика. 

Боја облика. Реална и имагинарна 

функција облика. Карактеристични 

детаљи и својства по којима је 

облик препознатљив. Светлост као 

услов за опажање облика. Изглед 

облика посматраног из различитих 

углова. Стилизовање облика; 

Статични облици. Кретање облика 

(кретање статичних облика помоћу 

ветра и воде, карактеристично 

кретање бића и машина); 

Распоред облика у простору и 

њихово дејство на посматрача. 

Положај облика у равни – линија 

хоризонта, планови и величина 

облика у односу на растојање од 

посматрача. Преклапање, 

прожимање, додиривање облика; 

Поступци грађења апстрактних и 

фантастичних облика (превођење 

реалних облика у апстрактне 

одузимањем карактеристичних 

детаља, превођење реалних облика 

у фантастичне додавањем 

неочекиваних детаља, грађење 

имагинарних и апстрактних облика 

на основу једне, две и три 

информације...); 

Луминообјекти. ЛЕД технологија у 

савременој уметности. Обликовање 



о томе зашто је 

уметничко наслеђе 

важно; 

простора светлом; 

Обликовање (дизајн) употребних 

предмета. Преобликовање 

материјала и предмета за 

рециклажу; 

Различити садржаји као подстицај 

за стваралачки рад (облици из 

природе и окружења, кретање у 

природи и окружењу, уметничка 

дела, етно наслеђе, садржаји 

других наставних предмета...); 

Орнамент и орнаментика. 

Функција орнамента. Симетрија. 

Ритам линија, боја и облика у 

орнаменту; 

Уметничко наслеђе – наслеђе етно 

културе. Значајни римски 

споменици на тлу Србије. 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

– пореди различите 

начине комуницирања 

од праисторије до данас; 

– обликује убедљиву 

поруку примењујући 

знања о ритму, линији, 

облику и материјалу; 

– изрази исту поруку 

писаном, вербалном, 

невербалном и 

визуелном 

комуникацијом; 

– тумачи једноставне 

визуелне информације; 

– објасни зашто је 

наслеђе културе важно. 

Различите врсте комуникације од 

праисторије до данас; 

Невербална комуникација – читање 

информација; израз лица и 

карактеристичан положај тела; 

Читање визуелних информација 

(декодирање). Визуелно 

изражавање; 

Уметничко наслеђе – значај 

наслеђа за туризам и за познавање 

сопственог порекла. 

- КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  -Сви предмети 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ  

Програм није организован по предметним областима, јер није пожељно, а често ни могуће, 

одвојено изучавати садржаје различитих предметних области (ни стандарди постигнућа за крај 

школовања нису организовани по предметним областима). Из тог разлога је на овом месту 

само дат опис предмета (без стриктне поде ле на предметне области или области учења). 

Часови се одржавају у специјализованој учионици (кабинету намењеном настави предмета 

ликовна култура, информатика и рачунарство, техника и технологија или другог наставног 



предмета, а у зависности од опреме која је потребна за реализацију часа), учионици опште 

намене, простору школе, установама културе, локалном окружењу... Место реализације часова 

одређује се у складу са могућностима и потребама школе и локалне заједнице, као и са 

планираним начином реализације часа или наставне јединице. 

Садржаји програма од петог до осмог разреда нису промењени, већ су организовани у 

четири тематске целине и допуњени. Груписање садржаја у четири тематске целине (по две за 

свако полугодиште) неопходно је да би сви ученици, у мањој или већој мери, достигли исходе 

теме. Четири тематске целине омогућавају и тимско планирање интегрисане тематске наставе. 

Оваква организација садржаја омогућава и коришћење постојећих уџбеника, без потребе за 

реорганизацијом или допуном њихових садржаја (кључни садржаји су обрађени у свим 

одобреним уџбеницима). Садржаји уџбеника не треба да буду водиља за формирање месечног 

и индивидуалног плана рада наставника, већ неопходно средство и ослонац у раду (имајући у 

виду и то да су приступачан извор репродукција уметничких дела). 

Програм садржи и две новине. Једна се односи на употребу савремене технологије, 

посебно апликативних програма. . Друга новина је да програм не садржи препоручена 

уметничка дела и споменике културе. Приликом избора дела наставник може да се ослони на 

претходни програм, на уџбенике и на друге изворе. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 уџбеник, аутор Милутин Мићић, Нови Логос 
 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

(опште и 

међупредметне) 

АКТИВНОСТИ САРАДНИЦИ 

а) ученика б) наставника 

Дигитална 

компентенција 

Учење учења 

Друштвене и 

грађанске 

компетенције 

Осећај за 

иницијативу и 

предузетништво 

Културолошка 

освешћеност и 

изражавање 

Показивање 

реподукција, 

демонстрација, 

цртање на 

великом 

формату кроз 

групни рад, рад 

у пару, 

прављење 

кратких 

филмова 

Процењивање 

степена 

успешности 

развијања 

компетенција код 

ученика 

Подршка 

ученицима у 

самосталном 

стварању 

Наставници српског језика, 

музичке културе, 

историје,биологије,географије, 

технике и технологије, 

енглеског језика 

 

Међупредметне 

компетенције 

Компетенција за 

учење 

Естетичка 

компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

Решавање 

проблема 

Сарадња  

Дигитална 

компетенција 

   

 

 



МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ 

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

естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и 

одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других 
нaрoдa. 

Разред пети 

Годишњи фонд 
часова 72 часа 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
ИСХОДИ У оквиру области/теме 

ученик ће бити у стању да: 
САДРЖАЈИ 

ЧОВЕК И МУЗИКА – наведе начине и средства 

музичког изражавања у 

праисторији и античком 

добу; 

– објасни како друштвени 

развој утиче на начине и 

облике музичког 

изражавања; 

– искаже своје мишљење о 

значају и улози музике у 

животу човека; 

– реконструише у сарадњи 

са другима начин 

комуникације кроз музику 

у смислу ритуалног 

понашања и пантеизма; 

– идентификује утицај 

ритуалног понашања у 

музици савременог доба 

(музички елементи, наступ 

и сл.); 

Човек у праисторији 

Улога музике у првобитном 

друштву; 

Човек и ритуал: улога музике 

у ритуалу (музичко-

антрополошка истраживања); 

Магијска моћ музике; 

Елементи музичког тока: 

покрет, ритам (ритам као 

основа ритуала), коло/групни 

плес; 

Покрет: порекло плеса; 

Слушање/доживљај ритма 

телом; 

Најстарија фолклорна музичка 

традиција у Србији и светске 

баштине. 

Човек Антике 

Божанска природа музике: 

– митолошка свест античког 

човека; 

– музички атрибути богова; 

– музика и држава. 

Музика у храму и музика на 

двору; 

Примери различитих 

инструмената и музичких 



облика у античким 

цивилизацијама; 

Улога и место музике у 

античким цивилизацијама: 

Индија, Сумер/Вавилон, Кина, 

Египат, Грчка, Рим; 

Појава првих нотација, 

пентатоника; 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

– класификује инструменте 

по начину настанка звука; 

– опише основне 

карактеристике удараљки; 

– препозна везу између 

избора врсте инструмента и 

догађаја, односно прилике 

када се музика изводи; 

– користи могућности 

ИКТ-а у примени знања о 

музичким инструментима 

(коришћење доступних 

апликација); 

Најстарији инструменти: тело, 

удараљке, дувачки, жичани; 

Удараљке – настанак, 

првобитни облик и развој; 

Ритмичке удараљке као 

најједноставнија група 

инструмената; 

Мелодијске удараљке; 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ – изражава се покретима за 

време слушања музике; 

– вербализује свој 

доживљај музике; 

– идeнтификуje ефекте 

којима 

различити елементи 

музичке изражајности 

(мeлoдиjа, ритам, тeмпо, 

динaмика) утичу нa тeлo и 

осећања; 

– анализира слушано дело 

у односу на извођачки 

састав и инструменте; 

– илуструје примере 

коришћења плесова и 

музике према намени у 

свакодневном животу 

(војна музика, обредна 

музика, музика за 

Елементи музичке 

изражајности – тeмпo, 

динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и 

инструмeната; 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-

инструмeнтaлних и крaтких 

инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и 

стрaних кoмпoзитoрa; 

Слушање дела најстарије 

фолклорне традиције српског 

и других народа; 

Слушање народних и 

умeтничких дeлa 

инспирисaних фoлклoрoм 

нaрoдa и нaрoднoсти, 

рaзличитoг сaдржaja, oбликa и 

рaспoлoжeњa, кao и музичких 

причa; 



забаву...); 

– критички просуђује лош 

утицај прегласне музике на 

здравље; 

– понаша се у складу са 

правилима музичког 

бонтона; 

– користи могућности 

ИКТ-а за слушање музике; 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Певање – пева и свира сaмoстaлнo 

и у групи; 

– примењује правилну 

технику певања (правилно 

дисање, држање тела, 

артикулација); 

– кроз свирање и покрет 

развија сопствену 

координацију и моторику; 

– користи различита 

средства изражајног 

певања и свирања у 

зависности од врсте, 

намене и карактера 

композиције; 

– искаже своја осећања у 

току извођења музике; 

– примењује принцип 

сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком 

музицирању; 

– учeствуje у шкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

– користи могућности 

ИКТ-а у извођењу музике 

(коришћење матрица, 

караоке програма, аудио 

снимака...); 

Пeвaње пeсама пo слуху 

самостално и у групи; 

Пeвaње пeсама из нотног 

текста солмизацијом; 

Извођење једноставних 

ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу) музике 

старих цивилизација певањем; 

Певање песама у комбинацији 

са покретом; 

Свирање Свирaњe пeсaмa и лaкших 

инструмeнтaлних дeлa пo 

слуху нa инструмeнтимa 

Oрфoвoг инструмeнтaриja 

и/или на другим 

инструментима; 

Свирање дeчjих, нaрoдних и 

умeтничких композиција из 

нотног текста; 

Извођење дeчиjих, нaрoдних и 

умeтничких игара; 

Извођење једноставних 

ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу) музике 

старих цивилизација на 

инструментима или покретом; 

 

 



МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

– користи музичке обрасце 

у осмишљавању музичких 

целина кроз пeвaњe, 

свирaњe и пoкрeт; 

– изражава своје емоције 

осмишљавањем мањих 

музичких целина; 

– комуницира у групи 

импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

– учествује у креирању 

шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

– користи могућности 

ИКТ-а за музичко 

стваралаштво. 

Крeирaњe прaтњe зa пeсмe 

ритмичким и звучним 

eфeктимa, кoристeћи притoм 

рaзличитe извoрe звукa; 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику 

кojу учeници изводе; 

Осмишљaвање музичких 

питaњa и oдгoвoрa, ритмичкa 

дoпуњaлкa, мeлoдиjскa 

дoпуњaлкa сa пoтписaним 

тeкстoм, сaстaвљaњe мeлoдиje 

oд пoнуђeних мoтивa; 

Импрoвизaциja мeлoдиje нa 

зaдaти тeкст; 

Импрoвизaциja диjaлoгa нa 

инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и другим 

инструментима; 

Израда једноставних музичких 

инструмената; 

Реконструкција музичких 

догађаја у стилу старих 

цивилизација. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Српски језик и књижевност,историја, страни језици,математика, биологија, географија, 

ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, информатика и рачунарство, верска 

настава, грађанско васпитање 

 Уџбеник који се користи у предмету музичка култура је Музичка култура: уџбеник, 

аутор Маја Обрадовић, издавач БИГЗ школство. 

 
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe и 

сaдejствo свих oблaсти и тeмa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Све области се 

прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без са дејства са другим областима. 

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 и музичко стваралаштво у 

оквиру којих ученик користи теоријска знања као средства за партиципацију у музици. У том 

смислу основни методски приступ је од звука ка теорији. 

Исходи по холистичком принципу обухватају различите сфере феномена музике и заједно 

рефлектују музичко биће у нама, те као такви јесу остварљиви за сваког ученика. Најважнији 

покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању 



максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко 

изражавање. 

Да би постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник остварује 

наставу и учење користећи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих 

технологија као и развијених модела мултимедијалне наставе. Корелација између предмета 

може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у којим ученици могу бити учесници као 

истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати вештине приступања и 

коришћења информација (интернет, књиге...), сараднички рад у групама, као и комуникацијске 

вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Рад у групама и радионицама је 

користан у комбинацији са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајнијег 

(нпр. емотивног) експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости или 

анксиозности. 

ИСТОРИЈА 
 

Циљ 

Циљ наставе и учења историје је да ученик, изучавајући историјске 

догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије 

вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом 

и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и 

држави у којој живи. 

Разред пети 

Годишњи 
фонд часова 36 часова 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној области/теми 

ученик ће бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА  

ПРОШЛОСТИ 

– разликује основне 

временске одреднице 

(годину, деценију, век, 

миленијум, еру); 

– лоцира одређену 

временску одредницу на 

временској ленти; 

– разликује начине 

рачунања времена у 

прошлости и садашњости; 

– именује периоде 

прошлости и историјске 

периоде и наведе граничне 

догађаје; 

– разврста историјске 

изворе према њиховој 

основној подели; 

– повеже врсте историјских 

Основни садржаји 

Појам прошлости и историја као 

наука о прошлости људског 

друштва. 

Хронологија – рачунање времена. 

Подела прошлости и периодизација 

историје. 

Историјски извори – дефиниција, 

основна подела и установе у којима 

се чувају. 

Проширени садржаји 

Сродне науке и помоћне историјске 

науке. 

Историја око нас. 

Историјско наслеђе – тековине. 



извора са установама у 

којима се чувају (архив, 

музеј, библиотека); 

ПРАИСТОРИЈА – наведе главне проналаске 

и опише њихов утицај на 

начин живота људи у 

праисторији; 

– разликује основне одлике 

каменог и металног доба; 

Основни садржаји 

Основне одлике праисторије (начин 

живота људи, проналасци). 

Подела праисторије (камено, 

метално доба). 

Проширени садржаји 

Најважнији праисторијски 

локалитети у Европи и Србији 

(Ласко, Алтамира, Лепенски Вир, 

Винча...). 

СТАРИ ИСТОК – лоцира на историјској 

карти најважније 

цивилизације и државе 

Старог истока; 

– користећи историјску 

карту, доведе у везу 

особине рељефа и климе са 

настанком цивилизација 

Старог истока; 

– одреди место припадника 

друштвене групе на 

графичком приказу 

хијерархије заједнице; 

– пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева на 

Старом истоку; 

– наведе најважније одлике 

државног уређења 

цивилизација Старог 

истока; 

– идентификује основна 

обележја и значај религије 

у цивилизацијама Старог 

истока; 

– разликује врсте писама 

цивилизација Старог 

истока; 

Основни садржаји 

Појам Старог истока – географске 

одлике, најзначајније цивилизације 

(Месопотамија, Египат, Јудеја, 

Феникија). 

Друштвени односи (робовласничко и 

теократско друштво) и државно 

уређење (монархија – 

царства/краљевства) у 

цивилизацијама Старог истока. 

Основне одлике привреде и 

свакодневни живот – обичаји, 

занимања, култура исхране и 

становања. 

Култура и историјско наслеђе народа 

Старог истока – религија 

(монотеизам и политеизам), писмо, 

књижевност, уметност, наука, 

цивилизацијске тековине 

(математика, архитектура, календар, 

иригациони систем, саобраћајна 

средства, медицина, закони...). 

Проширени садржаји 

Специфичности египатске религије. 

Специфичности религија 

цивилизација Месопотамије. 



– илуструје примерима 

важност утицаја 

привредних, научних и 

културних достигнућа 

народа Старог истока на 

савремени свет; 

– користећи дату 

информацију или ленту 

времена, смести историјску 

појаву, догађај и личност у 

одговарајући миленијум 

или век; 

– изложи, у усменом или 

писаном облику, 

историјске догађаје 

исправним хронолошким 

редоследом; 

– прикупи и прикаже 

податке из различитих 

извора информација 

везаних за одређену 

историјску тему; 

– визуелне и текстуалне 

информације повеже са 

одговарајућим историјским 

периодом или 

цивилизацијом; 

Основне одлике јудаизма. 

Најважније цивилизације Далеког 

истока (Индија, Кина). 

АНТИЧКА 

ГРЧКА 

– опише особености 

природних услова и 

географског положаја 

античке Грчке; 

– лоцира на историјској 

карти најважније 

цивилизације и државе 

античке Грчке; 

– приказује друштвену 

структуру и државно 

уређење грчких полиса на 

примеру Спарте и Атине; 

– пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у 

античкој Грчкој; 

– идентификује узроке и 

последице грчко-

Основни садржаји 

Појам античке Грчке – географске 

одлике. 

Најстарији период грчке историје 

(Критска и Микенска цивилизација). 

Грчки митови (појам, примери) и 

хомерски епови. 

Колонизација и основне одлике 

привреде. 

Полиси – Спарта и Атина (појам 

полиса, структура друштва, државно 

уређење). 

Грчко-персијски ратови. 

Пелопонески рат – узроци и 



персијских ратова и 

Пелопонеског рата; 

– истражи основна 

обележја и значај религије 

старих Грка; 

– разликује легенде и 

митове од историјских 

чињеница; 

– наведе значај и 

последице освајања 

Александра Великог; 

– илуструје примерима 

важност утицаја 

привредних, научних и 

културних достигнућа 

античке Грчке и 

хеленистичког доба на 

савремени свет; 

– користећи дату 

информацију или ленту 

времена, смести историјску 

појаву, догађај и личност 

из историје античке Грчке 

и хеленизма у одговарајући 

миленијум, век или 

деценију; 

– израчуна временску 

удаљеност између 

појединих догађаја; 

– користи основне 

историјске појмове; 

последице. 

Култура и свакодневни живот 

(религија, олимпијске игре, 

митологија, уметност, наука, 

обичаји, занимања). 

Хеленистичко доба и његова 

култура. 

Историјско наслеђе (институције, 

закони, књижевност, позориште, 

филозофија, демократија, медицина, 

уметност, архитектура, беседништво, 

олимпијске игре). 

Проширени садржаји 

Пелопонески рат (ток рата, 

најважнији догађаји и личности). 

Најистакнутије личности: Драконт, 

Перикле, Филип II, Аристотел, 

Aрхимед... 

Грчка митологија, пантеон. 

Седам светских чуда античког доба. 

АНТИЧКИ РИМ – лоцира на историјској 

карти простор настанка и 

ширења Римске државе; 

– наведе основне разлике 

између античке римске 

републике и царства; 

– разликује узроке од 

последица најзначајнијих 

догађаја у историји 

античког Рима; 

– истражи основна 

обележја и значај религије 

Основни садржаји 

Појам античког Рима – географске 

одлике и периодизација. 

Оснивање Рима (легенда о Ромулу и 

Рему). 

Структура друштва и уређење 

Римске републике. 

Ширење Римске државе (освајања и 

провинције, привреда). 

Рим у доба царства – принципат и 



античког Рима; 

– илуструје примерима 

важност утицаја 

привредних, научних и 

културних достигнућа 

античког Рима на 

савремени свет; 

– пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у 

античком Риму; 

– наведе најзначајније 

последице настанка и 

ширења хришћанства; 

– лоцира на карти 

најважније римске 

локалитете на територији 

Србије; 

– користећи дату 

информацију или ленту 

времена, смести историјску 

појаву, догађај и личност 

из историје античког Рима 

у одговарајући миленијум, 

век или деценију. 

доминат. 

Култура и свакодневни живот 

(религија, уметност, наука, обичаји, 

занимања). 

Хришћанство – појава и ширење. 

Пад Западног римског царства 

(почетак Велике сеобе народа, 

подела царства и пад Западног 

царства). 

Историјско наслеђе (абецеда, 

календар, медицина, уметност, 

архитектура, путеви, водовод, 

канализација, терме, римски бројеви, 

хришћанство, римско наслеђе на 

територији Србије). 

Проширени садржаји 

Етрурци. 

Римска војска. 

Римски градови на територији 

Србије. 

Најистакнутије личности: Ханибал, 

Цицерон, Јулије Цезар, Клеопатра, 

Октавијан Август, Константин 

Велики...). 

Римски пантеон. 

Гладијаторске борбе. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Српски језик и књижевност, географија, ликовна култура, музичка култура, верска 

настава, грађанско васпитање 

 

Начин остваривања програма 

 Да би се избегла, или барем умањила стара бољка историје као наставног предмета да 

се подаци уче напамет и без разумевања, има се обратити пажња на самостални рад ученика у 

коме се наставник јавља као онај који усмерава рад. Тиме се постижу далеко бољи резултати а 

ученик градиво савлађује са разумевањем. Иако ученици петог разреда имају мали фонд 

часова са самостални рад треба доста рано увести у наставу и охрабрити ученике у креативном 

приступу проблемима. 

 Корелацију са осталим предметима, пре свих са географијом али и српским језиком, 

ликовном и музичком културом, треба остварити у договору са колегама. 



 Поред фронталног облика рада, као најчешћег у настави историје има се користити и 

групни и индувидуални облик рада, који мора бити посебно добро испланиран. Ово је посебно 

важно услед малог фонда часова. Монолошка и дијалошка метода треба да су најзаступљеније 

али треба, према потреби, користити и друге методе. Посебно је важно користи историјске 

карте, јер њена успешна примена у петом разреду олакшаће рад и у наредним годинама. 

Такође рад са изворним текстовима може послужити и као илустрација приликом излагања 

новог градива и као увод у самостални рад ученика, или дискусију. 

 Од наставних средстава треба користити историјске и географске карте, илустрације, 

музејске експонате, културно историјске споменике и друга средства која се покажу 

доступним. 

  

Програм допунске наставе за пети разред 
 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави матерњег језика не 

постижу задовољавајуће резултате у неком тематских подручја, и за ученике који су  

изостајали са редовне наставе приликом обраде новог градива.  

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

заостајања, наставник оснива одговарајуће групе с којима организује допунски рад. 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 

специфичне облике у савладавању одређених садржаја (индивидуализација наставе- 

полупрограмираним и програмираним секвенцама, наставним листићима; предавањима с 

друкчијим – очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.).  

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

тешкоће појединих ученика у усвајању садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони 

недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе. Током даље редовне 

наставе омогућиће се ученицима да градиво савладају на редовним часовима. 

Циљеви: 

- стицање и развијање знања о почецима људске цивилизације, првим државама и 

њиховим културама (Стари Исток, Грчка, Рим). 

- стицање и развијање вештина препознавања историјског простора на карти и 

повезаности најважнијих појава из прошлости са појавама из садашњости. 

- стицање и развијање вештина рачунања времена и временског оријентисања. 

Теме: 

 

Прошлост 

 Историја као наука и наставни предмет 

 рачунање времена 

 историјски извори – сазнавање прошлости 

 

Најстарија прошлост људског   друштва 

 појава човека 

 периодизација праисторије 

 праисторијска налазишта на Балкану 

 

Стари Исток 

 прве државе Старог Истока 

 друштво, култура и наука Старог Истока 

 

Античка Грча и Хеленизам 

 почеци грчке цивилизације 

 Грчка у V веку пне: полиси, политичко уређење Атине и Спарте,  



 религија, књижевност и наука Античке Грчке 

 Хеленизам 

Антички Рим 

 оснивање града Рима 

 Ширење Рима: од града до царства 

 култура Старог Рима 

 хришћанство 

 пропаст Античког света 

 

Очекивани исходи: 

Ученик ће моћи да: 

- зна поделу на праисторију и историју 

- именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 

- именује и разликује врсте историјских извора 

- одреди ком веку и ком историјском периоду припадају важне године из прошлости 

- препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

- именује најважније појаве, догађаје и личности из историје Старог века 

- зна на којем простору су се одиграле најважније појаве из историје Старог века 

 

Програм додатне наставе 
 

 За додатни рад опредељују се ученици од 5. До 8. разреда надпросечних способности и 

посебних интересовања за наставу историје, односно за продубљивање и проширивање знања 

из свих или само појединих подручја редовне наставе  

 Додатни рад- заснован на интересовању ученика за проширивање и продубљивање 

знања, умења и вештина непосредније активира ученике и оспособаљава 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 историјским изворима, литературом доступном код куће 

или у библиотеци или на интернету, припремају и излажу своје радове. 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 посебно 

стимулисати. 

 

Циљеви: 

- стицање вештина и знања у раду са историјским изворима (релевантност, анализа, 

одређивање хронолошког и географског оквира, пристрасност) 

- стицање вештина у изради историјских приказа и реферата 

 

Теме: 

- Антика 

- Историја Европе и света у Средњем веку 

- Историја Европе и света у Новом веку 

- Историја Европе и света у Саврмено доба 

- Национална историја – Средњи век 

- Национална историја – под страном влашћу 

- Национална историја – у обновљеним државама XIX – XX век 

- Национална историја – доба Југославије 

 

 

 

 

 



Очекивани исходи: 

Ученик ће моћи да: 

- одреди контекст у коме је настао историјски извор и контекст о коме говори 

историјски извор 

- издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту 

историјску појаву 

- изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди 

врсту пристрасности 

- изврши селекцију историјских извора 

- анализира и процени релевантност историјског извора 

- анализира и одреди ближе хронолошко порекло историјског извора 

- прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и 

повеже их са претходним знањем 

- представи сазнања на различите начине  

 

ЛИТЕРАТУРА 
 уџбеник , аутори: Данијела Стефановић, Снежана Ферјанчић,Зорица Недељковић, Фреска 

 историјски атлас, група аутора, Завод за уџбенике 

 

 

 
                                                              ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљ 

Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских 

објеката, појава и процеса у природном и друштвеном окружењу и 

међусобној повезаности са њима развије одговоран однос према себи, 

природи и будућности планете Земље. 

Разред Пети 

Годишњи 
фонд часова 36 часова 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној области/теми 
ученик ће бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА – повеже постојећа знања о 

природи и друштву са 

географијом као науком; 

– повеже географска знања 

о свету са историјским 

развојем људског друштва 

и научно-техничким 

прогресом; 

– на примерима покаже 

значај учења географије за 

свакодневни живот човека; 

– разликује одговорно од 

неодговорног понашања 

Ширење географских 

хоризоната и велика 

географска открића. 

Одговорност човека 

према планети Земљи. 



човека према природним 

ресурсима и опстанку 

живота на планети Земљи; 

ВАСИОНА – разликује појмове 

васиона, галаксија, Млечни 

пут, Сунчев систем, Земља; 

– објасни и прикаже 

структуру Сунчевог 

система и положај Земље у 

њему; 

– разликује небеска тела и 

наводи њихове 

карактеристике; 

– одреди положај Месеца у 

односу на Земљу и именује 

месечеве мене; 

Васиона, галаксијa, 

Млечни пут, звезде, 

сазвежђа. 

Сунчев систем: Сунце, 

планете, сателити, 

Месец, месечеве мене, 

астероиди, комете, 

метеори. 

ПЛАНЕТА  

ЗЕМЉА 

Облик Земље 

и структура 

њене 

површине 

– помоћу глобуса опише 

облик Земље и наведе 

доказе о њеном облику; 

– помоћу карте опише 

распоред копна и воде на 

Земљи и наведе називе 

континената и океана; 

– примерима објасни 

деловање Земљине теже на 

географски омотач; 

Облик и димензије 

Земље, распоред копна и 

воде на Земљи 

Сила Земљине теже, 

глобус, екватор, полови. 

Земљина 

кретања 

– разликује и објасни 

Земљина кретања и њихове 

последице; 

– повеже смер ротације са 

сменом дана и ноћи; 

– повеже нагнутост 

земљине осе са различитом 

осветљеношћу површине 

Земље; 

– повеже револуцију Земље 

са сменом годишњих доба 

на северној и јужној 

полулопти и појавом 

топлотних појасева; 

Ротација Земље и 

последица 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, календар, топлотни 

појасеви. 

 Унутрашња 

грађа и рељеф 

Земље 

– разликује деловање 

унутрашњих сила (сила 

Земљине теже, унутрашња 

Постанак и унутрашња 

грађа Земље, литосферне 

плоче: кретање плоча, 



топлота Земље); 

– разликује основне 

омотаче унутрашње грађе 

Земље; 

– наведе спољашње силе 

(ветар, вода) Земље; 

– помоћу карте и цртежа 

опише начине и последице 

кретања литосферних 

плоча (вулканизам, 

земљотреси, набирање и 

раседање); 

– разликује хипоцентар и 

епицентар и наведе трусне 

зоне у свету и у Србији; 

– наведе поступке које ће 

предузети за време 

земљотреса ; 

– опише процес вулканске 

ерупције и њене последице; 

– помоћу фотографија или 

узорка стена разликује 

основне врсте стена, 

описује њихов настанак и 

наводи примере за њихово 

коришћење; 

– помоћу карте, цртежа и 

мултимедија објашњава 

настанак планина и низија 

и разликује надморску и 

релативну висину; 

– разликује ерозивне и 

акумулативне процесе; 

– наведе примере деловања 

човека на промене у 

рељефу (бране, насипи, 

копови); 

промена положаја 

континената. 

Вулканизам и 

земљотреси: елементи, 

настанак, зоне појава у 

свету и Србији, 

последице и шта радити 

у случају земљотреса. 

Стене: магматске, 

седиментне, метаморфне. 

Постанак рељефа 

процесима набирања и 

раседања, планине, 

низије, надморска и 

релативна висина. 

Обликовање рељефа 

дејством воде (радом 

река, таласа, леда, 

растварање стена) и 

ветра. 

Човек и рељеф 

(пoзитивни и негативни 

утицаји). 

Ваздушни 

омотач Земље 

– опише структуру 

атмосфере; 

– наведе временске 

промене које се дешавају у 

тропосфери (ветрови, 

Атмосфера (састав, 

структура и значај). 

Време и клима: 

климатски елементи и 

појаве (температура, 



падавине, облаци, 

загревање ваздуха...); 

– разликује појам времена 

од појма клима; 

– наведе климатске 

елементе и чиниоце и 

основне типове климе; 

– графички представи и 

чита климатске елементе 

(климадијаграм) користећи 

ИКТ; 

– користи дневне 

метеоролошке извештаје из 

медија и планира своје 

активности у складу са 

њима; 

– наводи примере утицаја 

човека на загађење 

атмосфере и предвиђа 

последице таквог 

понашања; 

– наводи примере о утицају 

атмосферских непогода на 

човека (екстремне 

температуре и падавине, 

град, гром, олуја); 

притисак, влажност 

ваздуха, падавине, 

облачност, ветар). 

Климатски чиниоци, 

основни типови климе. 

Човек и клима 

(атмосферске непогоде, 

утицај човека на климу). 

Воде на 

Земљи 

– уочава и разликује на 

географској карти океане, 

већа мора, заливе и 

мореузе; 

– наведе и опише својства 

морске воде; 

– помоћу карте прави 

разлику између речне 

мреже и речног слива; 

– наведе и опише елементе 

реке (извор, ушће, 

различити падови на 

речном току); 

– разликује типове 

језерских басена према 

начину постанка; 

Светско море и његова 

хоризонтална подела, 

својства морске воде 

(сланост, температура, 

боја, провидност), 

кретање морске воде 

(таласи, цунами, плима и 

осека, морске струје). 

Воде на копну: подземне 

воде и извори, реке, 

језера и ледници. 

Човек и вода – поплаве и 

бујице, заштита вода од 

загађења. 



– наведе узроке настанка 

поплава и бујица и објасни 

последице њиховог дејства; 

– наведе поступке које ће 

предузети за време поплаве 

и након ње; 

– наведе примере утицаја 

човека на загађивање вода 

и предвиђа последице 

таквог понашања; 

Биљни и 

животињски 

свет на Земљи 

– помоћу карте повеже 

климатске услове са 

распрострањеношћу живог 

света на Земљи; 

– помоћу карте наведе 

природне зоне и 

карактеристичан живи свет 

у њима; 

– опише утицај човека на 

изумирање одређених 

биљних и животињских 

врста; 

– наведе примере за 

заштиту живог 

света на Земљи. 

Распростирање биљног и 

животињског света на 

Земљи. 

Угроженост и заштита 

живог света. 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

(опште и 

међупредметне) 

АКТИВНОСТИ КОРЕЛАЦИЈА 

а) 

наставника 

б) ученика 

Дигитална 

компентенција 

Учење учења 

Друштвене и 

грађанске 

компетенције 

Осећај за 

иницијативу и 

предузетништво 

Културолошка 

освешћеност и 

изражавање 

Комуникација 

 

- планира и 

остварује 

план 

- прати и 

вреднује 

напредак 

ученика 

- прати и 

вреднује 

процес 

наставе и 

учења, али и 

себе и 

сопствени 

рад 

-примењују 

стечена знања 

- самостално 

истражују и 

анализирају 

одређене 

географске 

објекте, појаве и 

процесе 

Биологија 

Историја 

Математика 

Информатика и 

рачунарство 

Физичко и 

здравствено васпитање 

Ликовна култура 

 

 



 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА НАСТАВЕ 

1. Човек и географија 

2. Васиона 

3. Планета Земља 

На првом наставном часу наставник уводи ученике у наставни предмет, односно, упознаје 

ученике са значајем географије, уважавајући претходна знања ученика, посебно и предмета 

свет око нас и природа и друштво, не улазећи у терминологију географских дисциплина. На 

овом часу је потребно навести примере и разлоге зашто се изучава географија и какву ће 

личну корист ученициима ти учећи овај предмет. Такође је потребно упознати ученике 

сасадржајем наставног програма и дати им јасна упутства за рад. 

Програмску област Васиона чине најосновнија математичко-географска и астрономска 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 област потребно је информисати ученикео основним карактеристика маосталих 

небески хтела, без фактографских података 

о планетама:  величина,  удаљеност до Земље и слично. Препоручује се наставнику, ако има 

могућности, 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. 

Трећу програмску област Планета Земља чине садржаји физичке географије и разврстани су 

ушест тема. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Акценат наставе географије у петом разреду је да ученик увиди значај изучавања географије за 

њега лично и да изучавањем предвиђених наставних области развије знања, вештине, ставове 

и вредности за одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље. Програм се 

ослања на савремена достигнућа и перспективе развоја географске науке, корелативан је и 

примерен интересовањима и развојним способностима ученика. Он уважава дефинисане 

стандарде постигнућа за овај предмет за крај основног образовања и васпитања, као и 

међупредметне компетенције. 

        На првом наставном часу наставник уводи ученике у наставни предмет, односно, упознаје 

ученике са значајем географије, не улазећи у терминологију географских дисциплина. На овом 

часу је потребно помоћи ученицима да повежу постојећа знања о природи и друштву са 

географијом као науком. Заједно са ученицима навести примере и разлоге зашто се изучава 

географија. Такође је потребно упознати ученике са садржајем наставног програма и дати им 

јасна упутства за рад. 

Програмску област Васиона чине најосновнија математичко-географска и астрономска знања о 

васиони, Сунчевом систему, облику и величини Земље, њеном положају у васиони и о 

небеским телима Сунчевог система. Кроз ову наставну област потребно је информисати 

ученике о основним карактеристикама осталих небеских тела, без фактографских података о 

планетама:величина, удаљеност до Земље и слично. Препоручује се наставнику, ако има 

могућности, да са ученицима посети Планетаријум и Народну опсерваторију у Београду и да 
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за време ведрих ноћи у локалној средини покаже ученицима видљива сазвежђа и оријентацију 

помоћу звезде Северњаче. 

       Трећу програмска област Планета Земља чине садржаји физичке географије и разврстани 

су у шест тема. 

Посебан значај имају исходи који се односе на облик и величину Земље и распоред 

континената и океана. За достизање исхода предвиђених овом темом најбоље је користити 

демонстративно-илустративне методе и методе експеримента уз употребу модела Земље 

глобуса и географске карте. Имајући у виду оријентацију програма предмета и његов фокус на 

развијање функционалних знања ученика, географска карта и њено коришћење током просеца 

учења и подучавања је обавезна. Упознавање ученика са картом и са основним појмовима 

картографске писмености према наставном програму започиње у првом циклусу основног 

образовања и васпитања и представља основу развијања функционалних знања. Зато треба 

радити на даљем унапређивању сналажења ученика на карти током петог разреда, што 

представља основу за касније изучавање картографског градива у шестом разреду. 

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, анимације...) и демонстративно-

илустративне методе и методе експеримента како би се могао постићи висок степен 

разумевања и достизања предвиђених исхода. То ће бити предуслов за касније усвајање низа 

других појмова који су у вези са сменом обданице и ноћи, сменом годишњих доба, 

формирањем климатских појасева, односно свих појмова који су у вези са временом и климом 

и уопште, појавама и процесима у атмосфери, као и у хидросфери и биосфери. 

При обради наставних садржаја Револуција Земље и Топлотни појасеви треба објаснити  

термине, као што су екватор, Гринич, северни и јужни повратник и северни и јужни поларник. 

Не треба улазити у терминологију географске ширине, дужине и часовних зона, јер ће то бити 

предмет изучавања у шестом разреду. 

Наставна област Планета Земља има посебан значај јер у оквиру ње ученици упознају објекте, 

појаве и процесе, гранске и међугранске везе, као и посебне физичко-географске законитости. 

Акценат треба ставити на достизање исхода који се односе на функционално знање ученика 

(како се понашати у случају земљотреса, екстремних температура, астмосферских непогода, 

бујица и поплава...) и треба навести примере позитивног и негативног деловања човека на 

природу. 

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. 

Потребно је код ученика развијати одговорност о очувању биљних и животињских врста и 

рационалном коришћењу природних ресурса као услову опстанка на Земљи. Један од 

значајних исхода петог разреда је да се од ученика очекује да опише одговорност коју човек 

има према планети Земљи, планети коју настањујемо. Препорука је да се приликом 

планираног излета ученици упознају са објектима геонаслеђа и развију правилне ставове о 

његовом значају и очувању. 

Поједини препоручени садржаји могу бити тешки и апстрактни ученицима, па се зато 

препоручује задржавање на основним појмовима, појавама и процесима уз обилато коришћење 

дидактичког материјала и разноврсних метода рада. 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 њихова правилна 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. Предлаже се, уколико за то има 

могућности да за обраду података ученици користе ИКТ. На овај начин повезују се и 

интерпретирају квантитативни показатељи и утврђују узрочно-последичне везе и односи. У 



оквиру ове теме сви физичко-географски објекти, појаве и процеси не могу се потпуно 

обрадити, што и није циљ овог наставног програма. 

 

Корелација 
Васиона и васионска тела-корелација са физиком. 

Облик и величина земље- корелација са историјом, математиком и физиком. 

Кретање земље- корелација са физиком. 

Обликовање рељефа радом спољашњих и унутрашњих сила- корелација са хемијом и 

физиком. 

Атмосфера- корелација са биологијом , хемијом и физиком. 
 

Програм допунске наставе за пети разред 
 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави географије не постижу 

задовољавајуће резултате у неком од тематских подручја, и за ученике који су  изостајали са 

редовне наставе приликом обраде новог градива.  

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

заостајања, наставник оснива одговарајуће групе с којима организује допунски рад. 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 

специфичне облике у савладавању одређених садржаја (индивидуализација наставе - 

полупрограмираним и програмираним секвенцама, наставним листићима; предавањима с 

друкчијим – очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.).  

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

тешкоће појединих ученика у усвајању садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони 

недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе.Током даље редовне 

наставе омогућиће се ученицима да градиво савладају на редовним часовима. 

 

Циљеви: 

- стицање и развијање знања о најосновнијим законима свемира и свемирским телима. 

- стицање и развијање знања о људском развоју схватања облика и величине Земље. 

- стицање и развијање вештина коришћења географске карте. 

- стицање и развијање знања о кретањима, грађи и рељефу Земље. 

- стицање и развијање знања о атмосфери и процесима у њој. 

Теме: 

Предмет проучавања и подела географије 

Васиона и Земља-небеска тела 

Облик и величина Земље-картографска мрежа 

Глобус 

Географска карта-картографски знаци, представљање рељефа на карти 

Кретања Земље-ротација и револуција Земље, часовне зоне и календар 

Планета Земља- грађа Земље ,кретање литосферних плоча – вулкани и земљотреси 

обликовање рељефа и облици ерозије 

Атмосфера 

 састав и структура атмосфере 

 временски елементи 

клима и климатски фактори 

типови климе на Земљи 

Очекивани исходи: 

Ученик ће моћи да: 
- има основна сазнања о небеским телима 



- има основна сазнања о облику и величини Земље 
- чита географску карту и препознаје облике рељефа на њој 

- разуме кретања Земље и последице истих 

- разуме грађу Земље и развој рељефа 
- разуме процесе у атмосфери 

Програм додатне наставе 
За додатни рад опредељују се ученици V и VII разреда надпросечних способности и посебних 

интересовања за наставу географије, односно за продубљивање и проширивање знања из свих 

или само појединих подручја редовне наставе. 

 Додатни рад - заснован на интересовању ученика за проширивање и продубљивање 

знања, умења и вештина непосредније активира ученике и оспособаљава 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 географским изворима, литературом доступном код куће 

или у библиотеци или на интернету, припремају и излажу своје радове. 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 посебно 

стимулисати. 

Циљеви: 

- стицање вештина и знања у раду са географским изворима (релевантност, анализа, 

одређивање хронолошког и географског оквира, пристрасност) 

- стицање вештина у изради географских приказа и реферата 

Теме: 

- васиона 

- облик и величина Земље 

- географска карта 

- мерења на карти 

- приказивање рељефа на карти 

- ротација и револуција Земље и њене последице 

- литосферне плоче, вулкани и земљотреси 

- ерозија и акумулација 

- састав и структура атмосфере 

- временски елементи 

- клима и климатски фактори 

- типови климе на Земљи 

- ваневропски континенти 

- становништво континената 

- привреда у свету 

- рељеф, клима и хидрографија ваневропских континената и најважнијих земаља у 

свету 

 

Очекивани исходи: 
 

Ученик ће моћи да: 

- разуме природне процесе на Земљи 

- одреди тачан положај географских елемената на карти 

- препозна повезаност природних ресурса и географског положаја појединих земаља 

са њиховим развојем 

- разуме интеграцијске процесе у свету 

- уноси корелацију са сазнањима из других предмета 

- представи сазнања на различите начине  

 

 Уџбеник и радна свеска, ВинкоКовачевић,  СањаТопалов, Клетт 



 

МАТЕМАТИКА 
 

ЦИЉЕВИ: 

- оспособи ученике за усвајање елементарних математичких знања која су потребне за схватање 

појава и законитости у природи и друштву, 

- допринесе развијању основнове апстрактног и критичког мишљења, као и позитивне ставове 

према математици; 

- оспособи ученике за примену усвојених  математичких знања у решавању разноврсних задатака 

из животне праксе и за даље школовање, 

- оспособи ученике за комуникацију математичким језиком и писмом. 

 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 144 

 

ТЕМА ИСХОДИ САДРЖАЈ 

 

Природни бројеви и 

дељивост 

 

-израчунава вредност 

једноставнијег бројевног израза и 

реши једноставну линеарну 

једначину и неједначину (у скупу 

природних бројева) 

-реши свакодневни проблем 

применом бројевних израза или 

једначина или неједначина 

-примени правила дељивости са 

2,3,4,5,9,25 и декадним 

јединицама 

-разликује просте и сложене 

бројеве и растави број на просте 

чиниоце 

-одреди и примени NZD  и  NZS 

-Својства опеарција сабирања, 

множења, одузимања и дељења у 

скупу N0 

- дељење са остатком у скупу N0  

-својства дељивости, чиниоци и 

садржиоци природног броја 

-дељивост са 2,5и декадном 

јединицом 

-дељивост са 4 и 25 

-дељивост са 3 и 9  

- Скупови и скуповне операције 

- прости и сложени бројеви 

-растављање бројева на просте 

чиниоце 

- заједнички делилац и највећи 

заједнички делилац 

- заједнички садржалац и најмањи 

заједнички садржалац 

- веза између  NZD  и  NZS 

 

Скупови 

-Зна да одреди елементе скупа и 

да их  представи графички  

-Изводи скуповне операције 

унија, пресек разлика 

-Правилно користи речи и, или, 

не, сваки у математичко логичком 

смислу 

Основни 

геометријски појмови  

- анализира односе датих 

геометријских објеката и запише 

их математичким језиком 

-опише основне појмове у вези са 

кругом(центар, полупречник, 

тангента, тетива) и одреди 

положај тачке и праве  у односу 

на круг  

-нацрта праву паралелну датој 

правој користећи геометријски 

прибор 

- упореди, сабере и одузме дужи 

-тачка, права, односи припадања и 

распореда 

-однос правих у равни;паралелност 

-мерење дужине и једнакост дужи 

-кружница и круг. Кружница и права 

-преношење и  надовезивање дужи  

-централна симетрија 

-вектор и транслација 



рачунски и конструктивно 

-преслика геометријски објекат 

централном симетријом и 

транслацијом 

-правилно користи геометријски 

прибор 

 

 

Угао 

-препозна врсте углова, да их 

опише и наведе њихове основне 

особине(суседни, унакрсни, 

упоредни, глови на трансверзали, 

угловиса паралелним крацима) 

-нацрта нормалу на дату праву 

користећи геометријски прибор 

-измери дати угао и нацрта угао 

задате мере 

-упореди, сабере и одузме углове 

рачунски и конструктивно 

 

-угао, централни угао; једнакост 

углова 

- надовезивање углова (суседни 

углови, конструктивно упоређивање, 

сабирање и одузимање углова) 

-упоредни угло 

- мерење углова, сабирање и 

одузамење мере углова 

- углови између две праве; нормалне 

праве; унакрсни углови 

-углови на трансверзали 

-транслација и углови 

Разломци 

-прочита,запише, упореди и 

представи на бројевној 

полуправој разломке и децималне 

бројеве и преводи их из једног 

записа у други 

-одреди месну вредност цифре у 

запису децималног записа, 

-заокругли бриој и процени 

грешку 

-израчуна вредност једноставног 

бројевног израза и реши 

једноставну линеарну једначину и 

неједначину 

-одреди проценат дате величине 

-примени размеру у једноставним 

реалним ситуацијама 

-примени аритметичку средниу 

бројева 

- Први део 

Појам разломка облика a/b (а, b∈N). 

Придруживање тачака бројевне 

полуправе разломцима. 

Проширивање, скраћивање и 

упоређивање разломака. 

Децимални запис броја и превођење 

у запис облика a/b (b≠0). 

Упоређивање бројева у децималном 

запису. 

Заокругљивање бројева. 

Други део 

Основне рачунске операције с 

разломцима (у оба записа) и њихова 

својства. Изрази. 

Једначине и неједначине у скупу 

разломака. 

Трећи део 

Примене разломака (проценти, 

аритметичка средина, размера).  

Осна симетрија 

-препозна осносиметричну 

фигуруи одреди њену осу 

симетрије 

-симетрично преслика тачку, дуж 

Осна симетрија у равни и њене 

особине. 



и једноставнију фигуру користећи 

геометријски прибор  

-конструише симетралу дужи, 

симетралу угла и применињихова 

својства 

-праву која је нормална на задату 

праву или паралелна датој правој 

Оса симетрије фигуре. 

Симетрала дужи и конструкција 

нормале. 

Симетрала угла 

 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Информатика и рачунарство 

Техника и технологија 

Српски језик и књижевност 

Матерњи језик 

Географија 

Уџбеник који се користи у настави је Математика –уџбеник и збирка задатака , издавач 

Математископ. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике 

за први циклус основног образовања и васпитања, логичка повезаност садржаја и настојање, 

где год је то могуће, да садржаји претходе садржајима других предмета у којима се 

примењују. При избору садржаја и писању исхода за предмет математика узета је у обзир 

чињеница да се учењем математике ученици оспособљавају за: решавање разноврсних 

практичних и теоријских проблема, комуникацију математичких језиком, математичко 

резоновање и доношење закључака и одлука. Такође, у обзир је узета и чињеница да сам 

процес учења математике има своје посебности које се огледају броју година изучавања и 

недељног броја часова предмета и неопходности стицања континуираних знања. 

Садржаји програма представљају основу за остваривање исхода, јер je њима обухваћено 

све оно што ученик треба да изгради на нивоу знања, које представља основни услов за 

остваривање исхода. 

Наставници у својој свакодневној наставној пракси, треба да се ослањају на исходе, јер 

они указују шта је оно за шта ученици треба да буду оспособљени током учења предмета у 

једној школској години. Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и 

наставе.  

Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају 

основним математичким процесима и вештинама, оспособљавају се за примену математичких 

знања и вештина и комуникацију математичким језиком 

 Кроз исходе се омогућава остваривање и међупредметних компетенција као што су 

комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање 

проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење. 

 

ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

Циљ допунске наставе математике јесте да ученик који у редовној настави нује успео да 

стекне задовољавајућу количину знања или због болести није био у могућности да похађа 

наставу, уз додатну помоћ наставника стекне минимум основних знања из садржаја који су 

предвиђени програмом наставе математике. 

 



ИСХОДИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

Ученик треба да научи да: 

- прочита и запише различите врсте бројева (природне, разломке) 

- преведе децимални запис у разломак и обрнуто 

-упореди по величини бројеве истог записа 

- изврши једну основну  рачунску операцију са бројевима истог записа (да зна да сабира и 

одузима разломке истог имениоца ) и да израчуна неки део од целине 

- дели са остатком једноцифреним бројем и да зна правила дељивости  

- реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану 

- влада појмовим права, дуж, тачка, раван и угао (уме да их нацрта и препознаје у     реалним 

ситуацијама, разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне праве) 

- влада појмовма круг и кружница, уме да их нацрта користећи прибор, издваја њихове 

основне елементе и уочава њихове моделе 

- користи одговарајуће јединице за мерење дужине и углова 

- при мерењу користи одговарајућу мерну јединицу, заокругљује величине исказане датом 

јединицом 

План рада допунске наставе за пети разред по темама ( 36 часова): 

1. Скупови и скупови тачака-4 часа 

2. Угао-3 часа 

3. Дељивост бројева -6 часова 

4. Разломци -20часова 

5. Осна симетрија-3 часа. 

 

ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

Циљ додатне наставе математике јесте да ученике који су показали  посебно интересовање за 

математику и  у редовној настави без помоћи наставника решавају задатке који спадају у 

напредни ниво, мотивише за рад на проучавању ове неопходне науке. 

 

ИСХОДИ ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ: 

Ученик треба да: 

- oдреди вредност сложенијег бројевног израза 

-оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

- саставља и решава линеарне једначине 

-користи линеарне једначине за решавање сложенијих текстуалних задатака 

- рачуна са угловима и претвара угаоне мере, користи особине паралелних и нормалних 

паравих укључујући и углове на тарансверзали 

- по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

- користи метод дужи, Венов дијаграм у решавању проблема  

- решава конструкцијске задатке користећи особине осне симетријеи међусобни положај праве 

и кружнице 

 

План рада додатне наставе за пети разред по темама ( 36 часова): 

1. Скупови . Геометријске фигуре као скупови тачака -5 часова 

2. Графови. Логички задаци- 2 часа 



3. Разломци-одабрани задаци -12 часова 

4. Дијаграми и њихова примена у решавању разноврсних математичких проблема (Венов 

дијаграм. Метод дужи) -4часа 

5. Осна симетрија – конструкцијски задаци-4 часа. 

6. Права и кружница- конструктивни задаци-4 часа 

7. Задаци логичко- комбинаторне природе-4 часа 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ У МАТЕМАТИЦИ ПЕТОГ РАЗРЕДА: 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу: 

 

1. БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

У области БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица уме да: 

MA.1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) MA.1.1.2. 

преведе децимални запис броја у разломак и обратно 

MA.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

MA.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог 

записа, помажући се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака 

само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број 

MA.1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим 

 

2. АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 

У области АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ ученик/ученица врши формалне операције које су 

редуциране и зависе од интерпретације; уме да: 

MA.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану 

 

3. ГЕОМЕТРИЈА 

У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и 

паралелне и нормалне праве) 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор 

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор)  

 

4. МЕРЕЊЕ 

У области МЕРЕЊЕ ученик/ученица уме да: 

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине и углова 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу: 

 

1. БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

У области БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица уме да: 

MA.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 

MA.2.1.3. примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама MA.2.1.4. 

користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама 

 

2. АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 

У области АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ ученик/ученица је рачунске процедуре довео/ла до 

солидног степена увежбаности; уме да: 

MA.2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима 

 

 



3. ГЕОМЕТРИЈА 

У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица уме да: 

 

MA.2.3.1. одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са 

њима ако су изражени у целим степенима 

MA.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и 

везује је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница 

паралелограма) 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  

 

1. БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

У области БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица уме да: 

MA.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 

MA.3.1.2. оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

MA.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

 

2. АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 

У области АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ ученик/ученица је постигао/ла висок степен увежбаности 

извођења операција уз истицање својстава која се примењују; уме да: 

MA.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних 

једначина са две непознате 

MA.3.2.5. користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније 

текстуалне задатке 

 

3. ГЕОМЕТРИЈА 

 У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица уме да: 

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи 

особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

 

4. МЕРЕЊЕ 

У области МЕРЕЊЕ ученик/ученица уме да: 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

MA.3.4.2. процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим приближним вредностима; 

изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g) 

 

УЏБЕНИЦИ: 

 

 уџбеник, Владимир Стојановић, Математископ 

 збирка задатака ,Гордана Поповић, Владимир Стојановић и Никола Вигњевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЈА 
 

 

   

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној области/теми 
ученик ће бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ  

ЖИВОТА 

– истражује особине 

живих бића према 

упутствима наставника и 

води рачуна о безбедности 

током рада; 

– групише жива бића 

према њиховим 

заједничким особинама; 

– одабира макро-

морфолошки видљиве 

особине важне за 

класификацију живих 

бића; 

Жива бића, нежива природа и 

биологија. 

Особине живих бића: ћелијска 

грађа, исхрана, дисање, 

излучивање, надражљивост, 

покретљивост, размножавање, 

раст и развиће. 

Једноћелијски и вишећелијски 

организми. 

Основе класификације: главни 

(морфолошки) карактери и 

особине важне за класификацију. 

Формирање скупова карактера 

који се уклапају једни у друге 

(груписање живих бића). 

Исхрана. Храна као извор 

енергије и градивних супстанци 

потребних за обављање свих 

животних процеса. 

Дисање као размена гасова у 

различитим срединама. 

Излучивање. 

Надражљивост. 

Покретљивост – кретање. 

Размножавање: бесполно и полно. 

Раст и развиће. Дужина живота. 

Промене које човек пролази 

током развића; пубертет и полна 

Циљ 

Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића 

у интеракцији са животном средином и биолошких процеса развије 

одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја 

биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

Разред пети 

Годишњи фонд 

часова 72 часа 



зрелост. 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

– идентификује основне 

прилагођености 

спољашње грађе живих 

бића на услове животне 

средине, укључујући и 

основне односе исхране и 

распрострањење; 

– једноставним цртежом 

прикаже биолошке објекте 

које посматра и истражује 

и означи кључне детаље; 

Живот у воденој и копненој 

средини – изглед, прилагођености 

на начин живота 

Живот у води – изглед, 

прилагођености на начин живота. 

Живот на копну – изглед, 

прилагођености на начин живота. 

Живот под земљом – изглед, 

прилагођености на начин живота. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

– прикупља податке о 

варијабилности 

организама унутар једне 

врсте, табеларно и 

графички их представља и 

изводи једноставне 

закључке; 

– разликује наследне 

особине и особине које су 

резултат деловања 

средине, на моделима из 

свакодневног живота; 

– поставља једноставне 

претпоставке, огледом 

испитује утицај 

срединских фактора на 

ненаследне особине 

живих бића и критички 

сагледава резултате; 

– користи доступну ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању, обради 

података и приказу 

резултата; 

Преношење особина са родитеља 

на потомке. Разлике родитеља и 

потомака. Разлике полног и 

бесполног размножавања у 

настанку варијабилности. Јединке 

унутар једне врсте се међусобно 

разликују (варијабилност) – 

узроци варијабилности: 

наслеђивање и утицај средине на 

развиће сваке јединке. 

Варијабилност организама унутар 

врсте је предуслов за еволуцију. 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

– доведе у везу промене у 

спољашњој средини 

(укључујући утицај 

човека) са губитком 

разноврсности живих бића 

на Земљи; 

– направи разлику између 

одговорног и 

неодговорног односа 

према живим бићима у 

Жива бића из непосредног 

окружења. 

Позитиван и негативан утицај 

људи на жива бића и животну 

средину.. 

Заштита живих бића и животне 

средине. 

Пројекат очувања природе у мом 



непосредном окружењу; 

– предлаже акције бриге о 

биљкама и животињама у 

непосредном окружењу, 

учествује у њима, сарађује 

са осталим учесницима и 

решава конфликте на 

ненасилан начин; 

– илуструје примерима 

деловање људи на 

животну средину и 

процењује последице 

таквих дејстава; 

крају. 

Дивље животиње као кућни 

љубимци – да или не. 

Значај врста за човека (самоникло 

јестиво, лековито, отровно биље; 

животиње као храна и могући 

преносиоци болести, отровне 

животиње). 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

– идентификује елементе 

здравог начина живота и у 

односу на њих уме да 

процени сопствене 

животне навике и избегава 

ризична понашања. 

Здрава исхрана и унос воде. 

Енергетски напици. 

Штетност дуванског дима и 

психоактивних супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и последице 

прераног ступања у сексуалне 

односе. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

- Географија (распрострањеност биљака на Земљи) 

- Хемија (лековита својства биљака, хемијски састав подлоге на којој успевају       

  биљке, угљен-диоксид, фотосинтеза, транспирација, вода, минералне материје, 

  боје, парфеми-етерична уља) 

- Математика (израчунавање висине, обима стабла, облик крошње, облик листа) 

- Историја (развој биљака кроз историјске епохе) 

- Физика (светлост, фотосинтеза, корен и стабло-сила Земљине теже) 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

   Током остваривања програма у настави потребно је користити задатке који       

    захтевају примену наученог у разумевању и решавању свакодневних  

   проблемских ситуација. 

   Наставне теме су логички распоређене а обухватају садржаје грађе и начин  

   живота биљака од најпростијих до најсложенијих. 

   Избор и систематизација програмских садржаја резултат су захтева времена и  

   најновијих достигнућа у биологији, а примерени су узрасту ученика и њиховом  

   психо-физичком развоју. 

   Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих 

   наставних метода и употребу расположивих наставних средстава и     

   информационих технологија на часовима обраде, вежби и систематизације 

   градива. 

 



    Литература 
 

 Биологија за 5. разред основне школе, Тијана Прибићевић, Томка Миљановић, Славица 

Нинковић и Весна Миливојевић, издавач Герундијум 

 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
   

-Помоћ у учењу и успешном савладавању редовног градива 

-Помоћ у учењу и надокнађивању знања из редовне наставе 

РЕАЛИЗАЦИЈА: 

-Један час недељно 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 

-Учење кроз игру, индивидуализовани приступ 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА: 

-Праћење успешности усвајања градива 

НАЧИН КОРИШЋЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА  

-Подстицање за даљи рад и информисање родитеља 

 

САДРЖАЈ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

- Увод у биологију 

- Особине живих бића и разноврсностивог света 

- Царство биљака, грађа и животни процеси биљака 

- Разноврсност биљака, значај и заштита 

- Царство гљива 

 

ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

-Мотивација ученика да се баве биологијом и знање примене у свакодневном животу 

-Стицање шире образовне основе 

-Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, усвајање додатних садржаја у 

складу са интересима ученика и подстицање укључивања ученика за учествовање на 

такмичењима 

-Развијање смисла и потребе за самосталним радом 

-Омогућавање приступа различитим изворима знања 

НАМЕНА: 

-За ученике који са лакоћом савладавају редовни програм 

РЕАЛИЗАЦИЈА: 

-Један час недељно  

 

САДРЖАЈ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ :  

- Увод у биологију 

- Особине живих бића и разноврсностивог света 

- Царство биљака, грађа и животни процеси биљака 

- Разноврсност биљака, значај и заштита 

- Царство гљив 

 
 



 

                              ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА   

Циљ 

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-

технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и 

производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и 

технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална 

интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

Разред пети 

Годишњи 

фонд часова 
72 часа 

 

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 

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 



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 

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 

симулација и саобраћајни полигон. 

Обавезе и одговорност деце као учесника 

у саобраћају. 

Заштитна опрема потребна за безбедно 

управљање бициклом и дечијим возилима. 

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 

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 



ресурсима 

– преузима одговорност 

за рад 

– представи идеје и 

планове за акције које 

предузима користећи 

савремену 

информационо-

комуникациону 

технологију и софтвер 

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 

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. 



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 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 

 Литература која се користи је Технички и технологија –уџбеник, Алекса Вучићевић, 

Ненад Стаменовић, Клетт 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 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. 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

Циљ 

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за 

управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, 

производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање 

различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које се, развојем 

дигиталних технологија, брзо мења 

 Развијање информатичких знања, вештина и ставова неопходних за 

самосталну, одговорну и примерену употребу рачунара у решавању 

свакодневних задатака у процесу учења, рада и комуникације 

 Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу технологију 

сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају 

 Развијање креаивности и оспособљавање за креативно изражавање применом 

рачунарске, информационе и комуникационе технологије 

 Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по потреби рашчлане 

проблем на делове и решење представе у виду текста, алгоритамског 

дијаграма или програма 

 Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања проблема 

(претпоставе решења, планирају редослед активности, изаберу извор 

информација, средстава/опрему коју ће користити, са ким ће сарађивати, кога 

ће се консултовати)  

 Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука заштите здравља, 

безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном 

окружењу 

Разред ПЕТИ 

Годишњи фонд часова 36 часова 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању 

да: 
САДРЖАЈИ 

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 

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. 



видео записа 

– креира мултимедијалну презентацију и примени 

основне акције едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички) 

– сачува и организује податке 

– разликује основне типове датотека 

 

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 

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 

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 



– користи математичке операторе за израчунавања 

– објасни сценарио и алгоритам пројекта 

– анализира и дискутује програм 

– проналази и отклања грешке у програму 

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 другима, уз помоћ наставника 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења. 

Израда пројектног задатка у 

групи у корелацији са другим 

предметима. 

Представљање резултата 

пројектног задатка. 

 

Литература која се користи Информатика и рачунарство : уџбеник , аутор: Светлана Мандић, 

Кlett  

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 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). 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 

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 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ 

Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик 

унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 

области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 

примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

Разред Пети 

Годишњи 

фонд часова 
72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика) 

 

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 

Обавезни садржаји 

Вежбе на тлу 

Прескоци и скокови 

Вежбе у упору 



ротације тела 

– користи елементе 

гимнастике у 

свакодневним 

животним 

ситуацијама и игри 

– процени сопствене 

могућности за 

вежбање у 

гимнастици 

Вежбе у вису 

Ниска греда 

Гимнастички полигон 

Препоручени садржаји 

Вежбе на тлу (напредне 

варијанте) 

Висока греда 

Трамболина 

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 унутар 

одељенским 

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 

Обавезни садржаји 

Предвежбе у обучавању 



– преплива 25 m 

слободном техником 

– скочи у воду на ноге 

– поштује правила 

понашања у и око 

водене средине 

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 

активности 

– прихвати сопствену 

победу и пораз у 

складу са „ферплејом” 

– примењује научено 

у физичком и 

здравственом 

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 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 



васпитању у 

ванредним 

ситуацијама 

– препозна лепоту 

покрета и кретања у 

физичком вежбању и 

спорту 

– направи план 

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 Музичка култура Географија 

Информатика Ликовна култура Математика Српски језик 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 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; 

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. 

 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Верска настава је заједничко дело вероучитеља и ученика. Полазиште је конкретна 

стварност. Из доживљених искустава прелази се на истине из којих се потом враћа на њихову 

свакодневну примену. Овакав начин сазнања има свој ред: упознавање (обрада нових 

садржаја), понављање, примена и проверавање, сређивање (систематизација). 

Вероучитељ ће укупан број предвиђених часова за веронауку (36) искористити тако што ће 

сваки час предвидети кратко понављање садржаја са претходног часа, а затим прећи на тему 

планирану за актуелни час, уз обавезни међусобни разговор након обраде дате теме, из којег 



ће се закључити да ли су садржај ученици усвојили и да ли је нашао место у њиховом 

практичном животу. 

НАПОМЕНА: Вероучитељ ће према својој процени, а сходно потребама, на сваком часу 

издвојити одређено време за проверу усвојености пређеног градива, или у потпуности 

посветити час провери знања и оцењивању ученика. 

 

ИСЛАМСКА ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

(1 час недељно, 36 недеља) 

Циљеви и задаци 

Циљ наставе исламске веронауке у основном образовању и васпитању је да пружи ученику 

основни вернички поглед на свет, са посебним нагласком на вјернички практични део, а 

такође и будући вјечни живот. 

Циљ наставе исламске веронауке у петом разреду јесте да ученике упозна са основним 

постулатима (темељним дужностима) вере ислама, те да ученике упозна са важношћу и 

садржајем намаза (молитве) и његовом улогом у животу сваког појединца и заједнице у 

целини. 

То значи да деца на начин примерен њиховом узрасту упознају властиту веру у њеној 

духовној, моралној, социјалној, мисионарској и другим димензијама. 

Излагање верског виђења и постојања света обавља се у отвореном и толерантном 

дијалогу са осталим наукама и теоријама. 

Начин приступа је исламско виђење које обухвата сва позитивна искуства људи, без 

обзира на њихову националну припадност и верско образовање. 

Задаци наставе исламска веронауке: 

- познавање основних принципа вере ислама; 

- познавање вредности молитве; 

- познавање саставних делова молитве; 

- упознавање међусобних права и дужности појединца и заједнице; 

- развијање свести о Богу као Створитељу и однос према људима као најсавршенијим 

божјим створењима, 

- развијање способности (на начин примерен узрасту ученика) за постављање питања о 

целини и најдубљем смислу постојања човека и света, о људској слободи, животу у заједници, 

смрти, односу с природом која нас окружује, као и за размишљање о тим питањима у светлу 

вере ислама, 

- развијање способности за одговорно обликовање заједничког живота са другима, за 

налажење равнотеже између властите личности и заједнице, за остваривање сусрета са светом 

(са људима различитих култура, религија, погледа на свет, с друштвом, природом) и с Богом, у 

изграђивање уверења да је човеков живот на овом свету само припрема за вечност, да су сви 

створени да буду судионици вечног живота, да се из те перспективе, код ученика развија 

способност разумевања, преиспитивања и вредновања властитог односа према другом човеку 

као божјем створењу и изгради спремност за покајање. 

 

 

 



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ТЕМЕЉНЕ ИСЛАМСКЕ ДУЖНОСТИ (исламски шарти) 

- келимеи-шехаде, садржај и значење 

Имански шарти: 

- први имански шарт, обрада пјесме "Аллах"; 

- други и трећи имански шарт; 

- четврти, пети и шести имански шарт. 

НАМАЗ (молитва) 

- појам, значење и важност намаза; 

- како треба, а како не треба обављати намаз; 

- последице напуштања намаза; 

Основни увети за исправност намаза: 

1. чистоћа тела, одела и места где ће се клањати; 

2. абдест (верско прање пре намаза-молитве); 

- намаз и хигијена; 

- месх, гусул и тејемум. 

3. прописна одевеност у намазу. 

4. намаско вријеме, езан и икамет. 

5. и 6. намаски шарт; 

- обрада Кур’анског поглавља ел-фелек. 

Саставни делови намаза: 

- почетни текбир, стајање и учење у намазу; 

- руку’(прегибање), сеџда и посљедње седење у намазу. 

- Ет-техијјат и салавати; 

- обрада кур’анских сура ел-Ихлас и ел-Лехеб; 

- Сабах намаз - упознавање броја реката и начина обављања; 

- Подне намаз - упознавање броја реката и начина обављања; 

- Икиндија и акшам намаз - упознавање начина обављања; 

- Јација намаз - упознавање броја реката и начина обављања; 

- Значај намаза са физичког гледишта; 

- Намаз у различитим приликама; 

- обрада поглавља Ен-Нас; 

- завршавање намаза (зикр и тесбих); 

- Намаски ваџиби (радње које се не смију изостављати у току намаза); 

- намаски сунети (радње које је Посланик а.с. практицирао у току намаза); 

- намаски мустехаби (радње које је лијепо практицирати у намазу); 

- радње које утичу на исправност намаза; 

- заједничко обављање намаза и приспијевање у џемат; 

- важност џамије. 

ДУЖНОСТИ МУСЛИМАНА ПРЕМА СЕБИ И ПОРОДИЦИ 

- чување здравља и живота; 

- алкохола и других нечисти муслиман се мора клонити; 

- међусобна права и дужности дјеце и родитеља; 

- дужности према комшијама и околини; 

- дужности према исламској заједници; 

- склапање брака (женидба и удаја); 

- рад и привређивање. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Верска настава је заједничко дело вероучитеља и ученика. Полазиште је конкретна 

стварност. Из доживљених искустава прелази се на истине из којих се потом враћа на њихову 

свакодневну примену. Овакав начин сазнања има свој ред: упознавање (обрада нових 

садржаја), понављање, примена и проверавање, сређивање (систематизација). 



Вероучитељ ће укупан број предвиђених часова за веронауку (36) искористити тако што ће 

сваки час предвидети кратко понављање садржаја са претходног часа, а затим прећи на тему 

планирану за актуелни час, уз обавезни међусобни разговор након обраде дате теме, из којег 

ће се закључити да ли су садржај ученици усвојили и да ли је нашао место у њиховом 

практичном животу. 

НАПОМЕНА: Вероучитељ ће према својој процени, а сходно потребама, на сваком часу 

издвојити одређено време за проверу усвојености пређеног градива, или у потпуности 

посветити час провери знања и оцењивању ученика. 

 

          

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

              

Циљ 

Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем 

основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане 

свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и 

заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући 

демократске вредности. 

Разред Пети 

Годишњи 

фонд 

часова 

36 часова 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној области/теми 

ученик ће бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

ЉУДСКА ПРАВА 

Права детета 

– разликује жеље од потреба и 

наведе примере везе између 

потреба и људских права; 

– препозна своје потребе, као и 

потребе других и да их уважава; 

– штити своја права на начин 

који не угрожава друге и њихова 

права; 

– учествује у доношењу правила 

рада групе и поштује их; 

– аргументује потребу посебне 

заштите права детета; 

– на примеру препозна 

уграђеност права деце у 

основним документима која 

уређују рад школе; 

– наводи примере и показатеље 

Потребе и права 

Потребе и жеље. 

Потребе и права. 

Права и правила у учионици. 

Правила рада у учионици, 

доношење групних правила. 

Права детета у документима 

о заштити права 

Посебност права детета и 

људска права. 

Конвенција о правима 

детета. 

Врсте права. 

Показатељи остварености и 



остварености и кршења дечијих 

права; 

– наводи чиниоце који утичу на 

остварење дечијих права; 

– поштује права и потребе 

ученика који су у инклузији у 

његовом одељењу/школи; 

– препозна ситуације кршења 

својих права и права других; 

– идентификује кршење 

људских права на примеру 

неког историјског догађаја; 

кршења дечијих права . 

Конвенција о правима детета 

у документима која се 

односе на школу. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Школа као 

заједница 

– поштује правила одељенске 

заједнице и правила на нивоу 

школе; 

– поступа у складу са моралним 

вредностима грађанског 

друштва; 

– искаже свој став о значају 

правила у функционисању 

заједнице; 

– понаша се у складу са 

правилима и дужностима у 

школи; 

– наводи начине демократског 

одлучивања; 

– препозна одговорност 

одраслих у заштити права деце; 

– објасни улогу појединца и 

група у заштити дечијих права; 

– реално процени сопствену 

одговорност у ситуацији 

кршења нечијих права и зна 

коме да се обрати за помоћ; 

Права и функционисање 

заједнице 

Моје заједнице. 

Школа као заједница. 

Одлучивање у учионици и 

школи. 

Гласање и консензус као 

демократски начини 

одлучивања. 

Одговорности и обавезе у 

заједници 

Одговорност деце. 

Одговорности одраслих 

(родитеља, наставника). 

Кршење и заштита права 

Шта могу и коме да се 

обратим у ситуацијама 

насиља. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Сукоби и насиље 

– препозна и анализира 

сличности и разлике између 

ученика у групи; 

– прихвата друге ученике и 

уважава њихову различитост; 

Наши идентитети 

Наше сличности и разлике 

(раса, пол, национална 

припадност, друштвено 

порекло, вероисповест, 



– проналази примере моралних 

поступака у књижевним делима 

које чита, у медијима и у 

свакодневном животу; 

– наводи примере из 

свакодневног живота 

предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, нетолеранције 

по различитим основама; 

– проналази примере 

нетолеранције и 

дискриминације у књижевним 

делима која чита; 

– у медијима проналази примере 

предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, нетолеранције 

по различитим основама и 

критички их анализира; 

– препозна и објасни врсте 

насиља; 

– прави разлику између 

безбедног и небезбедног 

понашања на друштвеним 

мрежама; 

– заштити од дигиталног 

насиља; 

– анализира сукоб из 

различитих углова (препознаје 

потребе учесника сукоба) и 

налази конструктивна решења 

прихватљива за све стране у 

сукобу; 

– аргументује предности 

конструктивног начина 

решавања сукоба; 

политичка или друга 

уверења, имовно стање, 

култура, језик, старост и 

инвалидитет). 

Стереотипи и предрасуде. 

Дискриминација. 

Толеранција. 

Cукоби и насиље 

Сукоби и начини решавања 

сукоба. 

Предности конструктивног 

решавања сукоба. 

Врсте насиљa: физичко, 

активно и пасивно, 

емоционално, социјално, 

сексуално, дигитално. 

Реаговање на насиље. 

Начини заштите од насиља. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

– препознаје примере 

грађанског активизма у својој 

школи и исказује позитиван став 

према томе; 

– идентификује проблеме у 

својој школи; 

– прикупља податке о проблему 

користећи различите изворе и 

Планирање и извођење 

акција у школи у корист 

права детета 

Учешће ученика у школи. 

Избор проблема. 

Тражење решења проблема. 



технике; 

– осмишљава акције, процењује 

њихову изводљивост и предвиђа 

могуће ефекте; 

– активно учествује у тиму, 

поштујући правила тимског 

рада (у групној дискусији 

показује вештину активног 

слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, 

комуницира на неугрожавајући 

начин); 

– учествује у доношењу одлука 

у тиму/групи поштујући 

договорене процедуре и 

правила; 

– учествује у извођењу акције; 

– процењује ефекте спроведене 

акције и идентификује пропусте 

и грешке; 

– презентује, образлаже и 

аргументује изабрану акцију и 

добијене резултате за 

унапређивање живота у школи. 

Израда плана акције. 

Анализа могућих ефеката 

акције. 

Планирање и извођење 

акције. 

Завршна анализа акције и 

вредновање ефеката. 

Приказ и анализа групних 

радова. 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

(опште 

имеђупредметн

) 

АКТИВНОСТИ КОРЕЛАЦИЈА 

а) наставника б) ученика 

Дигитална 

компентенција 

Учење учења 

Друштвене и 

грађанске 

компетенције 

Осећај за 

иницијативу и 

предузетништв

о 

Културолошка 

освешћеност и 

изражавање 

Комуникација 

 

- даје пример 

својим 

понашањем 

- доприноси 

стварању 

демократске 

атмосфере 

- подржава 

размену 

мишљења и 

аргументова

ње идеја 

- даје повратне 

информације 

- обезбеђује 

- ученици 

исказују 

своја 

мишљења, 

осећања и 

ставова 

- препознају 

проблеме и 

активно 

траже 

решење. 

- процењују 

самостално 

свој 

напредак 

Српски језик и 

књижевност 

Историја  

Ликовна култура 

Музичка култура 

Информатика и 

рачунарство 

 

 

 



равноправну 

укљученост 

сваког 

ученика 

- припрема 

актуелне 

материјале 

- подстиче код 

ученика 

способност 

да разумеју 

сопствену 

одговорност 

у 

ситуацијама 

насиља и 

дискриминац

ије. 

 

 

 

 

НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

     Програм наставног предмета грађанско васпитање, у другом циклусу основног образовања 

и васпитања, организован је по моделу спирале и оријентисан је на остваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу онога што су стекли учећи овај 

предмет. Они представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у 

четири области (Људска права, Демократско друштво, Процеси у савременом свету и 

Грађански активизам) које се налазе у свим програмима другог циклуса. Теме по областима се 

спирално развијају што значи да се постојећи садржаји из разреда у разред проширују и 

продубљују, а многи исходи се надограђују или се, ако је у питању вештина, унапређују. 

Типичан пример таквог исхода су они који се односе на комуникацију. Активно слушање и 

конструктивно реаговање су исходи који се постепено унапређују кроз бројне активности и 

садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и права других, препознавање 

дискриминације и многе друге исходе 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. 

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 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. Посебност грађанског васпитања је у томе што је оно део 

ширег концепта образовања за демократију и грађанско друштво и у том смислу је тесно 

повезано са другим предметима, ваннаставним активностима и уопште етосом школе. 

По врсти, исходи могу бити: 

а) сазнајни (нпр. објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права); 

б) емоционални (нпр. препозна своје потребе, као и потребе других); 

в) вољни (нпр. учествује у извођењу акције); 

г) комбиновани (нпр. препознаје примере грађанског активизма у својој школии исказује 

позитиван став према томе јер ставови садрже сазнајну, емоционалну и вољну компоненту). 

Сазнајни исходи се најлакше остварују, али тек кад су исходи све три врсте остварени општи 

циљ предмета је достигнут у потпуности. Зато није довољно познавати принципе 

конструктивне комуникације већ и комуницирати на такав начин. У овом програму постоје 

многи исходи који су вољни и манифестују се у понашању ученика али треба имати у виду да 



је за њихово остварење потребно више времена и више прилика да се научено непосредно 

практикује. Образовање за демократију није исто што и образовање о демократији. Зато овај 

програм тежиште не ставља на знања, већ на вештине применљиве у свакодневном животу у 

демократској заједници, на демократске ставове и вредности о универзалности права, 

једнакости, слободи и одговорности, социјалној осетљивости и припадности заједници, уз 

спремност да се активно делује за сопствену добит као и добит других. 

Остваривање овако постављених исхода захтева примену различитих интерактивних облика 

рада као и одабир и коришћење одговарајућих метода и техника рада са ученицима. 

Наставници су у прилици да бирају: радионице, симулације, играње улога, студије случаја, 

дебате, дискусије, пројекте, истраживања, промоције, покретање акција као и да сами осмисле 

неке друге активности. За ученике петог разреда неке од ових метода рада су новина те их 

треба постепено навикавати на начин рада где су и они активни креатори наставе. 

Садржај грађанског васпитања има природну везу са другим наставним предметима. То се 

види у исходима који се односе на препознавање добрих примера и кршење људских права у 

садржајима који се обрађују у историји или у књижевним делима која се читају у оквиру 

српског језика и књижевности, односно матерњег језика. Из тог разлога, међупредметно 

планирање је велика подршка остварењу циља овог предмета. 

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 

неопходне кораке. Ученике треба охрабривати када наиђу на тешкоће и јасно указивати да су 

и неуспеле акције такође добре, јер њиховом анализом долазимо до увида који су кораци били 

погрешни. Бројни су примери тема у оквиру којих се могу осмислити акције у школи у корист 

права детета. На пример, вршњачка подршка је важан сегмент укупне подршке инклузивног 

образовања, тако да је укљученост младих људи 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. 

У предмету грађанско васпитање продукти ученичких активности имају посебан значај. Они 

могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази 

резултата истраживања, представе 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 групе, на пример на 

изложби у холу школе, у школским новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у 

локалној заједници или локалним медијима. 

За реализацију наставе овог предмета и остваривање дефинисаних исхода, врло је важна улога 

наставника. Он је моделкоји својим понашањем даје пример и доприноси стварању 

демократске атмосфере која је погодна за размену и аргументовање идеја и мишљења међу 

ученицима; он је тај који даје повратне информације и подстиче ученике на разумевање 

односа у групи. Коструктивна комуникација и демократске процедуре нису само циљ већ и 

начин да се остваре жељени исходи. Битно је да наставник обезбеди равноправну укљученост 

сваког ученика (уважавајући различитост како у стиловима учења тако и у типу личности). 

Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима интерактивних односа 

(активне, проблемске и истраживачке наставе), са сталним рефлексијама на одговарајуће 

појаве из друштвеног контекста (прошлости и још више садашњости). Посебан захтев за 

наставнике представља потреба за припремом нових, актуелних материјала који најбоље 

одговарају садржају и исходима. Они се могу наћи у различитим изворима информација. За 

реализацију појединих тема могу се користити филмови јер активирају когнитивну и 

афективну страну личности и подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и 

ставове. Не треба занемарити ни интернет и различите социјалне мреже јер су то облици 

комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи 

проблеми живота у савременом свету, али и разговарати о говору мржње, нетолеранцији, 

другим облицима кршења права, као и дигиталном насиљу. Наставник треба да обезбеди да се 

на часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој различитости, уз 

обавезу да поштује и уважи друге и другачије погледе и мишљења. Наставник треба да 



подстиче код ученика способност да разумеју сопствену одговорност у ситуацијама 

дискриминације и насиља, као и да бирају конструктивне начине реаговања на њих. 

Због специфичног статуса предмета (изборност у сваком разреду) сасвим је извесно да ће 

група у петом разреду бити хетерогена по искуству у области грађанског васпитања (најчешће 

промене изборног предмета дешавају се на преласку у други циклус). Зато је важно на почетку 

школске године пажљиво и уз поштовање процедура донети правила рада (јер група без реда и 

основних правила не може бити демократска). Битно је и да сви ученици учествују у 

доношењу правила како би свима била разумљива њихова функција. А да би се поштовала 

важно је да се договоре и прихвате начини њихове контроле (ученици одлучују о мерама за 

њихово непоштовање). Неколико првих часова су прилика да се ученици подсете шта су 

научили, да размене сопствена знања, ставове, вредности и вештине као и да се уведу у 

садржаје којима ће се бавити. Посебну пажњу треба обратити на ученике који се по први пут у 

петом разреду сусрећу са овим предметом. На основу утврђених потреба ученика, наставник 

ће планирати реализацију наставе за сваку конкретну групу. Таква ситуација неуједначеног 

предзнања је прилика за вршњачко учење јер током часа грађанског васпитања ученици уче 

једни од других и доприносе настави својим искуствима, знањима и способностима. 

Значај предмета налази се и у чињеници да исходи грађанског васпитања у великој мери 

доприносе развоју неколико међупредметних компетенција и да се његови садржаји врло 

добро уклапају у различите ваннаставне активности. Посебно је значајан допринос развоју 

међупредметне компетенције комуникација јер се при раду на свим садржајима инсистира на 

исказивању сопственог мишљења, осећања, ставова и то на начин који не угрожава друге, као 

међупредметне компетенције решавање проблема јер је приступ предмету да се у свакој 

тематској целини ученици оснажују да препознају проблеме али и активно траже решења. 

Чињеница да се предмет описно оцењује не умањује потребу да се континуирано прати 

напредовање ученика у достизању исхода које започиње иницијалном проценом нивоа на коме 

се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његово даље напредовање. Свака 

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

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању 

исхода предмета, као и напредак других ученика. Грађанско васпитање пружа изузетну 

могућност за неговање саморефлексије (промишљање ученика о томе шта зна, уме, може) и 

подстицање саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања и 

планирања како да се остваре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ 

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену 

комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Разред Пети 

Годишњи 

фонд 

часова 
72 часа 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

Комуникативне функције 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да у 

усменој и писаној 

комуникацији: 

САДРЖАЈИ 

Поздрављање – поздрави и отпоздрави, 

примењујући најједноставнија 

језичка средства; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Реаговање на усмени или 

писани импулс 

саговорника (наставника, 

вршњака, и слично) и 

иницирање упознавања; 

успостављања контакта 

(нпр. при сусрету, на 

разгледници, у имејлу, 

СМС-у). 

Садржаји 

Guten Morgen/Guten 

Tag/Guten Abend/Hallo! 

Gute Nacht/Auf 

Wiedersehen/Auf 

Wiederschauen/Tschüs! 

Bis dann. Bis später. 

Wie geht`s? Wie geht es 

Ihnen? 

Danke, gut. Und dir?/Und 

Ihnen?/Und selbst/selber? 

(Интер)културни 

садржаји: формално и 



неформално поздрављање; 

устаљенa правила 

учтивости, име и презиме, 

надимци. 

Представљање себе и 

других; давање основних 

информација о себи; 

давање и и тражење 

основних информација о 

другима 

– представи себе и другог; 

– разуме јасно постављена 

једноставна питања личне 

природе и одговара на њих; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Иницирање упознавања, 

посредовање у 

упознавању и 

представљање других 

особа, присутних и 

одсутних, усмено и 

писано; слушање и читање 

кратких и једноставних 

текстова којим се неко 

представља; попуњавање 

формулара основним 

личним подацима (пријава 

на курс, претплата на 

дечји часопис, налепница 

за пртљаг, чланска карта и 

слично). 

Садржаји 

Mein Name ist Petra Novak. 

Ich heiße Petra (Novak). Ich 

bin Petra (Novak). 

Wie heißt du? Wie heißen 

Sie? Wie heißt ihr? Wer ist 

das? 

Das ist Markus. Das ist 

meine Lehrerin, Frau 

Simin./Freut mich. 

Meine Eltern heißen Zorica 

und Drago. 

Woher kommst du? Woher 

kommt ihr? Woher kommen 

Sie? 

Ich komme aus Serbien. 

Ich wohne in Smederevo. 

Wo wohnst du? 

Wie ist deine 



Adresse/Telefonnummer? 

Презент слабих глагола и 

најфреквентнијих јаких 

глагола (schlafen, fahren, 

essen, lesen, geben, nehmen, 

sprechen). 

Употреба одређеног, 

неодређеног, негационог, 

присвојног члана у 

номинативу и акузативу. 

Употреба нултог члана. 

Употреба упитних 

заменица и прилога (wer, 

was; wo, wie, wann). 

Употреба показне 

заменице das. 

Исказна и упитна 

реченица – положај 

глагола/ред речи. 

(Интер)културни 

садржаји: формално и 

неформално 

представљање, именовање 

сродства, име и презиме, 

земље немачког говорног 

подручја. 

Разумевање и давање 

једноставних упутстава и 

налога 

– разуме упутства и налоге и 

реагује на њих; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање налога 

и упутстава и реаговање 

на њих (комуникација у 

учионици – упутства и 

налози које размењују 

учесници у наставном 

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 – потврдни и 

одрични облици 2. лица 

једнине и множине. 

Употреба негационе 

партикуле nicht. 

Императив глагола са 

наглашеним префиксом 

(рецептивно). 

Модални глаголи у 

љубазно формулисаним 

молбама, упутствима и 

предлозима (рецептивно). 

Ред речи у реченицама са 

императивом. 

(Интер)културни 

садржаји: поштовање 

основних норми 

учтивости, песме. 

Исказивање правила 

понашања 

– разуме једноставна и 

пажљиво исказана правила 

понашања (сугестије, 

препоруке, забране) и реагује 

на њих, уз визуелну подршку 

(знакови, симболи и слично) и 

без ње; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

једноставних исказа у вези 

са правилима понашања. 

Садржаји 

Kann ich mich hier 

hinsetzen? Leider nicht, es 

sit besetzt. 

Hier darf man nicht 

sprechen. Du musst dein 

Handy ausschalten. Die 



Teire darf man nicht füttern. 

Неодређена заменица man 

у номинативу и акузативу. 

Презент модалних глаголи 

у формулисаним молбама, 

упутствима и предлозима 

(рецептивно). 

Ред речи у реченицама са 

императивом. 

(Интер)културни 

садржаји: понашање на 

јавним местима, значење 

симбола. 

Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој активности 

– разуме позив и реагује на 

њега; 

– упути позив на заједничку 

активност; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких једноставних 

позива на заједничку 

активност и реаговање на 

њих, усмено или писано 

(позив на рођендан, 

журку, на игру, у 

биоскоп...); упућивање и 

прихватање/одбијање 

позива на заједничку 

активност, усмено или 

писано, користећи 

најједноставније изразе 

молби, захвалности, 

извињења. 

Садржаји 

Spielen wir 

Fußball/Tischtennis/ 

Monopoly? Komm, wir 

spielen Schach! 

Wir spielen Basketball. 

Spielst du mit? 

Möchtest du zu meiner 

Party kommen? 

Komm zu mir! Gehen wir 



ins Kino? 

Ja, gerne./Leider kann ich 

nicht. Ich muss lernen./Nien, 

ich habe keine Lust. 

Употреба глагола кретања 

са акузативом. 

Употреба предлога (an, in, 

auf). 

(Интер)културни 

садржаји: прикладно 

прихватање и одбијање 

позива, рођендани, 

прослава рођендана, игре. 

Исказивање молбе, 

захтева и захвалности 

– разуме кратке и једноставне 

молбе и захтеве и реагује на 

њих; 

– упути кратке и једноставне 

молбе и захтеве; 

– искаже и прихвати 

захвалност на једноставан 

начин; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

једноставних исказа 

којима се тражи помоћ, 

услуга или обавештење; 

давање једноставног, 

усменог и писаног 

одговора на исказану 

молбу или захтев; 

изражавање и прихватање 

захвалности у усменом и 

писаном облику. 

Садржаји 

Kann ich dir/Ihnen 

helfen?/Ich habe eine Bitte. 

Möchtest du eine Orange? 

Kannst du mir bitte eine 

Orange geben? Ich möchte 

eine Tasse Tee.Kannst du 

mir ein Stück Torte 

geben?Danke. Vielen Dank. 

Ich danke dir./Bitte. Nichts 

zu danken./Gern geschehen. 

Употреба неодређеног 

члана у номинативу и 

акузативу. 

Употреба модалних 



глагола у презенту. 

(Интер)културни 

садржаји: правила учтиве 

комуникације. 

Честитање – разуме једноставно исказане 

честитке и одговара на њих; 

– упути једноставне честитке; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких и једноставних 

устаљених израза којима 

се честита празник, 

рођендан или неки други 

значајан догађај; 

реаговање на упућену 

честитку у усменом и 

писаном облику; 

упућивање кратких 

пригодних честитки у 

усменом и писаном 

облику. 

Садржаји 

Alles Gute zum Geburtstag! 

Liebe Lina, zum Geburtstag 

Viel Glück ... 

Ich gratuiere dir/Ihnen zum 

Jubileum. Frohe 

Weihnachten/Ostern. 

Употреба личних 

заменица у номинативу, 

дативу и акузативу. 

(Интер)културни 

садржаји: најзначајнији 

празници и начин 

обележавања/прославе. 

Описивање живих бића, 

предмета, места и појава 

– разуме једноставан опис 

живих бића, предмета, места 

и појава; 

– опише жива бића, предмете 

и места и појаве једноставним 

језичким средствима; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих 

једноставних описа живих 

бића, предмета, места и 

појава у којима се 

појављују информације о 

спољном изгледу, 

појавним облицима, 



димензијама и осталим 

најједноставнијим 

карактеристикама; давање 

кратких усмених и 

писаних описа живих 

бића, предмета, места и 

појава. 

Садржаји 

Meine Schwester ist groß 

und schlank. 

Wie sind deine Augen?Blau 

oder grün 

Ihr Hund ist 2 Jahre alt, 

klein und schwarz. Er frisst 

gern Kekse. 

Das ist mein Zimmer. Es ist 

klein aber schön. Es gefällt 

mir sehr. 

Anna ist meine beste 

Freundin. Sie ist nett und 

freundlich. Sie hilft mir 

gern. 

Ich wohne in Bonn. Bonn ist 

eine schöne Stadt am Rhein. 

Употреба придева и 

прилога као именског дела 

предиката уз глагол sein. 

Присвојни детерминативи 

у номинативу, дативу и 

акузативу. 

Ред речи у исказаној и 

упитној реченици. 

Предлози уз глаголе 

мировања. 

(Интер)културни 

садржаји:култура 

становања, однос према 

живој и неживој природи. 

Описивање уобичајених и 

тренутних активности, 

планова и способности 

– разуме једноставне исказе о 

уобичајеним и тренутним 

активностима и 

Језичке активности у 

комуникативним 



способностима и реагује на 

њих; 

– опише и планира уобичајене 

и тренутнe активности 

кратким једноставним 

језичким средствима; 

– опише шта уме/не уме да 

(у)ради; 

ситуацијама 

Слушање и читање описа 

у вези са уобичајеним и 

тренутним активностима, 

плановима и 

способностима у 

породичној и школској 

средини; састављање 

порука и спискова у вези 

са уобичајеним и 

тренутним активностима, 

плановима и 

способностима. 

Садржаји 

Was machst du jetzt/heute 

Nachmittag? 

Ich mache meine 

Hausaufgaben. 

Ich wohne ganz oben im 

Haus/im fünften Stock. 

Hast du eine Wohnung oder 

ein Haus? Wann gehst du 

schlafen? Hast du freitags 

immer Deutsch. 

Ich gehe dreimal der Woche 

zum Training. 

Употреба прилога за 

време и место 

(donnerstags/da, dort, hier). 

Ред речи у исказној, 

упитној и узвичној 

реченици. 

(Интер)културни 

садржаји: радно време, 

разонода, живот породице. 

Исказивање потреба, 

осета и осећања 

– разуме свакодневне исказе у 

вези с непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

– изрази основне потребе, 

осете и осећања кратким и 

једноставним језичким 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање исказа 

у вези са потребама, 

осетима, осећањима; 

саопштавање потреба и 



средствима; осета и предлагање 

решења у вези с њима; 

усмено и писано 

исказивање својих 

осећања и (емпатично) 

реаговање на туђа. 

Садржаји 

Ich bin durstig. Ich habe 

Hunger. Mir ist kalt/heiß. 

Ich bin müde/tautrig/froh. 

Möchtest du schlafen? 

Etwas Wasser trinken? 

Möchtest du ein Käsebrot? 

Личне заменице у 

номинативу, дативу и 

акузативу. 

(Интер)културни 

садржаји: мимика и 

гестикулација; употреба 

емотикона. 

Исказивање просторних 

односа и величина 

– разуме једноставна 

обавештења о простору и 

оријентацији у простору и 

реагује на њих; 

– тражи и пружи кратка и 

једноставна обавештења о 

оријентацији у простору; 

– опише непосредни простор 

у којем се креће; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих 

текстова у којима се на 

једноставан начин описују 

просторни односи и 

оријентација у простору; 

усмено и писано тражење 

и давање информација о 

сналажењу/оријентацији у 

простору; усмено и писано 

описивање просторних 

односа у приватном и 

јавном простору (соба, 

стан, кућа, учионица, 

школа, музеј, биоскоп). 

Садржаји 

Wo ist dein Sportzeug? Wo 

liegt die Schweiz auf der 

Landkarte? Wo ist die 

Bank? 

Ich bin vor/neben/hinter der 

Garage. Meine Mutter ist 



auf dem Markt/im 

Supermarkt/bei ihrer 

Frisörin. Die Bäckerei ist 

neben der Schule. Meine 

Stadt ist in Nordserbien. 

Enschuldigung, wie kommen 

ich zum Theater? – Gehen 

Sie nur geradeaus, etwa 50 

m. 

Употреба датива и 

акузатива уз глаголе 

мировања и кретања у 

простору. 

Прилози за место: 

geradeaus, links, rechts. 

(Интер)културни 

садржаји: јавни простор, 

култура становања. 

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

– разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоролошком 

времену и реагује на њих; 

– тражи и даје кратка и 

једноставна обавештења о 

хронолошком/метеоролошком 

времену; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких текстова који се 

односе на тачно време, 

дан, месец или део дана 

(разглас/план вожње на 

аутобуској/железничког 

станици, аеродрому; 

биоскопски програм, 

договор за неку 

активност) или на 

метеоролошко време 

(тренутне или уобичајене 

временске прилике); 

усмено и писано тражење 

и давање информација о 

времену дешавања неке 

активности или 

метеоролошким 

приликама. 

Садржаји 

Wie spät ist es? Es ist 

Viertel nach neun. Es ist 

einundzwanzig Uhr 

fünfzehn. Wann beginnt die 

Schule? Am ersten 



September. Am Donnerstag. 

Um 8 Uhr. 

Wie ist das Wetter? Es 

regnet/scheit. 

Die Sonne scheint. Es ist 

kalt/warm/heiß. 

Употреба фраза за 

званично и незванично 

исказивање сатнице. 

Употреба предлога (am, 

um, nach, vor). 

Безлични глаголи 

(рецептивно). 

(Интер)културни 

садржаји: клима, разговор 

о времену, географске 

дестинације. 

Изражавање 

припадања/неприпадања 

и 

поседовања/непоседовања 

– разуме једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и 

реагује на њих; 

– тражи и да једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих 

текстова с једноставним 

исказима за изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања 

и реаговање на њих; 

усмено и писано, 

исказивање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања. 

Садржаји 

Ist das deine Katze? Nein, 

das ist Marias Katze. Mein 

Hund ist nicht da. 

Das ist das Haus von 

meinen Eltern. 

Mimi ist die Katze von 

Barbara. Hast du einen 

Kugelschreiber? Ich 

brauche einen Regenschirm. 

– Hier ist mein 

Kugelschreiber. 



Употреба присвојних 

чланова. Изражавање 

припадности предлогом 

von + датив. 

(Интер)културни 

садржаји: породица и 

пријатељи, однос према 

животињама, кућни 

љубимци. 

Изражавање 

допадања/недопадања 

– разуме једноставне исказе за 

изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагања и реагује 

на њих; 

– тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих 

текстова с једноставним 

исказима за изражавање 

допадања/недопадања и 

реаговање на њих; усмено 

и писано исказивање 

слагања/неслагања, 

допадања/недопадања. 

Садржаји 

Ich mag Rockmusik. Ich 

liebe meine Familie und 

meine Freunde. 

Ich schwimme gern. 

Mein Lieblingssport ist 

Volleyball. Skifahren finde 

ich doof. 

Wie findest du die neue 

Mathelehrerin? Ich finde sie 

nett. 

Презент модалног глагола 

mögen. 

Сложенице – род и 

грађење: (рецептивно). 

Глагол finden за 

изражавање 

допадања/недопадања. 

(Интер)културни 

садржаји: уметност 

(књижевност за младе, 

стрип, филм, музика...), 



храна, спорт. 

Изражавање количине и 

бројева 

– разуме једноставне изразе 

који се односе на количину 

(број особа, животиња и 

предмета количина приликом 

куповине и сл.) и реагује на 

њих; 

– тражи и пружи основне 

информације у вези са 

количинама и бројевима; 

– изрази присуство и одсуство 

некога или нечега; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

једноставних исказа које 

садрже информације у 

вези са количином и 

бројевима (новчани износ, 

узраст, време, број 

телефона и слично); 

усмено и писано 

коришћење једноставних 

исказа са бројевима до 

100. 

Садржаји 

Wie viele Menschen stehen 

da? Wieviel Butter brauchst 

du für den Kuchen? 200 

Gramm. 

Gibt es etwas Butter im 

Kühlschrank?Nein, wir 

brauchen Butter. 

Ich kaufe vier Flaschen Öl, 

eine Packung Salz, einen 

Becher Joghurt, zwei 

Schachteln Pralinen. 

Was kostet das? Das macht 

15,50 Euro. Meine 

Einkaufsliste: zwei Kilo 

Äpfel, drei Liter Milch, ein 

Pfund Kaffee. 

Употреба језичких 

средстава квантификације. 

Употреба лексике којом се 

именује амбалажа. 

Исказивање количине и 

цене. Бројеви до 100. 

(Интер)културни 

садржаји: друштвено 

окружење, путовања. 

 

 

 

 



КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

(опште и 

међупредметне) 

АКТИВНОСТИ КОРЕЛАЦИЈА 

а) наставника б) ученика 

Дигитална 

компентенција 

Учење учења 

Друштвене и 

грађанске 

компетенције 

Осећај за иницијативу 

и предузетништво 

Културолошка 

освешћеност и 

изражавање 

Комуникација 

 

-организује 

наставни процес 

(усклађује 

циљеве и 

задатке, планира 

садржаје, 

средства, методе 

рада и друго 

што же увести у 

наставни процес 

у одређеном 

сегменту 

времена), 

-реализује 

наставни процес 

у свим његовим 

сегментима 

(ствара прилике 

за учење, излаже 

садржаје, води 

циљани 

разговор, 

омогућује 

примену 

стечених 

вештина, даје 

повратне 

информације...), 

-партнер је у 

педагошкој 

комуникацији 

(одговара на 

ученичка 

питања, 

поставља 

питања, помаже 

ученику да 

организује своја 

размишљања и 

да прецизира 

своје исказе...), 

-партнер је у 

афективној 

комуникацији са 

децом (помаже 

им да упознају 

своје и емоције 

других, 

разговара са 

децом када им је 

потребна помоћ, 

   У образовном 

процесу ученици 

треба да буду: 

- мислиоци 

(размишљају о 

својим поступцима, 

повезују претходно 

стечена знања са 

новим), 

- решаваоци 

проблема (изналазе 

алтернативна 

решења за препреке 

на које наилазе, на 

проблеме гледају 

као на 

истраживачки 

изазов), 

- активни 

посматрачи 

(развијају 

способности и 

вештине да опажају 

и јасно саопштавају 

и преносе своја 

опажања и идеје), 

- активни слушаоци 

(знају да усмере 

своју пажњу, да 

буду активни, 

емпатични 

слушаоци), 

- активни учесници 

у комуникацији 

(формулишу и 

размењују своје 

идеје и мишљења 

са другима и 

преузимају 

одговорност за 

одлуке које 

доносе), 

- организатори 

(организују свој рад 

и рад у учионици, 

организују и 

простор и време и 

преузимају 

одговорност за 

одлуке које 

доносе), 

Први страни језик 

 

Српски језик и 

књижевност 

 

Географија 

 

Биологија 

 

Музичка култура 

 

Верска настава 

 

 



сарађује са 

родитељима, 

психологом и 

другим 

релевантним 

особама када је 

то у интересу 

детета), 

-мотивише 

ученике, 

подржава и 

подстиче развој 

њихових 

интересовања, 

-прати 

напредовање 

сваког ученика 

и оцењује 

постигнуће, 

-учествује у 

регулисању 

социјалних 

односа у 

одељењу, 

-прати ефекте 

сопственог рада, 

истражује нове 

могућности 

унапређења 

сопственог рада, 

-има и друге 

улоге и 

активности. 

- планери 

(планирају своје 

учење и преузимају 

одговорност за 

одлуке које 

доносе), 

- самопроцењивачи 

(прате свој рад и 

напредак, 

процењују чиме су 

задовољни, чиме не 

– и доносе одлуке 

шта би волели да 

промене), 

- партнери (знају да 

сарађују и са 

одраслима и са 

вршњацима, 

узимају у обзир и 

туђе мишљење), 

- пријатељи (верују 

једни другима, воде 

рачуна једни о 

другима, свесни су 

повезаности са 

својим вршњацима 

и наставницима). 

 

 

СТАНДАРДИ: 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину 

и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или диктирају полако и разговетно 

и уколико су јасно контектуализовани. 

ДСТ.1.1.2. Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких 

елемената у оквиру једноставних, кратких , јасно контекстуализованих усмених исказа. 

ДСТ.1.1.3. Разуме и прати једноставна упутства и обавештења која се односе на познате 

ситуације, а исказана су спорим темпом и разговетно. 

ДСТ.1.1.4. Разуме споро и разговетно артикулисана јасно контекстуализована питања која се 

односе на непосредне личне потребе и интересовања, породицу, блиско окружење. 

ДСТ.1.1.5. Разуме основни смисао најједноставније конверзације, тј. предмет разговора који 

прати, уколико саговорници говоре довољно разговетно и споро. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме 

фреквентне речи и изразе. 



ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл, 

СМС). 

ДСТ.1.1.8. Разуме најједноставна упутства, уколико укључују и визуелне елементе. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова 

(натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, временске прогнозе, 

брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и 

препознатљивим начином графичког обликовања. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) краткe и једноставне текстове (показујући да прати њихов 

општи смисао). 

ДСТ.1.1.11. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи најједноставнија језичка 

средстава приликом поздрављања, представљања, добродошлице, окончања комуникације, 

захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се 

тичу саговорника. 

ДСТ.1.1.12. Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем окружењу 

(породица, кућни љубимци, место становања, школа, хоби). 

ДСТ.1.1.13. Најједноставнијим језичким средствима тражи од саговорника одређени предмет. 

ДСТ.1.1.14. Најједноставнијим језичким средствима, уз употребу увежбаних фраза, именује и 

описује људе и ствари из свог непосредног окружења или везане за лична искуства. 

ДСТ.1.1.15. Поставља најједноставнија питања личне природе (о блиским темама, потребама, 

интересовањима, предметима у нечијем поседу) и одговара на слична питања саговорника. 

ДСТ.1.1.16. Најједноставнијим језичким средствима саопштава шта воли, а шта не и поставља 

иста/таква питања саговорнику. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.1.1.17. Пише најједноставније податке о себи и лицима из свог блиског окружења, у 

обрасцима, упитницима или табелама. 

ДСТ.1.1.18. Пише најкраће и најсажетије белешке о информацијама од непосредног личног 

интереса (нпр. списак за куповину). 

ДСТ.1.1.19. Писаним путем доставља информације о себи или тражи информације о другима. 

ДСТ.1.1.20. Пише кратке и једноставне поздраве и поруке (као СМС, путем електронске поште 

или социјалне мреже). 

ДСТ.1.1.21. Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама. 

МЕДИЈАЦИЈА 

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих 

текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, јеловника...). 

ДСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког 

усменог исказа на страном језику. 

ДСТ.1.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког 

писаног текста на страном језику. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ДСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе 

и познаје основне интонацијске схеме (нарочито упитну). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и 

синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких средстава. 

ДСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних 

комуникативних активности. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ДСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, 

радно време, навике, празници, разонода). 

ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. 

ДСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура. 



ДСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних 

култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних 

култура за коју показује интересовање. 

ДСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и 

описује на матерњем језику неколико локација циљних култура за које показује интересовање. 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким 

саопштењима на блиске теме. 

ДСТ.2.1.2. Разуме једноставније поруке личне природе. 

ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија упутства и поступа у складу с њима. 

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику. 

ДСТ.2.1.5. Разуме предмет краће усмене интеракције о личним и породичним стварима, 

непосредном друштвеном окружењу, природној средини. 

ДСТ.2.1.6. Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико реченица, уз 

одговарајуће паузе и понављања. 

ДСТ.2.1.7. Разуме основни смисао кратких телевизијских емисија (или других аудио-

визуелних записа) о познатим темама, с предвидљивим информацијама, уколико се говори 

споро и разговетно. 

ДСТ.2.1.8. Разуме појединачне речи, једноставне фразе и предвидљиве конструкције у 

модерној музици. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, 

мејлови итд.) 

ДСТ.2.1.10. Разуме најједноставније савете и упутства која се тичу непосредних потреба 

(оријентација у простору, употреба апарата, правило игре), праћена визуелним елементима. 

ДСТ.2.1.11. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставнијим информативним 

текстовима (новинске вести, брошуре, проспекти, кратке репортаже, кратки прилози на 

друштвеним мрежама), с блиском тематиком и предвидљивим порукама. 

ДСТ.2.1.12. Разуме општи садржај различитих врста нелинеарних интернет текстова, 

прилагођених узрасту и интересовањима. 

ДСТ.2.1.13. Разуме најопштији смисао једноставних прозних и поетских текстова 

прилагођених узрасту и интересовањима. 

ДСТ.2.1.14. Разуме општи смисао једноставнијих текстова модерне музике. 

ДСТ.2.1.15. Разуме садржај једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или 

неко конотативно/скривено/метафорично значење. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.2.1.16. Успева да на кратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. 

ДСТ.2.1.17. У оквиру размене информација са саговорником о темама од непосредног личног 

интереса повезује неколико реченица у смислену целину. 

ДСТ.2.1.18. На једноставан начин тражи од саговорника предмет, објашњење, услугу. 

ДСТ.2.1.19. Једноставним средствима описује или представља људе, предмете у свакодневној 

употреби, места, уобичајене активности. 

ДСТ.2.1.20. Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим 

интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

ДСТ.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање. 

ДСТ.2.1.22. Размењује основне информације о плановима и обавезама. 

ДСТ.2.1.23. Формулише љубазне молбе и извињења. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.2.1.24. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама. 



ДСТ.2.1.25. Писменим путем тражи или преноси детаљнија обавештења и податке личне 

природе. 

ДСТ.2.1.26. Пише једноставне поруке (у личном обраћању) и објаве (на социјалним мрежама), 

као и кратка писма пријатељима и познаницима да би изразио захвалност, извињење и слично. 

ДСТ.2.1.27. Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју породицу и 

окружење, користећи фреквентне кохезивне елементе. 

МЕДИЈАЦИЈА 

ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне 

информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне природе. 

ДСТ.2.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег 

усменог исказа. 

ДСТ.2.1.30. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег 

писаног текста. 

ДСТ.2.1.31. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације коју су 

тражили од трећег лица (назив улице, број линије у градском саобраћају, цену). 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена 

прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина). 

ДСТ.2.2.2. Исправно записује фреквентне и увежбане краће речи, познаје и примењује одређен 

број основних правописних правила. 

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

ДСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за 

исказивање свакодневних конкретних активности и потреба. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ДСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, 

радно време, навике, празници, разонода). 

ДСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и 

поздрављања, тачност, конвенције и сл.). 

ДСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/ неприкладно у 

контексту циљних култура. 

ДСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама. 

ДСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као 

већински. 

ДСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се користи страни језик. 

ДСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 

циљних култура. 

ДСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и 

појава из циљних култура, као и оне за које показује интересовање. 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. које се тичу његових потреба и 

интересовања. 

ДСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више 

(са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом. 

ДСТ.3.1.3. Разуме кратко и једноставно монолошко излагање на узрасно адекватне и блиске 

теме, као и презентације праћене визуелним елементима. 

ДСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и главне информације радио и телевизијских емисија (или 

других аудио визуелних записа) о блиским темама, као и тему и основу поруку кратких 

телевизијских репортажа и документарних филмова помажући се визуелним информацијама. 

ДСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова модерне 

музике. 



РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, 

писмима, мејловима. 

ДСТ.3.1.7. Разуме једноставнија упутства у вези с личним потребама и са сналажењем на 

јавним местима. 

ДСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и појединачне информације у узрасно примереним 

информативним текстовима различитих врста и разноврсне тематике, примерене узрасту. 

ДСТ.3.1.9. Разуме општи садржај и главне информације различитих врста нелинеарних 

интернет текстова, прилагођених узрасту и интересовањима. 

ДСТ.3.1.10. Разуме информације, главне идеје и поруке фикционалних прича и других форми 

из области књижевности за младе. 

ДСТ.3.1.11. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима модерне музике.  

ДСТ.3.1.12.Разуме смисао једноставнијих рекламних порука. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.3.1.13. Описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, 

претходне и планиране активности и догађаје. 

ДСТ.3.1.14. Поставља неколико повезаних питања у низу, на познате теме у вези са личним 

потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање; одговара 

на слична питања саговорника. 

ДСТ.3.1.15. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, 

зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. 

ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и невербалним 

средствима). 

ДСТ.3.1.17. Једноставним средствима пореди људе, ствари и појаве. 

ДСТ.3.1.18. На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира краћи текст 

(прочитан или одслушан), делимично користећи и језичка средства која се у њему појављују. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.3.1.19. Пише обична и електронска писма у којима с пријатељима и познаницима 

договара активности и једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно 

релевантне теме. 

ДСТ.3.1.20. Саставља краће текстове од неколико повезаних реченица о себи, друштвеном и 

природном окружењу, аспектима приватног и школског живота. 

ДСТ.3.1.21. На једноставан начин описује догађаје и обављене активности. 

ДСТ.3.1.22. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме. 

ДСТ.3.1.23. На једноставан начин резимира или препричава краћи (прочитан или одслушан) 

текст, у извесној мери користећи и језичка средства која се у њему појављују.  

МЕДИЈАЦИЈА 

ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто 

опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима. 

ДСТ.3.1.25. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из 

краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и 

интересовањима. 

ДСТ.3.1.26. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица 

у вези с блиским комуникативним ситуацијама и познатим темама. 

ДСТ.3.1.27. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене 

од трећег лица. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у понеким тежим 

комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских правила, а евентуалне 

неправилности не угрожавају комуникацију. 

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до 

неспоразума) и познаје и примењује фреквентна правописна правила. 



ДСТ.3.2.3. Познаје и/или користи одређени број граматичких елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, 

придева, прилога. 

ДСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из 

његовог непосредног искуства. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ДСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим 

аспектима свакодневног живота и прихвата постојање разлика. 

ДСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области 

умећа живљења и прихвата постојање разлика; примењује неке основне елементе у области 

умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). 

ДСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у 

контексту циљних култура. 

ДСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује 

критичко мишљење у њиховом посматрању и разумевању. 

ДСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик. 

ДСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас. 

ДСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи 

страни језик и доводи их у везу са одликама екосистема. 

ДСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште 

историје. 

ДСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и 

уметничке историје циљних култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким 

појавама из наше историје и обрнуто. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка 

исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. 

Табеларни приказ наставника постепено води од 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 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; 

– 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; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног 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 наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе 

задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

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

– уџбеници представљају извор 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 

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 на страном језику или са аудио записа (слушај, 

пиши, повежи, одреди 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, 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 

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 (планирање различитих активности, 

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. 

– 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, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 

– писање краћих текстова. 

– Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, 

ликовни израз. 

Предвиђена је израда једног писменог задатка у току школске године. 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 



С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина, 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. 

Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. 

Слушање 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног значења 

усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке јединице и смисаоне 

целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање ученик треба да поседује и 

следеће компетенције: 

– дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука), 

– референцијалну (о темама о којима је реч) и 

– социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања 

одређених говорних функција и др.). 

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: 

– од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет 

когнитивне обраде, 

– од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, 

– од особина онога ко говори, 

– од намера с којима говори, 

– од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумевање 

остварују, 

– од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у 

оквиру програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање сматрају се они 

усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља контекстуалних 

информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, остављајући пажњи 

могућност да се усредсреди на друге појединости); 

– дужина усменог текста; 

– брзина говора; 

– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора; 

– познавање теме; 

– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Читање 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том 

приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или више аутора и 

проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређене факторе који 

утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација као и 

намере, карактеристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви 

ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања: 

– читање ради усмеравања; 

– читање ради информисаности; 

– читање ради праћења упутстава; 

– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели: 

– глобалну информацију; 

– посебну информацију, 

– потпуну информацију; 

– скривено значење одређене поруке. 

Писање 

Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, 

осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира садржај различитих 



порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води белешке, сачини 

презентације и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања 

лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, 

способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од 

лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева 

циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која садржи сложеније 

језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову језичку активност у оквиру 

програма предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни 

аспекти из друштвено-културног контекста, као и теме у вези са различитим наставним 

предметима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, личне 

белешке); 

– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне 

аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим временским контекстима, да 

изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у приватном, јавном и образовном домен); 

– степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима 

олакшава писање конкретним задацима и упутствима, до самосталног писања). 

Говор 

Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је 

у функцији монолошкогизлагања, при чему говорник саопштава, обавештава, презентује или 

држи предавање једној или више особа, или је у функцији интеракције, када се размењују 

информације између два или више саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип 

сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација); 

– излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, извештавање и коментари о 

неким догађајима и сл.); 

– Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 

– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, 

цртежа и др.; 

– реализацијом увежбане улоге или певањем. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, договарање, 

усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење неспоразума 

или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. 

Интеракција се може реализовати кроз низ активности, на пример: 

– размену информација, 

– спонтану конверзацију, 

– неформалну или формалну дискусију, дебату, 

– интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Социокултурна компетенција и медијација 

Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка медијума 

(писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности (разумевање говора, 

говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, представљају веома 

сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног процеса и процеса учења. 

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и 

разликама између културних и комуникативних модела сопствене говорне заједнице и 

заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у зависности од нивоа општих језичких 

компетенција, крећу од познавања основних комуникативних принципа у свакодневној 



комуникацији (основни функционални стилови и регистри), до познавања карактеристика 

различитих домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), паралингвистичких 

елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања потребна су 

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 такође 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, то јест, развој 

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

способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени културни модел 

понашања и веровања. 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење, већ 

функционише као посредник између особа које нису у стању да се директно споразумевају. 

Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање и резимирање текста и 

превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна језичка активност која никако 

не треба да се користи као техника за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног 

комуникативном наставом. Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења 

помоћних средстава (речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност 

изналажења структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика 

на који се преводи. 

Упутство за тумачење граматичких садржаја 

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 

подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, 

изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области граматичке анализе и 

примене граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални приступ). У 

процесу наставе страног језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије 

које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне 

моделе, применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити томе да се 

граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, 

читање, говор и писање, као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, према јасно 

утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе 

језике за сваки језички ниво који подразумева прогресију језичких структура према 

комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. 

Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних језичких нивоа. 

Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније граматичке 

структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично 

понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном 

језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене 

граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају 

продуктивно. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИКЕ 

 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника/ активности које не би требало да 

трају дуже од 15 минута. Слушање, писање, повезивање, цртање, бојење спадају у тај домен. 

То се постиже:  

- радом у паровима, малим и великим групама 

- мануелним активностима 

- вежбама слушања 

- играма примењеним узрасту 

- певањем у групи 

- превођењем 

- заједничким прављењем илустрованих плаката  

- одговарањем на једноставна питања у вези са текстом 

Писменим изражавањем треба постићи следеће: 

- повезивање гласова и групе слова 

- замењивање речи цртежом или сликом 

- проналажење недостајуће речи (попуњавање низа, проналажење „уљеза“, укрштене 

речи) 

- повезивање краћег текста са сликама 

- попуњавање формулара (пријава) 

- писање честитки и разгледница 

- писање краћих текстова 

 

Важно је да се у настави страног језика перманентно и истовремено увежбавају све језичке 

вештине. 

ТЕМЕ И СИТУАЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА 

 

Теме, које се обрађују на том језичком нивоу су: 

1) Личниидентитет 

2) Породицаиужедруштвеноокружење (пријатељи, комшије, наставнициитд.) 

3) Географскеособености 

4) Становање–форме, навике 

5) Живисвет–природа, љубимци, очувањеживотнесредине, еколошкасвест 

6) Историја, временскоискуствоидоживљајвремена (прошлост–садашњост–будућност) 

7) Школа, школскиживот, школскисистем, образовањеиваспитање 

8) Професионалниживот (изабрана–будућаструка), плановивезанизабудућезанимање 

9) Млади–децаиомладина 

10) Животнициклуси 

11) Здравље, хигијена, превентиваболести, лечење 

12) Емоције, љубав, партнерскиидругимеђуљудскиодноси 

13) Транспортипревознасредства 

14) Климаивременскеприлике 
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15) Наукаиистраживања 

16) Уметност (нарочитомодернакњижевностзамладе; савременамузика) 

17) Духовниживот; нормеивредности (етичкииверскипринципи); ставови, стереотипи, 

предрасуде, 

толеранцијаиемпатија; бригаодругоме 

18) Обичајиитрадиција,фолклор, прославе (рођендани, празници) 

19) Слободновреме–забава, разонода, хобији 

20) Исхранаигастрономскенавике 

21) Путовања 

22) Модаиоблачење 

23) Спорт 



24) Вербалнаиневербалнакомуникација, конвенцијепонашањаиопхођења 

25) Медији, масмедији, интернетидруштвенемреже 

26) Животуиностранству, контактисастранцима, ксенофобија 

 

УЏБЕНИК 

WIR 1 - Уџбеник и радна свеска 

Издавач: KLETT, аутор Ђорђо Мота и Драгана Боос 

 

ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

- ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: План допунске наставе је у корелацији 

са месечним плновима и наставним јединицама. Он се засниве на могућностима и 

потребама ученика, појашњењу и стицању основног знања, са циљем да ученицима 

омогући даљу надоградњу знања. 

САДРЖАЈ РАДА: 

1. ПРЕЗЕНТ ГЛАГОЛА 

2. ОДРЕЂЕНИ ЧЛАН 

3. ПРИСВОЈНА ЗАМЕНИЦА 

4. УПИТНЕ РЕЧИ И УПИТНЕ РЕЧЕНИЦЕ 

5. НЕОДРЕЂЕНИ ЧЛАН 

6. АКУЗАТИВ 

7. НЕГАЦИЈА 

 

 

                                                          РУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 

Циљ наставе и учења руског језика је да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену 

комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Разред Пети 

Годишњи 

фонд 

часова 
72 часа 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

Комуникативне функције 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да у 

усменој и писаној 

комуникацији: 

САДРЖАЈИ 

Поздрављање – поздрави и отпоздрави, 

примењујући најједноставнија 

језичка средства; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Реаговање на усмени или 

писани импулс 

саговорника (наставника, 

вршњака, и слично) и 



иницирање упознавања; 

успостављања контакта 

(нпр. при сусрету, на 

разгледници, у имејлу, 

СМС-у). 

Садржаји 

Привет, Ира! Здравствуй, 

Витя Здравствуйте, Анна 

Ивановна! Добрый день, 

Виктор Павлович! Доброе 

утро! Добрый вечер! До 

завтра! До свидания! Как 

дела? Хорошо, спасибо. 

Нормально. Так себе. 

Ничего. Пока! Пока-пока! 

(Интер)културни 

садржаји: формално и 

неформално поздрављање; 

устаљена правила 

учтивости; лична имена и 

имена по оцу (патроними), 

надимци. 

Представљање себе и 

других; давање основних 

информација о себи; 

давање и и тражење 

основних информација о 

другима 

– представи себе и другог; 

– разуме јасно постављена 

једноставна питања личне 

природе и одговара на њих; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Иницирање упознавања, 

посредовање у 

упознавању и 

представљање других 

особа, присутних и 

одсутних, усмено и 

писано; слушање и читање 

кратких и једноставних 

текстова којим се неко 

представља; попуњавање 

формулара основним 

личним подацима (пријава 

на курс, претплата на 

дечји часопис, налепница 

за пртљаг, чланска карта и 

слично). 

Садржаји 

Как тебя зовут? Меня 

зовут Ирина. Я Ирина. 

Кто это? Это Марина? Я 

Ирина, привет! Его зовут 

Виктор. Сколько ему лет? 



Ему 12 лет. Её зовут 

Анна. Очень приятно. Мне 

тоже. Это мой друг. Это 

моя подруга Лена, 

одноклассница. А это 

Зина. Она соседка. Это 

Анна Ивановна Иванова, 

учительница. Это мой 

двоюродный брат. Он из 

Белграда. Он из Сербии. 

Наташа из Москвы. 

Личне заменице: я, ты, 

он/она, они (номинатив, 

генитив и датив), 

Упитне заменице и 

прилози: кто, как, 

сколько. 

Показни прилог: это, 

Генитив именица с 

предлогом из. 

(Интер)културни 

садржаји: формално и 

неформално 

представљање; имена; 

имена по оцу, презимена и 

надимци; именовање 

сродства; именовање 

градова, земаља. 

Разумевање и давање 

једноставних упутстава и 

налога 

– разуме упутства и налоге и 

реагује на њих; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање налога 

и упутстава и реаговање 

на њих (комуникација у 

учионици – упутства и 

налози које размењују 

учесници у наставном 

процесу, упутства за игру 

и слично). 

Садржаји 

Кто дежурный? Кого нет 

на уроке? Кто 

отсутствует? 

Открой(те) 

учебник/рабочую 



тетрадь/тетрадь. 

Слушай(те) и 

повторяй(те)! Не 

кричите! Тихо! Выйди(те) 

к доске! Сотри(те) с 

доски! Открой(те) 

окно/дверь. 

Прослушай(те) песню! 

Прочитай(те) текст. Мы 

читали текст? 

Встань(те)! Садись! 

Садитесь! Мы на 

прошлом уроке 

прослушали песню? 

Заповедни начин 

фреквентних глагола 

(слушать/прослушать, 

читать/прочитать, 

писать/написать, 

повторять/повторить, 

встать, сесть...), 

Прошло време 

фреквентних глагола. 

Интонација упитних 

исказа без упитне речи. 

(Интер)културни 

садржаји: поштовање 

основних норми 

учтивости, песме. 

Исказивање правила 

понашања 

– разуме једноставна и 

пажљиво исказана правила 

понашања (сугестије, 

препоруке, забране) и реагује 

на њих, уз визуелну подршку 

(знакови, симболи и слично) и 

без ње; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

једноставних исказа у вези 

са правилима понашања. 

Садржаји 

Извините, можно сесть? 

Садитесь. Не шумите! 

Можно войти? Да, 

конечно. Нет. Можно 

взять твою ручку? Да, 

конечно. Нет, к 

сожалению. Она мне 

нужна. Извините за 

опоздание. 



Заповедни начин 

фреквентних глагола. 

Предикатив можно. 

Интонација упитних 

исказа без упитне речи. 

(Интер)културни 

садржаји: понашање на 

јавним местима, значење 

симбола. 

Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој активности 

– разуме позив и реагује на 

њега; 

– упути позив на заједничку 

активност; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких једноставних 

позива на заједничку 

активност и реаговање на 

њих, усмено или писано 

(позив на рођендан, 

журку, на игру, у 

биоскоп...); упућивање и 

прихватање/одбијање 

позива на заједничку 

активност, усмено или 

писано, користећи 

најједноставније изразе 

молби, захвалности, 

извињења. 

Садржаји 

Давай играть в 

футбол/баскетбол! 

Поиграем вместе? 

Приглашаю тебя ко мне 

на день 

рождения/вечеринку. 

Приходи ко мне на 

вечеринку! Ты сможешь 

прийти ко мне на день 

рождения завтра в семь? 

Вечеринка у меня дома/в 

кафе. Спасибо за 

приглашение, я 

обязательно приду. К 

сожалению, я не смогу 

прийти. Извини, но я не 

смогу прийти. 

Вечеринка/день рождения, 



к сожалению, без меня. 

Садашње време 

фреквентних глагола. 

Прва и друга конјугација. 

Заповедни начин 

фреквентних глагола. 

Акузатив и локатив 

именица с предлозима 

в/на. 

Датив именица с 

предлогом к. 

Интонација упитних 

исказа без упитне речи. 

(Интер)културни 

садржаји: прикладно 

прихватање и одбијање 

позива, рођендани, 

прослава рођендана, игре. 

Исказивање молбе, 

захтева и захвалности 

– разуме кратке и једноставне 

молбе и захтеве и реагује на 

њих; 

– упути кратке и једноставне 

молбе и захтеве; 

– искаже и прихвати 

захвалност на једноставан 

начин; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

једноставних исказа 

којима се тражи помоћ, 

услуга или обавештење; 

давање једноставног, 

усменог и писаног 

одговора на исказану 

молбу или захтев; 

изражавање и прихватање 

захвалности у усменом и 

писаном облику. 

Садржаји 

Дай мне, пожалуйста, 

ручку. Можно? Конечно, 

пожалуйста, вот она. 

Спасибо! Не за что. 

Ничего. Нет, к 

сожалению, ручка мне 

нужна. Извини(те), 

можно вопрос? 

Заповедни начин 



фреквентних глагола. 

Предикатив можно. 

Интонација упитних 

исказа без упитне речи. 

(Интер)културни 

садржаји: правила учтиве 

комуникације. 

Честитање – разуме једноставно исказане 

честитке и одговара на њих; 

– упути једноставне честитке; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких и једноставних 

устаљених израза којима 

се честита празник, 

рођендан или неки други 

значајан догађај; 

реаговање на упућену 

честитку у усменом и 

писаном облику; 

упућивање кратких 

пригодних честитки у 

усменом и писаном 

облику. 

Садржаји 

С днём рождения! 

Поздравляю тебя с днём 

рождения! С Новым 

годом! С Рoждеством! С 

Днём защитника 

Отечества! С Восьмым 

марта! Счастливо! 

Желаю тебе/вам всего 

хорошего: здоровья, 

счастья, успеха. Тебе/вам 

тоже всего хорошего. 

Поздравляю с успехом! С 

приездом! Добро 

пожаловать! 

Садашње време 

фреквентних глагола. 

Инструментал именица с 

предлогом с. 

(Интер)културни 

садржаји: најзначајнији 



празници и начин 

обележавања/прославе. 

Описивање живих бића, 

предмета, места и појава 

– разуме једноставан опис 

живих бића, предмета, места 

и појава; 

– опише жива бића, предмете 

и места и појаве једноставним 

језичким средствима; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих 

једноставних описа живих 

бића, предмета, места и 

појава у којима се 

појављују информације о 

спољном изгледу, 

појавним облицима, 

димензијама и осталим 

најједноставнијим 

карактеристикама; давање 

кратких усмених и 

писаних описа живих 

бића, предмета, места и 

појава. 

Садржаји 

Она высокая и стройная. 

У неё голубые глаза и 

длинные светлые волосы. 

Какие у тебя глаза? 

Какого цвета у тебя 

футболка? Она в красной 

рубашке. У меня есть 

кошка. Её зовут Мурка. 

Она маленькая, белая. На 

столе ручка. Она зелёная. 

У неё большой дом. Он 

красивый. На картинке – 

Москва, столица России. 

Это мой дом. Он большой 

и красивый. 

Придеви. Род, број и 

слагање с именицама. 

Конструкције за 

изражавање посесивности: 

у+ ген. личних заменица и 

именица (у меня, у тебя, у 

неё, у него у нас, у вас, у 

них; у Ивана, у Ирины). 

Присвојне заменице: мой, 

твой, наш, ваш, их. 

(Интер)културни 



садржаји: култура 

становања, однос према 

живој и неживој природи. 

Описивање уобичајених и 

тренутних активности, 

планова и способности 

– разуме једноставне исказе о 

уобичајеним и тренутним 

активностима и 

способностима и реагује на 

њих; 

– опише и планира уобичајене 

и тренутнe активности 

кратким једноставним 

језичким средствима; 

– опише шта уме/не уме да 

(у)ради; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање описа 

у вези са уобичајеним и 

тренутним активностима, 

плановима и 

спсосбностима у 

породичној и школској 

средини; састављање 

порука и спискова у вези 

са уобичајеним и 

тренутним активностима, 

плановима и 

способностима. 

Садржаји 

Что делает Витя? Он 

делает уроки. Ира 

читает газету/журнал. 

Сетрёнка ходит в садик. 

Саша по понедельникам 

ездит на тренировки по 

футболу. Вика и Макс 

помогают маме по дому. 

Ира встаёт обычно в 

восемь утра. Уроки 

начинаются в девять. 

Каждый день Миша 

гуляет с собакой. Утром 

мы вместе завтракаем. 

Папа возвращется с 

работы. Он стоит в 

пробке. 

Глаголи кретања 

(садашње време): 

идти/ходить, 

ехать/ездить, 

лететь/летать. 

Садашње време 

фреквентних глагола. 

Прилози за време: утром, 

днём, вечером. 

(Интер)културни 



садржаји: радно време, 

разонода, живот породице. 

Исказивање потреба, 

осета и осећања 

– разуме свакодневне исказе у 

вези с непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; 

– изрази основне потребе, 

осете и осећања кратким и 

једноставним језичким 

средствима; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање исказа 

у вези са потребама, 

осетима осећањима; 

саопштавање потреба и 

осета и предлагање 

решења у вези с њима; 

усмено и писано 

исказивање својих 

осећања и (емпатично) 

реаговање на туђа. 

Садржаји 

Мне хочется есть. Брату 

хочется пить. Мне 

холодно. Тебе сделать 

бутерброд? Налить 

сестре воды? У меня 

болит зуб. 

Хочешь кушать? Нет, 

спасибо, не хочу. 

Безличне реченице. 

Глагол хотеть. 

Датив личних заменица и 

именица. 

Интонација упитних 

исказа без упитне речи. 

(Интер)културни 

садржаји: мимика и 

гестикулација; употреба 

емотикона. 

Исказивање просторних 

односа и величина 

– разуме једноставна 

обавештења о простору и 

оријентацији у простору и 

реагује на њих; 

– тражи и пружи кратка и 

једноставна обавештења о 

оријентацији у простору; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих 

текстова у којима се на 

једноставан начин описују 

просторни односи и 

оријентација у простору; 



– опише непосредни простор 

у којем се креће; 

усмено и писано тражење 

и давање информација о 

сналажењу/оријентацији у 

простору; усмено и писано 

описивање просторних 

односа у приватном и 

јавном простору (соба, 

стан, кућа, учионица, 

школа, музеј, биоскоп). 

Садржаји 

Где окно? На стене. Где 

рюкзак? Под столом. Где 

картина? Над доской. 

Скажите, пожалуйста, 

как дойти до Большого 

театра? Театр недалеко. 

Идите сначала прямо, а 

потом налево. Слева 

театр. 

Генитив, инструментал и 

локатив с предлозима. 

Прилози за правац и 

место: прямо, налево, 

направо, слева, справа, 

недалеко, напротив. 

(Интер)културни 

садржаји: јавни простор, 

култура становања. 

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

– разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоролошком 

времену и реагује на њих; 

– тражи и даје кратка и 

једноставна обавештења о 

хронолошком/метеоролошком 

времену; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких текстова који се 

односе на тачно време, 

дан, месец или део дана 

(разглас/план вожње на 

аутобуској/железничког 

станици, аеродрому; 

биоскопски програм, 

договор за неку 

активност) или на 

метеоролошко време 

(тренутне или уобичајене 

временске прилике); 

усмено и писано тражење 

и давање информација о 

времену дешавања неке 



активности или 

метеоролошким 

приликама. 

Садржаји 

Который час? Пять 

часов. Когда ты 

встаёшь? Я встаю в 

восемь часов. Во сколько 

начинается первый урок? 

Первый урок начинается в 

девять. Какая погода 

сегодня? Идёт дождь. 

Какое сегодня число? 

Второе мая. Какая погода 

на улице? Холодно? Когда 

ты едешь в Россию? 

Садашње време 

најфрекевнтнијих глагола. 

Садашње време у значењу 

будућег. 

Глаголи кретања: 

идти/ходить; 

ехать/ездить. 

Бројеви 1−20. 

Облици час, часа, часов уз 

бројеве до 12. 

Интонација упитних 

исказа без упитне речи). 

(Интер)културни 

садржаји: клима, разговор 

о времену, географске 

дестинације. 

Изражавање 

припадања/неприпадања 

и 

поседовања/непоседовања 

– разуме једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и 

реагује на њих; 

– тражи и да једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих 

текстова с једноставним 

исказима за изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања 

и реаговање на њих; 

усмено и писано, 

исказивање 



припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања. 

Садржаји 

У меня есть собака. Мою 

собаку зовут Бобик. У 

меня нет мобильника. У 

кого есть сестра/брат? 

Это твоя собака? Нет. 

Да, моя. У них в голове 

только компьютеры. Это 

дом бабушки. 

Конструкције за 

изражавање посесивности: 

у+ ген. личних заменица и 

именица (у меня, у мамы); 

именица + именица у 

генитиву (дом папы). 

Општа негација (нет). 

Присвојне заменице. 

Интонација упитних 

исказа без упитне речи. 

(Интер)културни 

садржаји: породица и 

пријатељи, однос према 

животињама, кућни 

љубимци. 

Изражавање 

допадања/недопадања 

– разуме једноставне исказе за 

изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагања и реагује 

на њих; 

– тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих 

текстова с једноставним 

исказима за изражавање 

допадања/недопадања и 

реаговање на њих; усмено 

и писано исказивање 

слагања/неслагања, 

допадања/недопадања. 

Садржаји 

Ира, ты любишь футбол? 

Нет, не люблю. Мне 

нравится баскетбол. 

Макс любит заниматься 

теннисом. Какой твой 



любимый спорт? Я люблю 

читать. Мне этот 

комикс не нравится. Петя 

любит музыку. Он 

гитарист. Виктору не 

нравится бутерброд. 

Глагол любить. 

Безлична употреба глагола 

нравиться. 

Општа негација (не). 

Интонација упитних 

исказа без упитне речи. 

(Интер)културни 

садржаји: уметност 

(књижевност за младе, 

стрип, филм, музика...), 

храна, спорт. 

Изражавање количине и 

бројева 

– разуме једноставне изразе 

који се односе на количину 

(број особа, животиња и 

предмета количина приликом 

куповине и сл.) и реагује на 

њих; 

– тражи и пружи основне 

информације у вези са 

количинама и бројевима; 

– изрази присуство и одсуство 

некога или нечега; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

једноставних исказа које 

садрже информације у 

вези са количином и 

бројевима (новчани износ, 

узраст, време, број 

телефона и слично); 

усмено и писано 

коришћење једноставних 

исказа са бројевима до 

100. 

Садржаји 

Сколько мальчиков, 

сколько девочек в классе? 

В классе 12 мальчиков и 15 

девочек. Сколько тебе 

лет? Мне 15 лет. 

Который час? Пять 

часове две минуты У нас в 

школе есть гардероб. У 

Виктора нет собаки. 

Упитне заменице. 



Основни бројеви (1−100). 

(Интер)културни 

садржаји: друштвено 

окружење, путовања. 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

(опште и 

међупредметне) 

АКТИВНОСТИ КОРЕЛАЦИЈА 

а) наставника б) ученика 

Дигитална 

компентенција 

Учење учења 

Друштвене и 

грађанске 

компетенције 

Осећај за иницијативу 

и предузетништво 

Културолошка 

освешћеност и 

изражавање 

Комуникација 

 

-организује 

наставни процес 

(усклађује 

циљеве и 

задатке, планира 

садржаје, 

средства, методе 

рада и друго 

што же увести у 

наставни процес 

у одређеном 

сегменту 

времена), 

-реализује 

наставни процес 

у свим његовим 

сегментима 

(ствара прилике 

за учење, излаже 

садржаје, води 

циљани 

разговор, 

омогућује 

примену 

стечених 

вештина, даје 

повратне 

информације...), 

-партнер је у 

педагошкој 

комуникацији 

(одговара на 

ученичка 

питања, 

поставља 

питања, помаже 

ученику да 

организује своја 

размишљања и 

да прецизира 

своје исказе...), 

-партнер је у 

   У образовном 

процесу ученици 

треба да буду: 

- мислиоци 

(размишљају о 

својим поступцима, 

повезују претходно 

стечена знања са 

новим), 

- решаваоци 

проблема (изналазе 

алтернативна 

решења за препреке 

на које наилазе, на 

проблеме гледају 

као на 

истраживачки 

изазов), 

- активни 

посматрачи 

(развијају 

способности и 

вештине да опажају 

и јасно саопштавају 

и преносе своја 

опажања и идеје), 

- активни слушаоци 

(знају да усмере 

своју пажњу, да 

буду активни, 

емпатични 

слушаоци), 

- активни учесници 

у комуникацији 

(формулишу и 

размењују своје 

идеје и мишљења 

са другима и 

преузимају 

одговорност за 

одлуке које 

доносе), 

Први страни језик 

 

Српски језик и 

књижевност 

 

Географија 

 

Биологија 

 

Музичка култура 

 

Верска настава 

 

 



афективној 

комуникацији са 

децом (помаже 

им да упознају 

своје и емоције 

других, 

разговара са 

децом када им је 

потребна помоћ, 

сарађује са 

родитељима, 

психологом и 

другим 

релевантним 

особама када је 

то у интересу 

детета), 

-мотивише 

ученике, 

подржава и 

подстиче развој 

њихових 

интересовања, 

-прати 

напредовање 

сваког ученика 

и оцењује 

постигнуће, 

-учествује у 

регулисању 

социјалних 

односа у 

одељењу, 

-прати ефекте 

сопственог рада, 

истражује нове 

могућности 

унапређења 

сопственог рада, 

-има и друге 

улоге и 

активности. 

- организатори 

(организују свој рад 

и рад у учионици, 

организују и 

простор и време и 

преузимају 

одговорност за 

одлуке које 

доносе), 

- планери 

(планирају своје 

учење и преузимају 

одговорност за 

одлуке које 

доносе), 

- самопроцењивачи 

(прате свој рад и 

напредак, 

процењују чиме су 

задовољни, чиме не 

– и доносе одлуке 

шта би волели да 

промене), 

- партнери (знају да 

сарађују и са 

одраслима и са 

вршњацима, 

узимају у обзир и 

туђе мишљење), 

- пријатељи (верују 

једни другима, воде 

рачуна једни о 

другима, свесни су 

повезаности са 

својим вршњацима 

и наставницима). 

 

 

СТАНДАРДИ: 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину 

и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или диктирају полако и разговетно 

и уколико су јасно контектуализовани. 

ДСТ.1.1.2. Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких 

елемената у оквиру једноставних, кратких , јасно контекстуализованих усмених исказа. 

ДСТ.1.1.3. Разуме и прати једноставна упутства и обавештења која се односе на познате 

ситуације, а исказана су спорим темпом и разговетно. 



ДСТ.1.1.4. Разуме споро и разговетно артикулисана јасно контекстуализована питања која се 

односе на непосредне личне потребе и интересовања, породицу, блиско окружење. 

ДСТ.1.1.5. Разуме основни смисао најједноставније конверзације, тј. предмет разговора који 

прати, уколико саговорници говоре довољно разговетно и споро. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме 

фреквентне речи и изразе. 

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл, 

СМС). 

ДСТ.1.1.8. Разуме најједноставна упутства, уколико укључују и визуелне елементе. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова 

(натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, временске прогнозе, 

брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и 

препознатљивим начином графичког обликовања. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) краткe и једноставне текстове (показујући да прати њихов 

општи смисао). 

ДСТ.1.1.11. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи најједноставнија језичка 

средстава приликом поздрављања, представљања, добродошлице, окончања комуникације, 

захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се 

тичу саговорника. 

ДСТ.1.1.12. Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем окружењу 

(породица, кућни љубимци, место становања, школа, хоби). 

ДСТ.1.1.13. Најједноставнијим језичким средствима тражи од саговорника одређени предмет. 

ДСТ.1.1.14. Најједноставнијим језичким средствима, уз употребу увежбаних фраза, именује и 

описује људе и ствари из свог непосредног окружења или везане за лична искуства. 

ДСТ.1.1.15. Поставља најједноставнија питања личне природе (о блиским темама, потребама, 

интересовањима, предметима у нечијем поседу) и одговара на слична питања саговорника. 

ДСТ.1.1.16. Најједноставнијим језичким средствима саопштава шта воли, а шта не и поставља 

иста/таква питања саговорнику. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.1.1.17. Пише најједноставније податке о себи и лицима из свог блиског окружења, у 

обрасцима, упитницима или табелама. 

ДСТ.1.1.18. Пише најкраће и најсажетије белешке о информацијама од непосредног личног 

интереса (нпр. списак за куповину). 

ДСТ.1.1.19. Писаним путем доставља информације о себи или тражи информације о другима. 

ДСТ.1.1.20. Пише кратке и једноставне поздраве и поруке (као СМС, путем електронске поште 

или социјалне мреже). 

ДСТ.1.1.21. Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама. 

МЕДИЈАЦИЈА 

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих 

текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, јеловника...). 

ДСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког 

усменог исказа на страном језику. 

ДСТ.1.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког 

писаног текста на страном језику. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе 

и познаје основне интонацијске схеме (нарочито упитну). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и 

синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких средстава. 

ДСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних 

комуникативних активности. 



3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ДСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, 

радно време, навике, празници, разонода). 

ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. 

ДСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура. 

ДСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних 

култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних 

култура за коју показује интересовање. 

ДСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и 

описује на матерњем језику неколико локација циљних култура за које показује интересовање. 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким 

саопштењима на блиске теме. 

ДСТ.2.1.2. Разуме једноставније поруке личне природе. 

ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија упутства и поступа у складу с њима. 

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику. 

ДСТ.2.1.5. Разуме предмет краће усмене интеракције о личним и породичним стварима, 

непосредном друштвеном окружењу, природној средини. 

ДСТ.2.1.6. Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико реченица, уз 

одговарајуће паузе и понављања. 

ДСТ.2.1.7. Разуме основни смисао кратких телевизијских емисија (или других аудио-

визуелних записа) о познатим темама, с предвидљивим информацијама, уколико се говори 

споро и разговетно. 

ДСТ.2.1.8. Разуме појединачне речи, једноставне фразе и предвидљиве конструкције у 

модерној музици. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, 

мејлови итд.) 

ДСТ.2.1.10. Разуме најједноставније савете и упутства која се тичу непосредних потреба 

(оријентација у простору, употреба апарата, правило игре), праћена визуелним елементима. 

ДСТ.2.1.11. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставнијим информативним 

текстовима (новинске вести, брошуре, проспекти, кратке репортаже, кратки прилози на 

друштвеним мрежама), с блиском тематиком и предвидљивим порукама. 

ДСТ.2.1.12. Разуме општи садржај различитих врста нелинеарних интернет текстова, 

прилагођених узрасту и интересовањима. 

ДСТ.2.1.13. Разуме најопштији смисао једноставних прозних и поетских текстова 

прилагођених узрасту и интересовањима. 

ДСТ.2.1.14. Разуме општи смисао једноставнијих текстова модерне музике. 

ДСТ.2.1.15. Разуме садржај једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или 

неко конотативно/скривено/метафорично значење. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.2.1.16. Успева да на кратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. 

ДСТ.2.1.17. У оквиру размене информација са саговорником о темама од непосредног личног 

интереса повезује неколико реченица у смислену целину. 

ДСТ.2.1.18. На једноставан начин тражи од саговорника предмет, објашњење, услугу. 

ДСТ.2.1.19. Једноставним средствима описује или представља људе, предмете у свакодневној 

употреби, места, уобичајене активности. 

ДСТ.2.1.20. Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим 

интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

ДСТ.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање. 

ДСТ.2.1.22. Размењује основне информације о плановима и обавезама. 



ДСТ.2.1.23. Формулише љубазне молбе и извињења. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.2.1.24. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама. 

ДСТ.2.1.25. Писменим путем тражи или преноси детаљнија обавештења и податке личне 

природе. 

ДСТ.2.1.26. Пише једноставне поруке (у личном обраћању) и објаве (на социјалним мрежама), 

као и кратка писма пријатељима и познаницима да би изразио захвалност, извињење и слично. 

ДСТ.2.1.27. Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју породицу и 

окружење, користећи фреквентне кохезивне елементе. 

МЕДИЈАЦИЈА 

ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне 

информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне природе. 

ДСТ.2.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег 

усменог исказа. 

ДСТ.2.1.30. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег 

писаног текста. 

ДСТ.2.1.31. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације коју су 

тражили од трећег лица (назив улице, број линије у градском саобраћају, цену). 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена 

прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина). 

ДСТ.2.2.2. Исправно записује фреквентне и увежбане краће речи, познаје и примењује одређен 

број основних правописних правила. 

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

ДСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за 

исказивање свакодневних конкретних активности и потреба. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, 

радно време, навике, празници, разонода). 

ДСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и 

поздрављања, тачност, конвенције и сл.). 

ДСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/ неприкладно у 

контексту циљних култура. 

ДСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама. 

ДСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као 

већински. 

ДСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, 

географске одлике и сл.) где се користи страни језик. 

ДСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 

циљних култура. 

ДСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и 

појава из циљних култура, као и оне за које показује интересовање. 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. које се тичу његових потреба и 

интересовања. 

ДСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више 

(са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом. 

ДСТ.3.1.3. Разуме кратко и једноставно монолошко излагање на узрасно адекватне и блиске 

теме, као и презентације праћене визуелним елементима. 

ДСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и главне информације радио и телевизијских емисија (или 

других аудио визуелних записа) о блиским темама, као и тему и основу поруку кратких 

телевизијских репортажа и документарних филмова помажући се визуелним информацијама.  



ДСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова модерне 

музике. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, 

писмима, мејловима. 

ДСТ.3.1.7. Разуме једноставнија упутства у вези с личним потребама и са сналажењем на 

јавним местима. 

ДСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и појединачне информације у узрасно примереним 

информативним текстовима различитих врста и разноврсне тематике, примерене узрасту.  

ДСТ.3.1.9. Разуме општи садржај и главне информације различитих врста нелинеарних 

интернет текстова, прилагођених узрасту и интересовањима. 

ДСТ.3.1.10. Разуме информације, главне идеје и поруке фикционалних прича и других форми 

из области књижевности за младе. 

ДСТ.3.1.11. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима модерне музике. 

ДСТ.3.1.12.Разуме смисао једноставнијих рекламних порука. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.3.1.13. Описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, 

претходне и планиране активности и догађаје. 

ДСТ.3.1.14. Поставља неколико повезаних питања у низу, на познате теме у вези са личним 

потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање; одговара 

на слична питања саговорника. 

ДСТ.3.1.15. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, 

зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. 

ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и невербалним 

средствима). 

ДСТ.3.1.17. Једноставним средствима пореди људе, ствари и појаве. 

ДСТ.3.1.18. На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира краћи текст 

(прочитан или одслушан), делимично користећи и језичка средства која се у њему појављују.  

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.3.1.19. Пише обична и електронска писма у којима с пријатељима и познаницима 

договара активности и једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно 

релевантне теме. 

ДСТ.3.1.20. Саставља краће текстове од неколико повезаних реченица о себи, друштвеном и 

природном окружењу, аспектима приватног и школског живота. 

ДСТ.3.1.21. На једноставан начин описује догађаје и обављене активности. 

ДСТ.3.1.22. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме. 

ДСТ.3.1.23. На једноставан начин резимира или препричава краћи (прочитан или одслушан) 

текст, у извесној мери користећи и језичка средства која се у њему појављују.  

МЕДИЈАЦИЈА 

ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто 

опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима. 

ДСТ.3.1.25. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из 

краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и 

интересовањима. 

ДСТ.3.1.26. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица 

у вези с блиским комуникативним ситуацијама и познатим темама. 

ДСТ.3.1.27. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене 

од трећег лица. 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ДСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у понеким тежим 

комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских правила, а евентуалне 

неправилности не угрожавају комуникацију. 

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до 

неспоразума) и познаје и примењује фреквентна правописна правила. 



ДСТ.3.2.3. Познаје и/или користи одређени број граматичких елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, глагола, 

придева, прилога. 

ДСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из 

његовог непосредног искуства. 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
ДСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим 

аспектима свакодневног живота и прихвата постојање разлика. 

ДСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области 

умећа живљења и прихвата постојање разлика; примењује неке основне елементе у области 

умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). 

ДСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у 

контексту циљних култура. 

ДСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује 

критичко мишљење у њиховом посматрању и разумевању. 

ДСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик. 

ДСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас. 

ДСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи 

страни језик и доводи их у везу са одликама екосистема. 

ДСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште 

историје. 

ДСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и 

уметничке историје циљних култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким 

појавама из наше историје и обрнуто. 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка 

исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. 

Табеларни приказ наставника постепено води од 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 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; 

– 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; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног 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 наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе 

задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

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

– уџбеници представљају извор 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 

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 на страном језику или са аудио записа (слушај, 

пиши, повежи, одреди 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, 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 

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 (планирање различитих активности, 

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. 

– 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, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 

– писање краћих текстова. 

– Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, 

ликовни израз. 

Предвиђена је израда једног писменог задатка у току школске године. 



СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 

С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина, 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. 

Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. 

Слушање 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног значења 

усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке јединице и смисаоне 

целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање ученик треба да поседује и 

следеће компетенције: 

– дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука), 

– референцијалну (о темама о којима је реч) и 

– социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања 

одређених говорних функција и др.). 

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: 

– од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет 

когнитивне обраде, 

– од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, 

– од особина онога ко говори, 

– од намера с којима говори, 

– од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумевање 

остварују, 

– од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у 

оквиру програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање сматрају се они 

усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља контекстуалних 

информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, остављајући пажњи 

могућност да се усредсреди на друге појединости); 

– дужина усменог текста; 

– брзина говора; 

– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора; 

– познавање теме; 

– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

  

Читање 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том 

приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или више аутора и 

проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређене факторе који 

утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација као и 

намере, карактеристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви 

ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања: 

– читање ради усмеравања; 

– читање ради информисаности; 

– читање ради праћења упутстава; 

– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели: 

– глобалну информацију; 

– посебну информацију, 

– потпуну информацију; 

– скривено значење одређене поруке. 

 

Писање 



Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, 

осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира садржај различитих 

порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води белешке, сачини 

презентације и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања 

лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, 

способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од 

лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева 

циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која садржи сложеније 

језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову језичку активност у оквиру 

програма предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни 

аспекти из друштвено-културног контекста, као и теме у вези са различитим наставним 

предметима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, личне 

белешке); 

– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне 

аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим временским контекстима, да 

изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у приватном, јавном и образовном домен); 

– степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима 

олакшава писање конкретним задацима и упутствима, до самосталног писања). 

 

Говор 

Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је 

у функцији монолошкогизлагања, при чему говорник саопштава, обавештава, презентује или 

држи предавање једној или више особа, или је у функцији интеракције, када се размењују 

информације између два или више саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип 

сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација); 

– излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, извештавање и коментари о 

неким догађајима и сл.); 

– Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 

– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, 

цртежа и др.; 

– реализацијом увежбане улоге или певањем. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, договарање, 

усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење неспоразума 

или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. 

Интеракција се може реализовати кроз низ активности, на пример: 

– размену информација, 

– спонтану конверзацију, 

– неформалну или формалну дискусију, дебату, 

– интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Социокултурна компетенција и медијација 

Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка медијума 

(писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности (разумевање говора, 

говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, представљају веома 

сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног процеса и процеса учења. 



Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и 

разликама између културних и комуникативних модела сопствене говорне заједнице и 

заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у зависности од нивоа општих језичких 

компетенција, крећу од познавања основних комуникативних принципа у свакодневној 

комуникацији (основни функционални стилови и регистри), до познавања карактеристика 

различитих домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), паралингвистичких 

елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања потребна су 

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 такође 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, то јест, развој 

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

способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени културни модел 

понашања и веровања. 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење, већ 

функционише као посредник између особа које нису у стању да се директно споразумевају. 

Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање и резимирање текста и 

превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна језичка активност која никако 

не треба да се користи као техника за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног 

комуникативном наставом. Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења 

помоћних средстава (речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност 

изналажења структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика 

на који се преводи. 

Упутство за тумачење граматичких садржаја 

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 

подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, 

изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области граматичке анализе и 

примене граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални приступ). У 

процесу наставе страног језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије 

које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне 

моделе, применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити томе да се 

граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, 

читање, говор и писање, као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, према јасно 

утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе 

језике за сваки језички ниво који подразумева прогресију језичких структура према 

комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. 

Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних језичких нивоа. 

Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније граматичке 

структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично 

понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном 

језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене 

граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају 

продуктивно. 

 



ТЕХНИКЕ ( АКТИВНОСТИ) 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника које неби требало да трају дуже од 

петнаест минута: 

1) Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, 

одредои, цртај, сеци, боји, отвори, затвори...) 

2) Рад у паровима, малим и великим групама (мини диалози, игра по улогама, симулације)  

3) Манужелне активности (израда паноа, презентавција зидних новина, постера за 

учионицу) 

4) Вежбе слушања 

5) Игре примерене узрасту 

6) Певање у групи 

7) Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим, не 

волим, компарација....) 

8) Решавање «Текућих проблема» у разреду тј. Договори и мини пројекти 

9) Цртање по диктату, израда сликовног речника 

10) «Превођење» исказа у гест и геста у исказ 

11) Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом 

12) Разумевање писаног језика 

 Уочавање дистиктивних обележја која указују на граматичке специфичности 

(род, број, глаголско време, лице) 

 Препознавање везе између гупа слова и гласова 

 Одговарање на једноставна питања у вези са текстом (тачно, нетачно) 

13) Писмено изражавање 

 Повезивање гласова и групе слова 

 Замењивање речи цртежом или сликом 

 Проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење «уљеза», 

укрштене речи) 

 Повезивање краћег текста и реченица са сликама 

 Попуњавање формулара (пријава за курс, претплату за дечији часопис, 

налепница за кофер....) 

 Писање  честитки и разгледница 

 Писање краћих текстова 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

 

ЦИЉЕВИ: Допунска настава  из руског језика у 5. Раз. организује се са циљем да се помогне 

ученицима који имају потешкоћа у праћењу часова редовне наставе, који остварују слабије 

резултате на проверама знања, као и ученицима који из здравствених или неких других 

разлога дуже време изостају са часова редовне наставе. 

ИСХОДИ:Исходи допунске наставе руског језика су даученик развије основни ниво знања и 

постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – ученик разуме основне инструкције наставника и адекватно 

реагује на њих, разуме основне форме учтивог обраћања и разуме основне фразе и 

најфреквентније речи предвиђене наставним планом и програмом. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА –ученик поседује одређени фонд речи за   5.  разред,  

препознаје врсте речи и препознаје различита глаголска времена. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик разуме кратке текстове који садрже 

познате језичке елементе и може у тексту да разликује битно од небитног. 



 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик зна и примењује руску ћирилицу исаставља 

једноставну, разумљиву, граматички исправну реченицу предвиђену за узраст 5. 

разреда. 

ТЕМЕ: За 5. разред планиране су следеће теме: 

 

Теме, које се обрађују на том језичком нивоу су: 

1) Личниидентитет 

2) Породицаиужедруштвеноокружење (пријатељи, комшије, наставнициитд.) 

3) Географскеособености 

4) Становање–форме, навике 

5) Живисвет–природа, љубимци, очувањеживотнесредине, еколошкасвест 

6) Историја, временскоискуствоидоживљајвремена (прошлост–садашњост–будућност) 

7) Школа, школскиживот, школскисистем, образовањеиваспитање 

8) Професионалниживот (изабрана–будућаструка), плановивезанизабудућезанимање 

9) Млади–децаиомладина 

10) Животнициклуси 

11) Здравље, хигијена, превентиваболести, лечење 

12) Емоције, љубав, партнерскиидругимеђуљудскиодноси 

13) Транспортипревознасредства 

14) Климаивременскеприлике 

15) Наукаиистраживања 

16) Уметност (нарочитомодернакњижевностзамладе; савременамузика) 

17) Духовниживот; нормеивредности (етичкииверскипринципи); ставови, стереотипи, 

предрасуде, 

толеранцијаиемпатија; бригаодругоме 

18) Обичајиитрадиција,фолклор, прославе (рођендани, празници) 

19) Слободновреме–забава, разонода, хобији 

20) Исхранаигастрономскенавике 

21) Путовања 

22) Модаиоблачење 

23) Спорт 

24) Вербалнаиневербалнакомуникација, конвенцијепонашањаиопхођења 

25) Медији, масмедији, интернетидруштвенемреже 

26) Животуиностранству, контактисастранцима, ксенофобија 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Допунска настава оствариваће  се у међусмени или 

по завршетку редовне наставе поподне. За 5. разред биће реализовано најмање 12 часова у 

кабинету за руски језик. 

 

УЏБЕНИЦИ: 

 Уџбеник и радна свеска, Конечно 1, Јелена Гинић и Драгана Керкез, Клетт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОР И ОРКЕСТАР 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Ученик треба да: 

 Развије интересовање за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе 

свога и других народа 

 Негује способности извођења музике (певање и свирање) 

 Оспособи се за разумевање музике 

 Повећа креативности у свим музичким активностима 

 Усвоји  основе  музичке писмености 

 Учествује у припремама програма за културну и јавну делатност школе 

 Упозна занимања музичке струке 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Основни принцип у остваривању циљева и задатака рада је активно учешће ученика на часу. 

При томе треба обухватити сва подручја предвиђена за тај разред и комбиновати разне методе 

у настави. 

Настава изборног предмета хор и оркестар остварује се кроз певање, свирање и слушање 

музике, и кроз дечје музичко стваралаштво. 

Групним или појединачним певањем или свирањем развија се способност ученика да активно 

учествује у музичком животу своје средине. 

Изборни предмет хор и оркестар обухвата сва одељења истог разреда у школи. 

Могу се основати:  

o Групе певача вокалних солиста 

o Групе солиста инструменталиста 

o Групе љубитеља слушања музике 

o Групе младих композитора 

o Групе младих етномузиколога 

За реализацију програма овог изборног предмета користе се одговарајући уџбеници, 

приручници и збирке доступне извођачким могућностима ученика. 

Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа на школским и другим 

приредбама и такмичењима. 

За изборни наставни предмет хор и оркестар предвиђен је 1 час недељно, односно 36 часова 

годишње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

1. ЦИЉ  ПРЕДМЕТА: 

 

 Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање писмености из области 

заштите животне средине, усвајање и примена концепта одрживог развоја и остваривање 

образовања о квалитету живота. 

 

2.    ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА: 

 

  -Да ученици развијају образовање за заштиту животне средине 

        -Да развијају ставове, вештине и понашање ускладу са одрживим развојем 

        -Да развијају здрав однос према себи и другима 

        -Да умеју на основу стечених знања да изаберу квалитетне и здраве стилове живота                                              

        -Да примењују рационално коришћење природних ресурса 

        -Да препознају изворезагађивања и уочавају последице 

        -Да стичу способност за уочавање и решавање проблема 

        -Да развијају радозналост, активно учествовање и одговорност 

        -Да поседују свест о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине, природе 

и биодиверзитета 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

    

             ПОЛОЖАЈ И УЛОГА ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 

 

Основни појмови из области животне средине. 

Утицај човека на животну средину. 

Концепт одрживог развоја. 

Природна равнотежа. 

Спровођење акција у заштити и очувању животне средине –мали пројекти. 

Вођење сопствене економије и економије природе-мали пројекти. 

Квалитетан и здрав стил живота. 

 

         ПРИРОДНА  БОГАТСТВА-РЕСУРСИ И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 

  

Природни ресурси-богатства-дефиниција подела и значај. 

Обновљиви и необновљиви природни ресурси. 

Жива бића као природни ресурс. 

Одрживо коришћење ресурса. 

      

        ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Појам, извори и врсте загађивања. 

Глобалне промене и глобалне последице. 

Глобално загревање и последице. 

Озонске рупе и последице. 

Смањење загађења од отпада. Рециклажа. 

 

       БИОДИВЕРЗИТЕТ-БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ 

 

Дефиниција и и појам биодиверзитета. 

Угрожавање биодиверзитета. 

Нестајање врста и заштита. 



 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

-Географија (распрострањеност живог света по климатским појасевима) 

-Математика (израчунавање година старости биљака на основу обима стабла) 

-Хемија (хемијски састав воде, ваздуха, земљишта) 

-Физика (мерење телесне масе, електрицитет-грмљавина) 

 

 

МЕСТО И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

-Учионица 

-Теренске вежбе (околина школе) 

-Ботаничка башта 

-Зоолошки врт 

Садржаји програма изборног предмета чувари природе имају тенденцију појачаног 

развијања знања у односу на први циклус, програмски континуитет и даљу развојну 

концепцију заштите животне средине и одрживог развоја. 

Наведени садржаји програма поред основног теоријског приступа поседују и активан 

приступ који је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка изради малих пројеката. 

Овако конципиран програм даје велике могућности наставницима и ученицима да га на 

креативан начин реализују сходно условима, могућностима и времену. 

Улога наставника је да уз примену различитих метода рада подстичу и усмеравају 

интересовање и креативност ученика у покушају да самостално објасне узроке и последице 

човековог дејства на животну средину. 

Оперативна разрада програмских садржаја препуштена је наставницима који сами 

креирају време, место извођења и број часова за одређене теме. 

 

ЛИТУРАТЕРА: 

Уџбеник биологије за 7 разред основне школе 

Часописи: Животна средина и одрживи развој 

                  ЕКО лист 

 Заштићена природна добра (запис 2008) 

 Енциклопедије биљака и животиња                  

 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ и задаци: 
Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета у петом разреду јесте да додатно 

подстиче развој и практичних и теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, 

спонтано и креативно комбиновање ликовних елемената у области: цртања, сликања, вајања, 

графике, примењених уметности и визуелних комуникација, а у циљу развоја њиховог 

креативног мишљења. 

Ова изборна настава такође: 

омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења у областима 

ликовне културе; 

омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног рада у 

оквиру одређених средстава и медијума; 

мотивише ученике на упознавање основних елемената и закономерности ликовног 

језика; 



развија способности и веће осетљивости ученика за опажање квалитета свих ликовних 

елемената: линија, облика, боја; 

ствара услове да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите 

технике и средства и да креативним изражавањем боље упознају њихова визуелна и ликовна 

својства; 

развија способности ученика за визуелно памћење, за повезивање опажених информација 

као основе увођења у креативно визуелно мишљење; 

развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу; 

развија моторичке способности ученика и навике за лепо писање; 

континуирано подстиче и прати интересовања за посећивањем музеја, изложби и јача 

потребе код ученика за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици 

живе и раде; 

ствара услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне 

законитости и друштвене појаве; 

омогућава разумевање позитивног емоционалног става према вредностима израженим у 

делима различитих подручја уметности; 

развија способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и 

савремене уметности. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЦРТАЊЕ (12) 

Врсте и својства линије (2) 

Стварање различитих вредности линија. 

Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали. 

Линија као средство за стварање различитих квалитета површина (2) 

Перцепција, стварање различитих вредности квалитета површина. 

Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали. 

Естетско процењивање (1) 

Односи величина (2) 

Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика. 

Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали. 

Лепо писање са калиграфијом (2) 

Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика. 

Цртање, цртачки материјали, обичне оловке са ознаком "Б" пљоснато заоштрене оловке, 

метално перо, туш и перо и пенкало, разни цртачки материјали. 

Компоновање више ритмичких целина у простору (2) 

Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика. 

Цртање, сликање и вајање. 

Естетско процењивање (1) 

СЛИКАЊЕ (12) 

Својства сликарских материјала и подлога (2) 

Перцепција. 

Сликање и цртање разним сликарским и цртачким материјалима. 

Ритмичко компоновање боја и облика (2) 

Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика. 

Сликање, цртање и вајање, одговарајућа средства и материјали. 

Коришћење разних материјала за компоновање (2) 

Перцепција. 

Сликање, цртање и колаж; одговарајућа средства и материјали. 

Визуелно споразумевање (2) 

Перцепција линија, боја и облика. 

Сликање, цртање и вајање; одговарајућа средства и материјали. 



Временски и просторни низови (цртани филм, стрип) (2+1) 

Аперцепција, перцепција - асоцијације у низу покретне слике; боје, мрље, цртежи, 

облици. 

Сликање, цртање и вајање; одговарајућа средства и материјали. 

Сликање, естетско процењивање (1) 

ВАЈАЊЕ (12) 

Вајање, врсте вајарског материјала (4) 

Перцепција и аперцепција, стварање различитих вредности форме (конвексно, конкавно; 

отворено, затворено) и чврсти материјали. 

Вајање, глина, гипс и остала одговарајућа средства и чврсти материјали. 

Везивање тродимензионалних облика у простору (2) 

Перцепција и аперцепција. 

Вајање, глина, керамичка глина и остала одговарајућа средства и материјали. 

Слободно компоновање (2) 

Перцепција и аперцепција. 

Вајање, глина, керамичка глина, гипс и остала одговарајућа средства и материјали. 

Обликовање употребних премета (ситна пластика, накит) ( 2+1) 

Аперцепција, перцепција. 

Вајање, глина, керамичка глина, пластелин, гипс и остала одговарајућа средства и 

материјали. 

Вајање, естетска анализа (1). 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Основни разлог за увођење наставног предмета цртање, сликање и вајање је недовољан 

фонд часова на којима даровити и заинтересовани ученици могу да у целости изразе своје 

креативне потенцијале и тако у потпуности искористе планиране садржаје програма ликовне 

културе. 

Изборна настава одмереним задацима систематично развија различите психичке и 

ликовне способности ученика, а нарочито оне способности 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 

индивидуалних способности и омогућава постепено увођење ученика у област професионалне 

оријентације ка широком пољу ликовних делатности. 

С обзиром да постоје иницијативе за већом подршком даровите деце овим предметом, 

створена је могућност да се на време подстиче препознавање ове деце у чему би учествовали 

родитељи и васпитачи (педагози, психолози) у складу са индивидуалним способностима и 

њиховом дидактичко-методичком третману. 

Изванредна постигнућа или могућности за велика постигнућа углавном се користе под 

називом 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. 

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. Стога је за израду овог програма стручна комисија 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 примењених уметности и визуелних комуникација. 

Наставници су дужни да прате даровито дете и 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 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. 

Стога, градиво треба планирати тако 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 медије 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 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, а 

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 које се односе 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 те је од три елемента у 

структури програма, креативност, која у ствари значи способност да се нађу нова решења за 

један проблем или нови начини уметничког израза. 

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 је предпоставка за подстицање, 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, проширени медијуми. 

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 оптерећености ученика наглашавањем 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 појединостима на основу опсервирања или претходним 

вежбама рада по природи. Неопходно је анализирати перспективе, птичје, жабље, линеарне и 

инсистирање 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 која подразумева се ослањање на шири избор савремених ликовних 

средстава и медијума, односно савремених ликовно-поетских садржаја и искустава из области 

примењених уметности. 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 према савременом тренутку. Стога се 

препоручују садржаји 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) 

 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање 

ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време 

у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се 

упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе 

у контексту "другог", да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст 

разуђене и сложене садашњости. 

Задаци предмета су да ученици, кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим 

елементима свакодневног живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, дечје 

игре, забава, станишта, одевање итд, уоче њихову условљеност историјским процесима и 

догађајима. Концепција наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с 

основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Југоисточне Европе, 

Средоземља и Европе у целини, с намером да се уоче њихови заједнички именитељи и 

упознају различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у односу на 

савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем радозналости, креативности и 

истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба да се оспособе да формирају 

јаснију слику о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања 

историјске грађе, као и да развију критички однос према њој. 

Исходи: 

разумевање појма свакодневни живот; 

разумевање појма прошлост; 

разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости; 

усвајање и продубљивање знања о разликама између свакодневног живота данас и у 

прошлости; 

идентификовање актуелних дечјих игара (врсте и њихова функција); 

упознавање с дечјим играма у прошлости (врсте и њихова функција); 

идентификовање сличности и разлика између игара некад и сад; 

разумевање значаја игре у развоју појединца и друштва; 

упознавање са свакодневним животом људи у праисторији; 

упознавање са свакодневним животом народа Старог истока; 

упознавање са свакодневним животом старих Грка; 

упознавање са свакодневним животом старих Римљана; 

подстицање ученика на самостални истраживачки рад; 

развијање способности повезивања знања из различитих области; 

подстицање креативности. 

 



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД 

Прошлост (појам прошлости). 

Време (хронологија, оријентација у времену). 

Значај проучавања прошлости. 

Појам свакодневног живота (односи у породици, исхрана, становање, одевање, школовање, 

лечење, производња, забава, разлика између политичке историје и историје свакодневног 

живота...). 

Значај проучавања свакодневног живота у прошлости (прошлост не припада само 

владарима, војсковођама и државницима, већ и обичним људима, којима се можемо 

приближити једино истраживањем њихове свакодневице). 

ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ 

Појам и феномен игре (место и улога игре у развоју појединца и друштва). 

Играчке (врсте и значај). 

Дечје игре у садашњости (карактеристике и функције). 

Дечје игре у прошлости (врсте и функција - од нашег времена до праисторије). 

Традиционалне игре у Србији (Жмурке, Скакање у џаковима, Труле кобиле, Јањине, 

Ћушкање, Клис или Пинцике, Потезање конопца, Бацање камена с рамена, Рвање, Ходање на 

штулама, Дери-гаће, Сардине, Мотање, Тутумиш, Штапоња, Шуге, Радибаба, Цар говедар, 

Јелечкиње, барјачкиње, Дајем ти талир, Елем, белем, цедило, Стари чика, Газда и пчеле, 

Пошто, секо, млеко, Коларићу, панићу, Ринге, ринге, раја...). 

Играчке у прошлости (врсте и функција - од нашег времена до праисторије). 

Дечје игре и игре одраслих (сличности и разлике). 

Олимпијске игре у античкој Грчкој (основ спортских игара савременог доба). 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРАИСТОРИЈИ И СТАРОМ ВЕКУ 

Свакодневни живот људи у праисторији 

Свакодневни живот праисторијских заједница (археолошки локалитети, утицај појаве 

риболова, земљорадње, сточарства и коришћења метала на промене у свакодневном животу). 

Начин исхране и одевања у праисторији (врсте хране, њена припрема и чување, одевни 

материјали, алатке...). 

Становање у праисторији (насеља и стамбени објекти: пећине, земунице, надземни 

објекти, сојенице...). 

Употребни предмети и накит (оруђе, оружје, посуђе, намештај, огњишта, пећи, начин 

обраде, умеће израде...). 

Изуми (ватра, једро, точак, удица, лук и стрела...). 

Веровања (загробни живот, култ предака и плодности и култни предмети: жртвеници, 

ритони, зооморфне и антропоморфне фигурине...). 

Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Оци - ледени човек, Пазирик - човек с 

тетоважама, Костјенки - куће од кљова мамута, Сунгир - покојник прекривен перлама, 

мегалити, Стоунхенџ, архитектура на Лепенском виру, фигурине из Винче, организација 

насеља у Чатал Хијуку...). 

Свакодневни живот народа Старог истока 

Начин исхране у старом Египту и Месопотамији (сакупљање и припремање намирница, 

лов и риболов, јеловник, земљорадња, виноградарство, пића). 

Одевање у старом Египту и Месопотамији (материјали, сировине и начини обраде, накит, 

бојење, шминка и лична хигијена). 

Становање у старом Египту и Месопотамији (грађевински материјали, начин градње, 

оруђа за рад, изглед објеката и организација простора). 

Породични односи у старом Египту и Месопотамији (положај мушкарца, жене и детета). 

Образовање у старом Египту и Месопотамији (писмо, техника писања, школе...). 

Обавезе становништва (порез, присилни рад - изградња путева, канала за наводњавање, 

насипа, утврђења, храмова, пирамида...). 



Друштвени живот у старом Египту и Месопотамији (игре на табли - сенет, плес уз музику, 

музички инструменти - флаута, харфа, удараљке, фрула, систрум...). 

Употребни предмети у старом Египту и Месопотамији (оруђе, оружје ратника, посуђе, 

кућни инвентар, печати, новац, техника и умеће израде). 

Лечење (болести и лековите биљке). 

Путовања и трговина код народа Старог истока. 

Изуми у старом Египту и Месопотамији (сунчани и водени часовник, стакло, систем за 

наводњавање, шадуф...). 

Веровања у старом Египту и Месопотамији (загробни живот, балсамовање, хороскопи, 

астрологија, ритуални обреди и предмети). 

Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Тутанкамонова гробница и њен 

инвентар, бродови поред пирамида, краљевска гробница у Уру, библиотека у Ниниви...). 

Свакодневни живот старих Грка 

Начин исхране старих Грка (експлоатација природних ресурса, узгајање биљака и 

животиња, припремање и чување хране, јеловник...). 

Одевање код старих Грка (материјали - лан и овчија вуна, начин обраде и бојење, накит, 

парфеми...). 

Становање у старој Грчкој (материјали од којих се градило, зидови од ћерпича, кровови 

покривени глиненим цреповима, прозори с дрвеним капцима...). 

Породични односи у старој Грчкој (положај мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, 

однос према старијима...). 

Образовање у старој Грчкој (школовање дечака - улога граматиста, китариста, софиста, 

педотриба, значај физичке културе и музике, абакус, спартанско васпитање...). 

Друштвени живот у старој Грчкој (игра котабос, трке двоколица, гозбе, хетере, 

позоришта...). 

Употребни предмети у старој Грчкој (оруђе, посуђе, оружје ратника, новац, занати...). 

Путовања и трговина. 

Медицина и наука у старој Грчкој (болести и лечење, Хипократ са Коса...). 

Веровања старих Грка (пророчишта, загробни живот, подземни свет...). 

Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (атински Акропољ, Делфи, Ефес, 

Микена...). 

Свакодневни живот старих Римљана 

Начин исхране у старом Риму (експлоатација природних ресурса, узгајање биљака и 

животиња, припремање и чување хране, јеловник...). 

Одевање у старом Риму (материјали, тога, пурпурна боја - боја царевог одела, козметика, 

фризуре, лична хигијена, латрине…). 

Становање у старом Риму (грађевински материјал, начин градње, изглед објеката и 

организација простора, инсуле, аквадукти, купатила…). 

Породични односи у старом Риму (положај мушкарца, жене и детета, свадбени обичаји, 

адопција - усвајање као прилика за социјалну афирмацију, слављење рођендана оца породице 

у част његовог духа заштитника - генија). 

Образовање у старом Риму (школовање дечака - улога ,,дојкиње", ,,педагога" и 

,,граматичара", значај беседништва...). 

Друштвени живот у старом Риму (забава, гозбе, позориште, колске трке, борбе 

гладијатора, плес, музика, музички инструменти...). 

Употребни предмети и накит (оруђе, оружје, новац, прстење, наруквице, огрлице...). 

Римска војска (легије и опрема легионара). 

Путовања и трговина (изградња путева, поморска трговина...). 

Веровања и ритуални обреди у старом Риму (свештеници и свештенице, приношење жртве 

боговима, као и кућним божанствима - ларима и пенатима, ношење хране на гробље, 

апотеоза...). 

Лечење у старом Риму (медицински инструменти и лековито биље - жалфија, рузмарин, 

слачица, морач, бели лук...). 



Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Сирмијум, Сингидунум, Наисус, 

Виминацијум - војни логор, Гамзиград - царска палата, Трајанов мост, римски Форум, 

Колосеум, Картагина, Помпеји...). 

 

Програм за пети разред је концепцијски тако постављен да представља смисаону целину 

која истовремено отвара могућности за даљи развој и надоградњу садржаја у програмима овог 

предмета за шести, седми и осми разред. Састоји се из три тематске целине. 

Прва целина се може одредити као базична, јер сви програми за овај предмет од петог до 

осмог разреда њоме започињу. Садржаји у оквиру ове теме намењени су прецизнијем 

одређивању битних појмова као што су прошлост, хронологија, свакодневни живот, као и 

објашњавању значаја проучавања свакодневног живота људи у прошлости. 

Друга је фокусирана на само један садржај свакодневног живота. У петом разреду то је 

игра, која се обрађује полазећи од садашњости која је ученицима позната, ка све даљој 

прошлости. 

Трећа тематска целина се бави различитим аспектима свакодневног живота у одређеном 

временском периоду, у петом разреду то су праисторија и стари век, чиме се обезбеђује веза 

са проучавањем историјских догађаја у оквиру обавезног предмета историја и утире пут 

хронолошком развоју предмета. 

Поделом на поменуте тематске целине, ученицима је омогућено да се у било ком разреду 

опредељују за овај изборни предмет по први пут, а да пропуштени програм(и) не представљају 

озбиљнију препреку. Они ученици који изаберу да током читавог другог циклуса похађају овај 

предмет овладаће најважнијим појмовима и појавама свакодневног живота људи у распону од 

праисторије до савременог доба, а са садржајима четири теме (по једна за сваки разред) биће 

детаљније упознати. 

Иако је цео програм окренут прошлости, неопходно је да се током рада са ученицима 

врши стална компарација са савременим добом чиме се потенцира схватање континуитета у 

развоју људи и друштва. Такође, садржаји се обрађују и кроз димензију локално - глобално, 

где ученици имају прилику да свој завичај боље проуче у односу на задату епоху.  

У садржају програма дате су основне тематске целине, а наставник има слободу да креира 

коначну верзију програма за сваку групу са којом ради, уважавајући интересовања ученика и 

циљеве и задатке предмета. Почетни часови, кад се ученици међусобно боље упознају јер 

најчешће припадају различитим одељењима, погодан су тренутак да се са њима разговара о 

избору садржаја. Наставникова је обавеза да створи такву атмосферу (наводећи историјске 

чињенице које побуђују ученичку радозналост) у којој је кроз форму питања (како су у 

прошлости људи поправљали зубе, како су знали колико је сати...?) наведено што више 

потенцијалних тема, а наставникова је одговорност да их уобличи и претвори у конкретне 

тематске садржаје, који ће бити обрађивани на часовима. 

Тако добијени материјал основ је за даљи рад наставника, планирање активности и 

припрему за час. Пожељно је да наставник постигне да планиране активности имају 

дефинисану структуру, коју одликују флексибилност и адаптибилност. У припремној фази 

наставник треба да прикупи довољан број информација о садржајима на којима ће радити са 

ученицима, али ће коначни обим информација бити одређен ученичким потребама и 

могућностима да их припреме и приме. Наставник је тај који не дозвољава да доминира 

претерана фактографија, а да се постигне функционалност знања и повезаност чињеница у 

смисаоне целине. Он на различите начине подстиче осамостаљивање ученика у прикупљању и 

сређивању историјских података, усмерава их на различите изворе информација и подучава их 

како да се према њима критички односе. На тај начин се негује истраживачки дух, љубав 

према науци и подстиче мишљење засновано на провереним чињеницама и аргументима. 

Основни приступ у раду је интердисциплинарност и савлађивање нових и непознатих 

чињеница уз помоћ блиских и познатих. У оквиру овог предмета постоје велике могућности за 



интеграцију школског и ваншколског знања ученика, за излазак из оквира школских уџбеника 

и учионице, укључивање родитеља и суграђана који поседују знања, колекције, књиге, 

филмове и друго што може да помогне у реализацији програма. 

Наставник свакој наставној јединици приступа као посебном образовном и дидактичком 

проблему за који заједно са ученицима проналази одговарајућа решења. Увек треба тежити 

комбиновању различитих метода рада, који могу бити, на пример, кратка предавања, гледање 

филмова, читање књига, дискусије, анализе слика, посете локалитетима или прављење 

употребних предмета из прошлости. Посебно је прикладно организовати ученике у тимове где 

се централни задатак решава тако што свако има свој појединачни радни задатак и улогу у 

тиму. 

У извођењу наставе, активност ученика је најважнија, без обзира на изабране методе рада. 

Наставникова је улога да организује наставу, пружи помоћ ученицима у раду (од давања 

информација до упућивања на изворе информација) и да подстиче и одржава ученичка 

интересовања за предмет. У току свих активности требало би подстицати сталну размену 

информација, како између ученика и наставника, тако и између самих ученика. 

Наставу би требало обогатити различитим наставним средствима као што су илустрације 

(слике, дијапозитиви, шеме, графикони), документарни и играни видео и дигитални 

материјали, археолошки материјал или копије налаза, посете културно-историјским 

споменицима, компјутерске игрице које се заснивају на реконструкцији друштва из прошлости 

и др. 

Домаћи задаци имају своје оправдано место у реализацији овог програма. Уколико се 

добро поставе, неће додатно оптеретити ученике, нити код њих изазвати одбојност. Разлог за 

увођење домаћих задатака не произилази из малог фонда часова и обимног градива, већ из 

самог циља предмета. Домаћи задаци ће у великој мери допринети да се ученици осамостале у 

истраживачким активностима и прикупљању података, посебно када се ускладе с 

интересовањима ученика (не треба сви ученици да имају исти домаћи задатак). Многе домаће 

задатке ученици могу радити у пару или мањој групи, уз помоћ породице, за време распуста, 

што су недовољно искоришћени модалитети у раду с ученицима. 

Као и код других изборних предмета где оцена не утиче на школски успех, оцењивање 

добија нешто другачију димензију. За овај предмет класично писмено и усмено испитивање 

знања није погодно. Свака активност је прилика да се ученик оцени. Наставник прати 

целокупни рад ученика и награђују све његове аспекте. Поред стеченог знања о свакодневном 

животу људи у прошлости, наставник треба да награди и учешће и посвећеност активностима 

независно од постигнућа. Оцена је одраз индивидуалног напредовања детета и подстицај за 

његов даљи развој. 

Како је садржај предмета повезан са свим областима живота (исхрана, одевање, 

образовање, лечење, производња, забава...), ученици имају прилику да обрађивањем програма 

овог предмета добију бројне информације значајне за њихов будући професионални развој. 

Наставник треба да има у виду и овај аспект предмета и уколико препозна код неког ученика 

посебно интересовање за одређене садржаје, треба да му укаже којом професијом би се могао 

бавити, односно у којој средњој школи се стичу знања и звања за одређену област. 

Да би се задаци наставе што потпуније остварили, требало би да постоји корелација с 

другим обавезним и изборним наставним предметима као што су историја, географија, српски 

језик, ликовна и музичка култура, цртање, сликање и вајање, шах, верска настава и грађанско 

васпитање. Ученици који су у првом циклусу основног образовања и васпитања обрадили 

програме изборног предмета народна традиција могу бити драгоцени помагачи наставнику 

јер по начину рада, а делимично и по садржају, постоји сродност између ова два предмета. 

На крају школске године, као могућност да се систематизује и рекапитулира усвојено 

знање, може се организовати изложба/приредба којом би ученици показали стечено знање, као 

и материјале и предмете које су прикупили изучавајући овај изборни предмет. Овакве 



изложбе/приредбе захтевају од наставника да планира часове на крају школске године за 

њихову припрему. 

Посебни захтеви 

ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ 

Кроз обраду тематске целине Игре у прошлости, ученици ће се упознати са кратком 

историјом дечје игре и најзначајнијим факторима који су пресудно утицали на њен развој. На 

основу тога, ученици би требало да разумеју зашто је игра одувек била централна активност 

дечјег живота и како се мењала са променама у друштвима и епохама остварујући увек исту 

важну функцију, везану за психофизички и социјални развој детета и припрему за свет 

одраслих. Анализом појединих традиционалних игара ученици би требало да уоче њихову 

повезаност са друштвено-економским и културним системом из кога потичу. 

Положај деце оба пола у друштву кроз различите епохе, појам детињства и његово 

трајање, као и ниво привредног развоја у непосредној су вези с трансформацијом дечјих игара 

и играчака. То су садржаји од којих треба поћи у проучавању игара у прошлости. Довољно је 

да их ученици анализирају на нивоу три генерације (сопствене, родитељске и генерације баба 

и деда) и да схвате како је детињство у прошлости краће трајало и да су се деца у свет рада 

укључивала на ранијем узрасту, обављајући често врло тешке послове. С друге стране, 

ученици би, кроз обраду теме Игре у прошлости, требало да схвате да је дечја игра, у 

суштини, и у прошлости била слична данашњој и да је имала исте функције. 

Традиционалне дечје игре посредством симболичког система увек су имале улогу 

посредника између детета и стварности која га окружује. Прва искуства о предметима дете 

стиче кроз игру (сазнајна функција), одређујући њихове карактеристике, разлике и сличности 

и како се могу употребљавати. У игри дете развија различите способности као што су 

опажање, одржавање пажње, схватање просторних односа и узрочно-последичних веза. Развој 

дечијих способности и социјалних односа у игри се међусобно преплићу и утичу једни на 

друге. Социјални контакти побуђују дете да усавршава своје способности, а усавршене 

способности омогућавају боље учешће у социјалним односима и укључивање у друштво 

одраслих. Кроз игру, дете истовремено ослобађа и развија своја осећања, учи да поштује 

правила, уздржава се од задовољења сопствених и поштује туђе потребе. У физичком развоју 

деце игра има посебно место и зато су у свакој епохи бројне игре које подстичу физичку 

активност деце, истовремено омогућавајући међусобно поређење (ко је јачи, бржи, 

спретнији...), што је неопходни елемент одрастања и одређивања места унутар групе којој дете 

припада. Кроз игру, дете јача самопоуздање, потврђује се, успоставља пријатељства, а у 

каснијој фази игра је моћно средство удварања. Игре од детета често захтевају имагинацију и 

драматизацију. Улога маште врло је важна у неким играма, а неке друге игре од детета 

захтевају одређене стваралачке способности (певање, цртање, обликовање итд.). 

Дечју игру би требало повезати са светом рада, јер се кроз њу испољавају интересовања 

која су од значаја за каснији избор занимања. Често се може чути да је за дете игра рад. Она 

почиње неформално на млађем узрасту (дете се спонтано игра, без временског ограничења, 

правила и независно од играчака) и одрастањем све више постаје формална (постоје правила, 

пратећа опрема, временска димензија, дефинисан број учесника) чиме добија својства која 

постоје у свету рада. 

У анализи појединих игара ученици треба да препознају њихову функцију у развоју деце 

(сазнајна, едукативна, васпитна, експресивна...). Било би добро пронаћи сродне игре 

прошлости и садашњости, и то не само по садржају и неопходној опреми, већ и по функцији 

коју имају у психофизичком и социјалном развоју ученика. Ученици би, такође, требало да 

знају да игра, у промењеној форми, али са сличним функцијама, траје током целог људског 

живота и да се могу направити паралеле између игара деце и одраслих. 

Игре се могу на различите начине класификовати (нпр. игре-вежбања, симболичке игре и 

игре са правилима или подела традиционалних игара на три основне групе: такмичарске, 



такмичарско-драмске и имитативно-драмске). Уколико су ученици заинтересовани, посебна 

пажња би се могла посветити вези између дечјих такмичарских игара и спорта и његовог 

развоја током прошлости. Ако групу чине претежно ученице, могуће је да њихова 

интересовања буду више окренута имитативним и драмским играма где се пресликавају 

породични односи и догађаји из свакодневног живота. Уколико ученици покажу интересовање 

за анализу такмичарских друштвених игара (као што су карте, шах и друге игре на табли које 

имају правила нпр. монопол, ризико...) пажњу треба усмерити ка њиховим карактеристикама, 

значењу и функцијама, као и историјском пореклу. 

Дечја игра и играчке су тесно повезани. Ученици би требало да схвате да свака епоха и 

њене карактеристике битно утичу на то каквим играчкама ће се деца играти, као и од ког су 

материјала направљене и каквог су квалитета. За неке играчке би се могло рећи да су 

универзалне јер су се мало мењале током времена и срећемо их у различитим епохама и 

културама. Такве су нпр. лутке и лопта. Неке играчке су у потпуности намењене дечјој игри 

(кликери, слагалице...), док су друге умањене копије употребних предмета одраслих (пегле, 

шиваћа машина, пиштољи...). Музичке играчке су увек биле омиљене јер деца воле да се игра 

одвија уз обиље звукова. Неке играчке су стриктно везане за одређене игре, а друге се могу 

употребљавати на различите начине (нпр. дрвена коцка). Ученици треба да схвате зашто се 

обичан конопац кроз векове одржао у дечјој игри, насупрот играчкама високе технологије, 

које врло кратко задржавају пажњу детета савременог доба. 

Нове технологије 20. века битно су промениле изглед и квалитет играчака, као и масовност 

њихове производње и доступност деци. Са децом се може расправљати о компјутеру као 

игри/играчки, о сличностима и разликама са традиционалним играма и о његовим 

предностима и недостацима. 

Тематска целина Игре у прошлости требало би да почне анализом игара и играчака 

садашњости која је ученицима позната. Када ученици овладају основним разумевањем 

њихових карактеристика и функција, прелазило би се на игре ближе и даље прошлости, 

локално и глобално. Ученици могу симулирати неке игре из прошлости или направити 

играчку којом су се некада деца играла. 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРАИСТОРИЈИ И СТАРОМ ВЕКУ 

Наставни садржаји препоручени у овој теми дају могућност ученицима да стекну јаснију 

слику о праисторији и старом веку. Највећи део прошлости припада обичним људима, који су 

нам по много чему веома блиски. Тај "обичан" и углавном "безимени" свет појединаца и 

локалних заједница чини заправо историју света коју класична историја, политички и 

догађајно усмерена, представља кроз историју држава и делатност водећих личности и 

организација у њима. Упознавањем са свакодневицом у праисторији и старом веку ученицима 

ће се указати бројне сличности и разлике с данашњим временом. Уочавајући те сличности и 

разлике, они ће моћи да сагледају непосредно окружење и друштво у коме живе, као и себе 

саме. На тај начин, доћи ће до проширивања стечених знања, а у исто време процес 

формирања свести о самом себи и околном свету биће употпуњен сазнањем о развоју и 

усавршавању културних одлика различитих заједница, које најчешће одговарају променама 

њихових друштвено-економских система. Тиме би требало да се код ученика подстакне развој 

вештине посматрања, употребе компаративности и критичког сагледавања његовог сопственог 

окружења и садашњице. Иако се ученици први пут сусрећу са систематским изучавањем 

предложених тема, у раду се могу користити њихова знања о друштвеним појавама и 

одређеним догађајима, која су стекли у првом циклусу основног образовања и васпитања. 

Мали фонд часова и узрасне карактеристике ученика захтевају од наставника рационалност 

при избору битних чињеница и дефиниција појмова и социолошких категорија. 
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ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

На овим часовима обрађиваће се теме у оквиру следећих области: 

-Упознавање са правилима школског живота 

- Подршка ученицима у учењу 

-Професионална оријентација 

-Превенција и заштита деце од насиља 

-Болести зависности 

-Обележавање значајних датума 

-Односи међу половима 

-Хуманитарне активности 

-Безбедност ученика 

-Здравствено васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

 

ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Ред. број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1.  Српски језик 5 180 

2.  Страни језик 2 72 

3.  Историја 2 72 

4.  Географија 2 72 

5.  Биологија 2 72 

6.  Математика 4 144 

7.  Информатика и рачунарство 1 36 

8.  Техника и технологија 2 72 

9.  Ликовна култура 2 72 

10.  Музичка култура 2 72 

11.  Физичко и здравствено васпитање 2 72+54 

12.  Физика   

13.  Хемија   

У К У П Н О: А 24–27 918-1026 

Ред. број Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1 Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 

2. Други страни језик 2 72 

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

У К У П Н О: Б 3–5 108–180 

У К У П Н О: А + Б 27–30 1026-1134 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети 

Ред. број ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Редовна настава 27–30 1026-1134 

2. Слободне активности 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

 



Ред. број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1 36 

3. Екскурзија До 2 дана годишње 

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК 
 

                                  144 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 4 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

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

оспособе се да тумаче одређена књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине. 

 

ОБЛАСТ ЗАДАЦИ 

 

ЈЕЗИК – 

ГРАМАТИКА 
Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он 

негује и унапређује; поступно и систематично упознавање 

граматике; упознавање језичких појава и појмова, овладавање 

нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика 

ЈЕЗИК – ПРАВОПИС Поступно и систематично упознавање правописа; увежбавање 

правописних правила 

 

КЊИЖЕВНОСТ 
Развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној 

уметности; увежбавање и усавршавање гласног читања 

(правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, 

усмереног, истраживачког); оспособљавање за самостално читање, 

доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање 

књижевноуметничких дела разних жанрова; развијање потребе за 

књигом, способности да се њоме самостално служе као извором 

сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке; 

овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 

остварења (позориште, филм); упознавање, развијање и чување 

властитог националног и културног идентитета на делима српске 

књижевности, позоришта и уметности; подстицање ученика на 

самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, 

истинољубивости, солидарности и других моралних вредности 

КУЛТУРА 

ИЗРАЖАВАЊА 
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); развијање смисла и 

способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и 

писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског 

израза 



 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

 

ЈЕЗИК: граматика, правопис и ортоепија 

- ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним 

српским језиком; 

- језик као систем; 

- поступност у избору садржаја; 

- селективност; 

- систематска вежбања до нивоа практичне примене 

 

КЊИЖЕВНОСТ: 

- тумачење текста (читање, доживљавање и разумевање); 

- синтеза књижевних појмова 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА: 

- лексичке и морфолошке вежбе; 

- семантичке вежбе; 

- синтаксичке вежбе; 

- подстицање ученика на литерарно стваралаштво; 

- осам домаћих писмених задатака; 

- четири школска писмена задатка 

 

ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ 

 

    Учествовање на Зимском семинару, као и на другим стручним семинарима у току школске 

године. Организовање и реализација интердисциплинарне наставе и угледних часова. Активно 

учествовање у раду Стручног већа сродних предмета и Актива наставника српског језика на 

подручју Чукарице. 

 

ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ 

    Обавезна четири школска писмена задатка – по два у сваком полугодишту ( један час за 

израду задатка и два за анализу и писање побољшане верзије састава ) ; четири контролна 

задатка ( по два у сваком полугодишту ); завршни тест из књижевности ( на крају школске 

године ). 

ДОМАЋИ ЗАДАЦИ 

    Осам домаћих писмених задатака (по четири у сваком полугодишту) и њихова анализа на 

часу. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

    Корелација са историјом, географијом, музичком културом, ликовном културом и др. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК СУ ДЕФИНИСАНИ ЗА СЛЕДЕЋЕ 

ОБЛАСТИ: 

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

4. КЊИЖЕВНОСТ 

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.1.1.4. 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 

 

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 

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 
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CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

 

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 

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 

5. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ.  

- правилно изговара гласове;  

- изражајно чита уметнички текст обрађен у настави и изражајно казује научен текст;  

- препричава текст без сажимања или са сажимaњем.  

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.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према 
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датим критеријумима) 

 

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 

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.2.3.2. 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.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица: 

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* 

5. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ.  

- поштује књижевнојезичку норму у говору;  
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- зна да исприча о стварном или измишљеном догађају, у првом или трећем лицу, поштујући 

изворну хронологију или ретроспективно;  

- уме усмено да обавести некога о нечему и опише нешто (да усмено сачини експозиторни и 

дескриптивни текст);  

НАПРЕДНИ НИВО 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 

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.3.2.5. 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.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и 

њиховим граматичким категоријама 

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* 

5. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ.  

- уме да формулише своје мишљење и да га јавно искаже;  

- и има изграђену културу комуникације (културу сопственог изражавања, као и слушања и 

поштовања туђег мишљења) 

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=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
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2564


Програм допунске и додатне наставе за шести разред 

 

 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, и за ученике који су – из објективних разлога – изостајали са редовне 

наставе приликом обраде новог градива.  

 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 из 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 испољени недостаци у знању, 

умењу и вештини ученика. Допунски рад представља 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.  

ЦИЉЕВИ: 

-проширивање знања о сложеној реченици; 

-препознавање и уочавање гласовних промена у творби и промени речи; 

-упознавање творбе и функције глаголских облика; 

-утврђивање знања о значају и функцији придевских заменица; 

-постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог изражавања; 

-оспособљавање ученика за стваралачку употребу језика, тј.за сликовито и оригинално 

казивање; 

TEME: 

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. 

-Подела речи по настанку: просте, изведене и сложене.  

-Сложенице, примери сложених речи насталих срастањем двеју или више речи, односно 

њихових творбених основа. Префикси; примери именица, придева и глагола насталих 

префиксацијом (праунук, превелик, научити). 

-Самогласници и сугласници, подела речи на слогове, подела сугласника по месту изговора и 

по звучности.  

- Гласовне промене и алтернације- уочавање у грађењу и промени речи: палатализација и 

сибиларизација, неостојано а, промена л у о, једначење сугласника по звучности, једначење 

сугласника по месту изговора, јотовање, асимилација и сажимањ самогласника, губљење 

сугласника.  

-Придевске заменице: разликовање по значењу и функцији- присвојне, показне, односно-

упитне, неодређене, опште, одричне. 

- Грађење и значење глаголских облика: аорист, футур 2, имперфекат, плусквамперфекат, 

императив, потенцијал, трпни глаголски придев, глаголски прилози.  

- Реченица- комуникативна и предикатска. 

-Независне и зависне предикатске реченице. 



-Вежбе у исказивању реченичних чланова речју, синтагмом и зависном реченицом. 

-Комуникативне реченице које се састоје од једне независне предикатске реченице и од више 

њих. 

Правопис  

-Понављање и увежбавање правописних правила обрађених у претходним разредима (писање 

речце ли уз глаголе, не уз глаголе, именице и придеве, нај уз придеве, употреба великог 

слова...). 

-Писање заменица у обраћању: Ви, Ваш. 

-Писање имена васионских тела. 

-Интрепункција после узвика. 

-Растављање речи на крају реда. 

-Писање глаголских облика које ученици често погрешно пишу(радни глаголски 

придев,аорист,потенцијал,перфекат,футур 1.) 

-Навикавање ученика на коришћење правописа(школско издање). 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

-Основни облици усменог и писменог изражавања: препричавање, причање са коришћењем 

елемената композиционе форме, описивање спољашњег и унутрашњег простора, извештавање. 

-Усмена и писмена вежбања: слушање звучних записа, казивање напамет научених лирских 

текстова; некњижевне речи и туђице; сажимање текста уз појачање 

информативности.портретисање особе из непосредне околине по самосталном сачињеном 

плану; увежбавање технике у изради писменог састава (избор грађе, њено компоновање, 

коришћење пасуса, обједињавање описивања и приповедања).  

КЊИЖЕВНОСТ  

-Тумачење условљености догађаја и ситуација, осећања, сукоба, поступака, нарави и 

карактерних особина ликова (у епским и драмским делима). Откривање главног осећања и 

других емоција у лирским песмама. Уочавање мотивске структуре песме.  

-Овладавање књижевнотеоријским појмовима: врсте строфа, стихова, риме. Препознавање 

језичкостилских изражајних средстава (контраст, хипербола, градација). Родови и врсте. 

-Увежбавање читања (у себи, наглас). 

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ: 

Ученик ће моћи да: 

-уочава просте реченице у сложеној 

-разликује сугласнике по месту изговора и звучности; 

-уочава и разликује гласовне промене и објашњава њихово значење на конкретним 

примерима. 

- препознаје врсте придевских заменица; 

- препознаје глаголске облике, објасни њихову творбу и функцију. 

- исправно писати имена васионских тела и друга властита имена 

-препознаје карактерне особине ликова у епском делу; 

-илуструје властите судове и закључке примерима из текста; 

- објашњава доживљај који изазива лирско дело 

- изражајно чита обрађени текст 

 

Додатни рад  

 За додатни рад опредељују се ученици од 4. До 8. 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 ученици чија се 

знања, интересовања и даровитост изразитије испољавају већ у 1,2. И 3. разреду. Такве 

ученике уочавају, прате и подстичу наставници разредне наставе и педагошко-психолошка 

служба школе све до 4. разреда када се први пут организује додатни рад (изводи се све до 

завршног разреда).  

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

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



док се не реализује утврђени програм. Уколико се, изузетно, додатни рад организуеј 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.).  

 Додатни рад- заснован на интересовању ученика за проширивање и продубљивање 

знања, умења и вештина- непосредније активира ученике и оспособаљава 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 посебно стимулисти.     

 

ЦИЉЕВИ: 

-проширивање знања o језику; 

-оспособљавање ученика за стваралачку употребу језика, тј.за сликовито и оригинално 

казивање; 

-развијање маште и креативност надарених ученика. 

TEME: 

 

ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену 

комуникацију стандардним српским језиком. Основни програмски захтев у настави граматике 

јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем. 

-Говорне вежбе о слободно изабраним темама (јасност, прецизност, језгровитост, лични тон у 

излагању).  

-Значење и употреба падежа (номинатив- предикатив; генитив- квалификативни, 

темпорални;датив- циљ, етички датив; акузатив- правац, место, мера, количина; инструментал- 

место, начин; локатив- време, даљи објекат). 

-Прости и сложени глаголски облици – значење и употреба. 

-Вежбе у говору с правилним акцентовањем. Акценат у савременом књижевном језику и 

локалном говору. 

-Проучавање локалног говора. Бележење локализама и позајмљеница и утврђивање њиховог 

порекла. Замењивање локализама и позајмљеница речима и изразима стандардног књижевног 

језика.  

 

КЊИЖЕВНОСТ  

-Анализа самостално одабраног прозног дела из лектире (фабула, композиција, ликови, теме, 

идеје, изразита психолошка и дескриптивна места). 

-Анализа лирске песме (основно осећање, мотиви, песничке слике, особености песничког 

језика). 

-Анализа књ.дела из текуће српске књижевности (по избору ученика). 

 

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ: 

Ученик ће моћи да: 

 

-Прошири и продуби знања, умења и вештине и оспособи се за самообразовање, 

 -Развије машту,  

-бави се стваралачким радом и самостално користи различите изворе сазнања. 

 

 



 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
72ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 

 

 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРД: А2 који је у складу са европским стандардима учења страних 

језика.  

 

 

 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

- 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 

(описивање времена,прогноза); 

- Традиција и обичаји у културама земаља 

чији се језик учи (карневал ...); 

- Оброци (сличности и разлике са исхраном у 

земљама чији се језик учи), 

наручивање хране,савети о хигијени у 

кухињи; 

- Стамбена насеља – како станујемо (блок, 

насеље, кућа ...); 

- Споменици и знаменитости у великим 

градовима (у земљи чији се језик  учи); 

- Куповина одеће (величина, боје, мода, 

стилови и трендови ); 

- 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 / медијатеци; 

-Употреба информација из медија. 

-Образовни систем удругим земљама 

ЦИЉ наставе енглеског језика је развијање 

сазнајних и интелектуалних способности 

ученика, његових хуманистичких, моралних и 

естетских ставова, стицање позитивног 

односа према другим језицима и културама, 

као и према сопственом језику и културном 

наслеђу, 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. 

ЗАДАЦИ наставе енглеског језика су: 

- разумевање говора 

- усмено изражавање 

- разумевање текста 

- писменоизражавање 

- интеракција 

- разумевање књижевног текста 

- знања о језику и стратегије учења 

(способност ученика да језичке структуре 

правилно употреби у датој комуникативној 

ситуацији) 

 

 

 



ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 
ЦИЉЕВИ: Допунска настава у 6. разреду организује се са циљем да се помогне ученицима 

који имају потешкоћа у праћењу часова редовне наставе, који остварују слабије резултате на 

проверама знања, као и ученицима који из здравствених или неких других разлога дуже време 

изостају са часова редовне наставе. 

ЗАДАЦИ: Задаци допунске наставе енглеског језика су да код ученика развију основни ниво 

знања и постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – оспособити ученика да разуме основне инструкције 

наставника и да адекватно реагује на њих, да разуме основне форме учтивог обраћања и 

да разуме основне фразе и најфреквентније речи предвиђене наставним планом и 

програмом за 6. разред. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – оспособити ученика да поседује одређени фонд речи за 

узраст 6. разред, да препознаје врсте речи и да препознаје различита глаголска времена. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик треба да разуме кратке текстове који 

садрже познате језичке елементе и може у тексту да разликује битно од небитног. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик треба да зна и примењује енглески алфабет и да 

саставља једноставну, разумљиву, граматички исправну реченицу предвиђену за узраст 

6. разреда. 

САДРЖАЈ: За 6. разред планиране су следеће теме: A slice of life, Do you agree?, Stories, 

Entertainment, On the move, Echoes of the past, Differences, Our incredible world, Looking ahead, 

Some ketchup, please!, In the wild and Who cares?. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Допунска настава оствариваће се најчешће у 

међусмени или по завршетку редовне наставе поподне. За 6. разред биће реализовано најмање 

18 часова у кабинету за енглески језик у групама од oko 10 ученика.  

 

ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 
ЦИЉЕВИ: Додатна настава у 6. разреду организује за ученике који брже напредују и са 

лакоћом савладавају све теме и садржаје предвиђене наставним планом и програмом за 6. 

разред.  

ЗАДАЦИ: Задаци додатне наставе енглеског језика су да код ученика развију напредни ниво 

знања и постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – ученик разуме дуже дијалоге, приче и песме о темама 

предвиђеним наставним програмом за 6. разред. Разуме и користи начела вођења 

разговора. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – ученик зна и у свом говору примењује научена 

граматичка правила (уме да их објасни и зна терминологију у вези са њима); уме да 

одреди значење непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста или 

порекла; зна значење речи и фраза из школских текстова предвиђених за 6. разред и 

правилно их употребљава. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик адекватно интерпретира садржаје 

писаних текстова предвиђених за узраст 6. разреда, изводи закључке засноване на 

датом тексту, издваја кључне речи и резимира текст. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик издваја кључне информације и пише самостално 

текстове од 70 речи.  

САДРЖАЈ: За 6. разред планиране су следеће теме: A slice of life, Do you agree?, Stories, 

Entertainment, On the move, Echoes of the past, Differences, Our incredible world, Looking ahead, 

Some ketchup, please!, In the wild and Who cares?. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Додатна настава оствариваће се најчешће у 

међусмени или по завршетку редовне наставе поподне. За 6. разред биће реализовано најмање 

18 часова у кабинету за енглески језик у групама од 10 ученика. У настави се користи уџбеник 

Messages 2, аутори Noel и Diana Goodey, издавач Klett. 



ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 
                                         - 36 ЧАСА ГОДИШЊЕ /1 ЧАС НЕДЕЉНО 

 
ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

I СЛОБОДНО РИТМИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ 

БОЈЕНИМ МРЉАМА, ЛИНИЈАМА 

СВЕТЛИНАМА, ОБЛИЦИМА И ВОЛУМЕНИМА  

 

II  ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

III ТЕКСТУРА 

 

IV СВЕТЛИНА 

 

V  БОЈА 

 

VI СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ДЕЛИМА ЛИКОВНЕ 

УМЕТНОСТИ 

 

 

 

 

 

Ученици треба да: 

- развију ликовно-естетски сензибилитет за: спонтани 

ритам бојених мрља, линија, светлости, визуелно 

споразумевање, текстуру, светлину, боју и свет 

уобразиље у ликовним делима; 

- покажу интересе и способности за самостално 

откривање визуелних појава и законитости света 

облика: светло–тамно, облик-боја, простор, 

композиција; 

- посматрају и естетски доживљавају дела ликовних 

уметности; 

- развијају љубав према ликовном наслеђу; 

- се оспособе за стваралачко преношење визуелно-

ликовних искустава у природно-друштвено научна 

подручја и тако развију интересовање за 

оплемењивање заштиту природе и смисао за 

унапређивање културе живљења. 

 

 
Начин остваривања програма 
Наставни садржаји програма за 6. разред базирају се на непосредном опажању ритма 

светлина, боја, текстуре и чулне осетљивости и осећајности за визуелно споразумевање и свет 

уобразиље у ликовним делима. 

Конципирани су тако да подстичу визуелну радозналост, отвореност за нова сазнања и 

на основама претходних искустава. Истраживањем непосредне околине и уметничког дела, 

подстичу са сазнајни процеси. 

Код ученика се подстиче отвореност за оригинално решавање проблема коришћењем 

савремених ликовно-техничких средстава. 

Кроз разговор са ученицима, треба их наводити да разумеју зашто нешто треба да знају, 

тежити откривању суштине, како би се дошло до смисла наставе ликовне културе.Омогућити 

ученицима да усвоје знање а паралелно са тим треба их усмеравати у креативном практичном 

раду и процесима игара, где понуђене информације не треба да буду оквири већ подстицаји. 

 

 

ЛИСТА СТАНДАРДА ПО НИВОИМА И ОБЛАСТИМА 

Следећи искази описују шта ученик-ца зна и уме на основном – 1. нивоу: 

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 ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 

2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ 

УМЕТНОСТИ 

ЛК.1.2.3. описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 

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 су означени на следећи начин: скраћеница за назив предмета (ЛК – ликовна 

култура ); први број као ознака за ниво ( 1. – основни ниво, 2. – средњи ниво, 3. – напредни 

ниво); други број као ознака за област (1.,2. и 3) и трећи број као редни број стандарда у 

одређеној области на одређеном нивоу.  

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, синетичке 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.  

Следећи искази описују шта ученик-ца зна и уме на средњем – 2. нивоу: 
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. 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...) 

ЛК.2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст ЛК.2.1.2. и 

ЛК.2.2.2. 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 разних области 
 
3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

Следећи искази описују шта ученик-ца зна и уме на напредном – 3. нивоу:  
 
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  
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 
 



МУЗИЧКА КУЛТУРА 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ   
 

Област: ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Основни ниво 

- Ученик препознаје основне елементе музичке писмености у примерима предвиђеним 

Наставним планом и програмом 1.1.1. 

- Ученик познаје основне карактеристике певачких гласова и разликује, вокалне, 

инструменталне и вокално инструменталне саставе. 1.1.2. 

- Ученик познаје основне карактеристике програмске и апсолутне музике. 1.1.2. 

- Ученик препознаје одређене музичке жанрове предвиђене Наставним планом и програмом. 

1.1.2. 

- Ученик познаје основне појмове српске народне музуке и музике других народа. 1.1.2. 

 

Средњи ниво 

- Ученик примењује основне елементе музичке писмености у примерима предвиђеним 

Наставним планом и програмом. 2.1.1. 

- Ученик повезује специфичне карактеристике инструмената, гласова и састава са музичким 

изразом. 2.1.1. 

- Ученик познаје дела и представнике програмске и апсолутне музике предвиђене 

Наставним планом и програмом. 2.1.1. 

- Ученик познаје карактеристике одређених музичких жанрова предвиђених Наставним 

планом и програмом 2.1.2. 

- Ученик повезује изражајне елементе српске народне музике и музике других народа са 

контекстом народног живота. 2.1.3. 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

I ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

 

 

II СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

  

 

  

III СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

ЦИЉ: - развијање интересовања за 

музичку културу; 

- развијање музикалности и 

креативности; 

- неговање смисла за заједничко 

музицирање у свим облицима васпитно 

– образовног рада са ученицима; 

- упознавање музичке традиције и 

културе свога и других народа. 

ЗАДАЦИ: - неговање способности 

извођења музике (певање-свирање); 

- стицање навике слушања музике, 

подстицање доживљаја и 

оспособљавање за разумевање музике; 

- подстицање креативности у свим 

музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање 

музике); 

- упознавање основа музичке 

писмености и изражајних средстава 

музичке уметности; 

- припремање програма за културну и 

јавну делатност школе; 

- упознавање занимања музичке струке. 



 

Напредни ниво 

- Ученик познаје основне елементе музичке писмености и контекст музичког догађаја. 3.1.1. 

- Ученик познаје грађу и звук инструмената и препознаје инструменте и саставе. 3.1.1. 

- Ученик повезује структуралну и драматуршку димензију музичких дела предвиђених 

Наставним планом и програмом. 3.1.4. 

- Ученик повезује драматуршке и структуралне елементе са естетском применом у музичким 

жанровима предвиђевим Наставним планом и програмом. 3.1.4. 

- Ученик уме да анализира повезаност народног музичког облика са контекстом нароног 

живота. 3.1.2. 

-  

Област: СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

Основни ниво 

- Ученик препознаје основна темпа, динамику, форму, врсту такта. 1.2.1. 

- Ученик препознаје инструменталне и вокалне саставе.. 1.2.2. 

- Ученик препознаје инструментално концертно дело. 1.2.2. 

- Ученик препознаје народну песму у делима наших композитора. 1.2.3. 

- Ученик препознаје народно и уметничко стваралаштво. 1.2.4. 

 

Средњи ниво 

- Ученик може да одреди и опише карактер слушаног дела. 2.2.1. 

- Ученик препознаје инструменте и основне врсте гласова. 2.2.1. 

- Ученик препознаје везу између музичког и ванмузичког садржаја. 2.2.1. 

- Ученик препознаје основне елементе српске концертне музике. 2.2.2. 

- Ученик може да схвати однос музичког и ванмузичког садржаја, садржај дела 2.2.2. 

- Ученик препознаје основне елементе српске народне музике. 2.2.1. 

- Ученик препознаје одређена дела народног и уметничког стваралаштва, као и фолклорну 

музику других народа. 2.2. 

 

Напредни ниво 

- Ученик уочава повезаност музичких елемената са музичким изразом, карактером. 3.2.1 

- Ученик препознаје карактеристичне технике свирања и боје гласова. 3.2.1. 

- Ученик препознаје структуралне елементе одређеног дела. 3.2.1. 

-  Ученик може да препозна извођачки састав у примерима предвиђеним и повеже са 

Наставним планом и програмом и повеже га са карактеристикама одређеног жанра. 3.2.2. 

- Ученик познаје основне елементе српске народне музике. 3.2.3. 

- Ученик познаје одређена дела народног и уметничког стваралаштва, као и фолклорну 

музику других народа. 3.2. 

 

Област: МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

 

Основни ниво 

- Ученик чита сложенији нотни текст (до 16 тактова) парлато, пева га солмизацијом уз 

тактирање и свира на једном мелодијском инструменту. 1.3.1. 

- Ученик може да пева или свира једноставне примере различитих жанрова предвиђених 

Наставним планом и програмом. 1.3.1. 

 

Средњи ниво 

- Ученик анализира нотни текст, чита га парлато са тактирањем и свира на једном 

мелодијском инструменту.  2.3. 

- Ученик може да изводи вишегласне композиције. 2.3. 

 

 



Напредни ниво 

- Ученик може да пева у хору и свира у оркестру једноставне песме различитих жанрова. 

3.3.1. 

- Ученик може да изведе игру по избору. 3.3.1. 

- Ученик може да учествује у школској приредби. 3.3.1. 

 

 

Област: МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 

Основни ниво 

- Ученик може да осмисли једноствну ритмичку пратњу за песму коју зна на неком од 

Орфових ритмичких инструмента. 1.4.3. 

- Ученик може да направи једноставне музичке инструменте, импровизује ритмичку пратњу 

на њима. 1.4.1. 

- Ученик може да осмисли једноставан ритмички аранжман и одсвира га 1.4.1. 

 

Напредни ниво 

- Ученик може да осмисли једноствну ритмичку пратњу, може да је запише и одсвира. 3.4.1. 

- Ученик може да црта мање сложене инструменте или импровизује једноставну мелодију и 

ритмичку пратњу на инструменту који је направио. 3.4.2. 

- Ученик може да осмисли ритмички аранжман на задату мелодију у стилу народне музике и 

изведе га. 3.4.2. 

 

ХОР И ОРКЕСТАР 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ и задаци: 

 Развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и 

културе свога и других народа 

 Неговање способности извођења музике (певање и свирање) 

 Оспособљавање за разумевање музике 

 Подстицање креативности у свим музичким активностима 

 Упознавање основа музичке писмености 

 Припремање програма за културну и јавну делатност школе 

 Упознавање занимања музичке струке 

Оперативни задаци: 

 Певање по слуху и из нотног текста композиција наших и других народа 

 Упознавање основних појмова из музичке писмености 

 Упознавање музичких дела уз основне информације о делу и композитору 

 Развијање стваралачке способности 

  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Извођење музике 

 Обрадити и певати народне, дечје, уметничке песме, каноне и песме наших и страних 

композитора 

 На ритмичким и мелодијским инструментима изводити песме одговарајуће тежине 

 Кроз обраду песама упознати различите лествице 

Слушање музике 

 Слушање вокалних, вокално-инструменталних и инструменталних композиција наших 

и страних композитора 

 Посебан осврт на соло и хорску песму уз основне информације о делу и композитору 

 Оспособљавање за препознавање звука инструмента у  слушаним примерима, 

представљање изгледа и могућности инструмената  

 



Извођење музике 

 Подстицање музичке креативности кроз импровизацију на доступним инструментима 

 Импровизовање дијалога на инструментима Орфовог инструментаријума 

 Стварање дечјих композиција 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Основни принцип у остваривању циљева и задатака рада је активно учешће ученика на часу. 

При томе треба обухватити сва подручја предвиђена за тај разред и комбиновати разне методе 

у настави. 

Настава изборног предмета хор и оркестар остварује се кроз певање, свирање и слушање 

музике, и кроз дечје музичко стваралаштво. 

Групним или појединачним певањем или свирањем развија се способност ученика да активно 

учествује у музичком животу своје средине. 

Изборни предмет хор и оркестар обухвата сва одељења истог разреда у школи. 

Могу се основати:  

o Групе певача вокалних солиста 

o Групе солиста инструменталиста 

o Групе љубитеља слушања музике 

o Групе младих композитора 

o Групе младих етномузиколога 

За реализацију програма овог изборног предмета користе се одговарајући уџбеници, 

приручници и збирке доступне извођачким могућностима ученика. 

Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа на школским и другим 

приредбама и такмичењима. 

За изборни наставни предмет хор и оркестар предвиђен је 1 час недељно, односно 36 часова 

годишње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЈА 
72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

ЦИЉ НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ: 

- допринос разумевању прошлости људског друштва у средњем веку 

- разумевање времен. и просторних одредница средњег века 

- познавање народа и држава у средњем веку 

- познавање типова производње у средњем веку 

- разумевање постојања различитих друштвених група и њихове карактеристике 

- упознавање са религијама на простору Медитерана, Балкана и Европе 

- упознавање са културним достигнућима 

- познавање значајних личности и њихов допринос у општој и нац. историји 

 

 

ТЕМЕ ЗАДАЦИ  

 

I ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

 

II  СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

 

III ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

IV СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

V СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА ОСМАНЛИЈСКИХ 

ОСВАЈАЊА 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

- знати основне одлике средњег века  

( друштво, држава, култура, веровање, привреда, начин 

живота ...) 

- уочавати разлике на одређеним просторима и у одређеним 

временским периодима 

- знати личности које су обележиле средњи век у општој и 

националној историји 

- знати временске и догађајне одреднице у општој и нац. 

историји 

- знати просторне одреднице 

- могућност приказивања средњ. простора у средњ. 

временским оквирима 

- знати народе који су тада живели а постоје до данас, 

нестали су или променили име 

- знати државе које су створили, а постоје до данас 

- знати карактерис. државе и њихов значај 

- знати територије најзначајнијих држава 

- разумети осн. карактеристике средњ. привреде 

- разумети развојност 

- уочити утицај привреде на развој државе, друштва и 

начин живота 

- знати друшт. групе и њихова обележја 

- знати осн. карактеристике начина живота сваке групе 

- бити у стању да одреди којој друшт. групи припада владар 

и по чему се његов начин живота разликује од начина 

живота групе којој припада 

- познавати религије особене за простор Европе и Балкана 

- бити у стању да уочи утицај религије на живот 

- разликује културна подручја у Европи 

 

Начин остваривања програма 

 

 Да би се избегла, или барем умањила стара бољка историје као наставног предмета да 

се подаци уче напамет и без разумевања, има се обратити пажња на самостални рад ученика у 

коме се наставник јавља као онај који усмерава рад. Тиме се постижу далеко бољи резултати а 

ученик градиво савлађује са разумевањем.  

 Важно је истројиске теме предочити као „причу“ засновану на чињеницама али не 

монотону већ довољно динамичну да заинтересује ученика. У ту сврху треба користити и 

помоћна наставна средства (карте, слике, родословне таблице...). Основно остаје да се 

постигне разумевање узрочно-последичних веза код ученика, што се остварује питањима 



наставника или ученика. Дискусија треба да буде честа и припремљена да би водила 

продубљивању размевања процеса код ученика. 

 Корелацију са осталим предметима, пре свих са географијом али и српским језиком, 

ликовном и музичком културом, треба остварити у договору са колегама. 

 Поред фронталног облика рада, као најчешћег у настави историје има се користити и 

групни и индувидуални облик рада, који мора бити посебно добро испланиран. Ово је посебно 

важно услед малог фонда часова. Монолошка и дијалошка метода треба да су најзаступљеније 

али треба, према потреби, користити 
и друге методе. Посебно је важно користи историјске карте, јер се њиме постиже лакше, 

потпуније усвајање знања и подстиче разумевање код ученика. Рад са изворним текстовима 

може послужити као илустрација приликом излагања новог градива и као увод у самостални 

рад ученика, или дискусију. 

 Од наставних средстава треба користити историјске и географске карте, илустрације, 

музејске експонате, културно историјске споменике и друга средства која се покажу 

доступним 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИНУЋА 

 
Садржај теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

УВОД 
Основне одлике 

средњег века 

(појам средњи 

век,хронолошк

и и просторни 

оквири, светске 

цивилизације у 

периоду 

средњег века) 

 

 

- Зна дефиницију појма - 
средњи век 

- Именује историјски 

период од V до XV века  

- Зна да наведе 

хронолошке оквире појма 

средњи век  

- Зна да именује 

феудализам и 

хришћанство као основне 

одлике средњег века 

-Зна да именује 

историјске периоде стари 
век и средњи век и зна 

њихов хронолошки 

редослед 

- Уме на ленти времена да 

прочита хронолошки 

редослед историјских 

периода 

- Зна да наведе основне 
карактеристике периода 

званог средњи век 

-Зна да објасни зашто 

смо за почетак и крај 

средњег века узели баш 

те хронолошке 

одреднице 

- Зна да повеже 

историјски период са 

друштвеним уређењем 

које је тада 

преовладавало 
- Развијање умења 

израде ленте времена са 

унетим хронолошким 

границама историјских 

периода 

 

 

-Уме да упореди основне 
карактеристике старог и 

средњег века 

-Зна да објасни разлику кмет-

роб 

- Развијање умења самосталне 

израде ленте времена 

историјских периода 

 

Основни 

историјски 

извори за 

историју 

средњег века 

(писани-повеље, 

писма, записи, 

натписи, 

хронике, 

летописи, 

житија светих, 

биографије 

владара...; 

материјални-

новац, печати, 

ликовна 

уметност, 

архитектура...) 

 

-Препознаје историјске 

изворе и  смешта их у 

одговарајући историјски 

период 

-Уме да на примерима 
препозна врсту 

историјских извора (нпр. 

Стари град)-по могућству 

проверити ова знања у 

Музеју у одељку за 

средњи век, или кроз 

дијафилмове или ППТ 

(фреске, оружја, оруђа, 

топуз, стреле, иконе, 

новчићи-наши и страни...) 

-Зна да наведе пример за 

легенду и народну песму 
из средњег века (легенда 

о краљу Артуру, Косовска 

легенда, из нашег краја...) 

-Зна, разликује и именује 

места где се чувају 

- Именује писане 

историјске изворе за 

средњи век: повеље, 

писма, записи, натписи, 

хронике, летописи, 
житија светих, 

биографије владара... 

-Зна да дефинише: 

повеље, писма, записи, 

натписи, хронике, 

летописи, житија 

светих, биографије 

владара...и да их 

препозна на примерима 

на часу 

- У музеју препознаје 

врсте историјских 
извора 

 

 

 

 

-Уме да изврши селекцију 

историјских извора по 

важности за историју као науку 

- Уочава и објашњава разлику 

између историјских извора за 
стари и средњи век 

 



материјални, а где писани 
историјски извори;  

-Зна где су у Ужицу 

Архив, Музеј, Градска 

библиотека 

ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Сеоба народа и 

ране 

средњовековне 

државе у 

Западној 

Европи 

(Хуни, Атила, 

германске 

државе на 

територији 

Западног 

Римског 

царства) 

- Зна шта се подразумева 

под синтагмом Велика 

сеоба народа 

- Зна да наведе кључне 
чињенице о Великој 

сеоби: када је била 

(375), ко је покренуо 

(Хуни) и последице: 

сеоба варварских 

народа, пад Западног 

римског царства (476), 

стварање нових држава 

на територији ЗРЦ  

- Зна, уз помоћ 

наставника, да покаже 
Врата народа, 

територију ЗРЦ, ИРЦ и 

варварске државе 

настале на територији 

ЗРЦ 

- Зна да је пад ЗРЦ (476) 

узет за кључни догађај 

краја старог и почетка 

средњег века 

-Зна ко су: Хуни, Франци 

и Атила „Бич божији“ 

-Зна самостално да опише 

Велику сеобу народа уз 
показивање на карти 

-Зна самостално на карти 

да покаже Врата народа, 

правац продора Хуна, 

ЗРЦ, ИРЦ, новонастале 

државе на територији ЗРЦ 

- Зна коначну судбину тих 

новостворених 

варварских држава и 

народа који су их 

створили (нестали, 
асимиловали се, 

освојени...) 

-Зна да објасни појам 

вандализам, као и како је 

настао 

- Развијање умења 

коришћења градива у 

другачијој форми. Уме да 

изради интервју са 

Атилом 

- Зна целовито, самостално, 

течно, узрочно-последично, уз 

коришћење карте, да опише 

Велику сеобу народа 
 -Зна да повеже одређене 

топониме, који се данас налазе 

у Европи са некадашњим 

народима, који су нестали кроз 

историју  (Ломбардија, 

вандализам, Баварска, 

Саксонија, Венеција, 

Нормандија, Јитланд, 

Мађарска-Хунгарија, Енглеска, 

Фрушка гора-Фрузи, Франци...) 

- Зна да у оквиру процеса сеоба 
( не баш у вези са Великом 

сеобом народа) исприча 

основне чињенице о Виконзима 

(Норманима) и њиховој сеоби, 

насељавање Енглеске 1066-

Виљем Освајач и Нормандије, 

као и Јужне Италије. 

- Уме да напише састав: Мој 

сусрет са Атилом 

Формирање 

феудалног 

друштва 

(витезови и 

кметови, 

пирамидална 

хијерархија 

власти, вазални 

односи, рурално 

друштво) 

 

- Зна да именује делове 

структуре феудалног 

друштва и које су 
основне разлике међу 

појединим слојевима 

(друштвеним групама: 

феудалац-кмет)  

-Зна да разликује, у 

основним цртама: ко је 

сениор, а ко је вазал 

(сениор даје вазалу 

феуд-посед, а вазал 

верно врши војну 

службу и сакупља 
порез)  

-Зна ко су кметови и 

које су обавезе кметова 

према феудалцима 

- Зна дефиницију 

појмова: феуд, феудално 

друштво, сениор, вазал 

-Зна да на слици 

препозна ком слоју 

друштва неко припада  

- Зна прецизно, са 

разумевањем да опише 

вазалне односе (зашто се 
ступа у вазалне 

односе,обавезе сениора 

према вазалу и вазала 

према сениору) 

-Зна да опише односе 

између феудалаца и 

кметова 

-Зна да опише разлике 

међу слојевима, на основу 

слика (властела, трговци, 

свештенство, кметови, 
витезови) 

-Зна да опише ко су 

витезови, како се постаје 

витезом и која је његова 

улога у феудалном 

друштву 

- Уме да протумачи 

пирамидалну структуру 

феудалног друштва 

- Зна целовито и јасно да 

опише структуру феудалног 

друштва и односе између 
појединих слојева 

-Зна да упореди положај кмета 

и роба  

-Зна да упореди робовласничко 

и феудално друштво 

 

Франачка 

држава и 

ранофеудална 

привреда 

(христијанизац

ија Германа, 

Карло Велики, 

распад 

Франачке, 

-Зна самостално на 

карти да покаже 

Франачку државу и Рим  
-Зна да именује модерне 

државе које су настале 

распадом Франачке 

државе и зна да их 

покаже на карти, уз 

помоћ наставника  

-Зна ко је Карло Велики и 

по чему је познат 

-Зна да је Франачком 
владала династија 

Каролинга 

-Повезује и зна да опише  

процес преображаја, 

некадашње римске 

провинције Галије која је 

-Целовито, јасно, течно, уз 

показивање на карти, 

објашњава настанак, развој и 
нестанак Франачке државе 

(Хлодовех, крштење, 

настанак,државе (крV. /поч.VI); 

Карло Мартел-732.-битка код 

Поатјеа, зауставља Арабљане; 

Пипин Мали 756.-оснива 



основне 

карактеристике 

натуралне и 

робно-новчане 

привреде) 

-Зна основне 
карактеристике 

натуралне привреде 

(размена робе за робу)  

-Зна ко су Романи, да су 

Франци романизовани 

Германи  

-Зна да је Карло Велики 

најпознатији Франачки 

владар (прво краљ, па 

цар) 

 

  

постала данашња 
Француска 

- Зна да опише главне 

карактеристике натуралне 

привреде и да објасни 

зашто је у раном средњем 

веку била преовлађујућа у 

Западној Европи 

-Зна да, уз помоћ 

наставника,  опише 

везаност Франачке 

државе и њених владара 

са Римокатоличком 
црквом (Крштење-

Хлодовех-настанак 

државе; Пипин Мали-

стварање папске државе, а 

он преузима престо 

Франачке од Меровинга; 

папа крунише Карла 

Великог, 800.г., а овај 

ширећи државу, шири 

хришћанство из Рима) 

-Зна да опише процес 
романизације Франака 

-Зна на карти, самостално 

да покаже ширење 

Франачке државе, и 

државе на које се распала 

843. 

-Зна да опише и 

протумачи историјску 

извор: слике „крштење 

Хлодовеха“ и „крунисање 

Карла Великог“ 

Папску државу и преузима 
престо у Франачкој, ствара 

династију Каролинга, Карло 

Велики (768-814), шири државу 

ка истоку: Саси, Баварци, 

Лангобарди, Авари, Хрвати, 

распад државе 843.г. у Вердену 

на: Свето Римско царство-

Немачку, Италију и 

Француску) 

-Зна да да пример за натуралну 

привреду 

- Зна зашто су се сукобиле 
владарске идеологије Франачке 

и Византије, када се Карло 

Велики прогласио за цара 

Византија до 

VII  века  

(грчко и римско 

наслеђе,Конста

нтин Велики, 

оснивање 

Цариграда,Јуст

инијан I и 

покушај обнове 

Римског 

царства) 

-Зна да су Источно 

римско царство- 
Византија-Ромејско 

царство синоними  

-Зна да становници 

Византије себе зову 

Ромејима 

-Зна да је главни град 

Византије- Цариград-

Константинопољ 

(Визант, Истанбул-

Други Рим)  

-Зна да Византијом 
влада цар ( да по срв. 

идеологији на свету 

може бити само један 

цар) 

-Зна да на карти покаже 

Источно римско 

царство, Цариград, 

Средоземље 

-Зна ко су Константин 

Велики и  Теодосије и 

зашто су важни за 

настанак Ромејског 
царства  (313-Милански 

едикт; 330-оснивање 

Цариграда, 394-

признавање 

хришћанства за једину 

-Зна да опише основне 

карактеристике 
Јустинијанове владавине ( 

време владавине (527-

565), освајања Вандала, 

Острогота и дела 

Визигота, Теодора, 

кодификација)  

- Зна да препозна и 

истакне добре и лоше 

стране Јустинијанове 

владавине 

- Зна на карти, 
самостално, да покаже 

Византију пре, у време, и 

после Јустинијана 

 

- Зна да целовито, узрочно-

последично логично објасни 
настанак Источног римског 

царства уз показивање на карти 

-Зна да целовито, хронолошки 

јасно, узрочно-последично 

логично опише владавину цара 

Јустинијана ( место рођења-

Царичин град (Јустинијана 

Прима)-код Лебана;  време 

владавине (527-565), освајања 

Вандала, Острогота и дела 

Визигота, Теодора, Велизар, 
Нарзес, кодификација, 

изградња Свете Софије...) 



веру у Царству; 
395.подела царства на 

Источно и Западно) уз 

помоћ наставника 

-Зна да наведе основне 

карактеристике 

Византије: 

хришћанство, римска 

култура, римско право 

-Зна ко је Јустинијан ( 

да је владао у VI веку и 

да је покушао последњи 

пут да обнови Римско 
царство) и зашто је 

важан 

Византија до 

XII  века 

 (грчко и 

римско наслеђе, 

тематски 

систем, пронија, 

династије: 

Македонска и 

Комнини, 

робно-новчана 

привреда, 

привредни, 

културни и 

верски утицај 

на суседне 

народе-Бугаре, 

Србе, Русе...) 

-Зна да је опоравак 

Византије поч. VII века 

настао успостављањем 

тзв. тематског система  

- Зна да опише основне 

карактеристике робно-

новчане привреде 

(развијена, размена робе 

за новац) 

-Зна да наведе утицаје 
Византије на суседне 

народе: право, ширење 

хришћанства, 

хеленистичка култура 

(мозаици), архитектура, 

развој писмености, 

владарска идеологија, 

школство, однос према 

жени... 

- Уме да прочита 

једноставне 

информације из 
упоредне табеле везане 

за натуралну и робно-

новчану привреду 

-Зна на слици да 

препозна и именује 

мозаик 

- Повезује Византију са 

православним 

хришћанством  

 

 

- Зна да је Византија у 

више прилика зауставила 

ширење ислама ка Европи   

- Зна да опише главне 

карактеристике робно-

новчане привреде у 

Византији и да објасни 

зашто је та привреда 

развијенија од натуралне 

-Зна теоријски и кроз 
примере да објасни како 

је Византија утицала на 

околне народе (ширење 

хришћанства (Бугари, 

Руси, Срби, Грци...), 

прихватање закона 

(земљорадничког, 

поморског, 

Јустинијановог 

кодекса...); сликарство 

(фреске, мозаици...); 

владарска идеологија; 
писменост (Ћирило, 

Методије), књижевност, 

архитектура, церемоније, 

хералдика...) 

-Зна хронолошки да 

поређа: Константина, 

Теодосија, Јустинијана, 

(Ираклија, Василија II и 

Алексија Комнина) 

-Зна да објасни појмове 

покрштавање, 
христијанизација, уопште 

и на примерима 

-Зна да опише значај 

хришћанства, римског 

права и хеленистичке 

културе у 

Византији...(развијени 

градови, разни системи 

школства, мозаици, 

архитектура, управљање 

државом, латински, па 

грчки језик, центри 
ширења хришћанства: 

Цариград, Антиохија, 

Александрија, Јерусалим) 

- Зна шта значи и уме да 

објасни двоглавог орла у 

хералдици и владарској 

идеологији Византије 

(симфонија државе и цркве) 

-Зна шта је то грчка ватра 

-Зна да опише односе Франачке 

и Византије у време Карла 

Великог 

-Зна где је Кијевска Русија и да 
је њихов кнез Владимир 988.г. 

женидбом са византијском 

принцезом прихватио 

хришћанство 

-Уочава и истиче разлике 

тематског система у односу на 

западноевропски феудализам  и 

зна његове основне 

карактеристике: шта је то тема, 

ко је стратег, а ко стратиот 

- Зна да опише успон Византије 

у време Македонске династије 
(Василије II – Самуило) и у 

време Комнина (увођење 

пронијарског система)  

 

Хришћанска 

црква 

-Зна када је (1054) 

дошло до раскола 

- Зна да опише Раскол 

хришћанске цркве (време, 

- Зна ком рангу и цркви 

припадају чинови: епископ, 



(црквена 

организација, 

монаштво, 

манастири као 

средишта 

раносредњовеко

вне културе и 

писмености, 

процеси 

покрштавања, 

велики раскол 

и његове 

последице) 

хришћанске цркве и 
које су последице тог 

чина и дан данас  

-Зна ко су папа и 

патријарх и да је папи 

средиште у Риму, а 

патријарху у Цариграду  

- Препознаје 

хијерархију 

свештенства које 

припада православној, а 

које римокатоличкој 

цркви (уме да их 
повеже) на основу 

упоредне табеле  

-Препознаје на сликама 

верске објекте 

православне и 

католичке цркве 

-Зна шта је то манастир 

и ко су монаси 

-Разликује појмове 

монах и монарх 

-Зна на карти да покаже 
где су Рим, Цариград, 

Јерусалим 

-Зна да наведе значај 

хришћанске цркве у 

средњем веку 

узрок, последице)  
-Зна да наведе 

православну и католичку 

хијерархију  

- Уочава и објашњава 

значај хришћанске цркве 

у средњем веку  

- На карти показује  

подручја утицаја 

Римокатоличке и 

православне цркве 

 

надбискуп, бискуп  
- Зна да целовито опише однос 

хришћанске цркве у Франачкој 

и Византији, узроке и развој 

антагонизма између два центра 

и на који начин се сукоб 

продубио и траје до данас 

 

Исламски свет 

у средњем веку 

(Мухамед-

појава исламсе 

религије,настај

ање 

муслиманске 

државе у 

Арабијии 

арапска 

освајања,ососбе

ност државног и 

друштвеног 

уређења, распад 

јединствене 

државе, 

арапско-

исламска 

култура и њен 

утицај на 

културу народа 

Европе) 

-Зна када (622) и где се 

јавља ислам (Арабијско 

полуострво)  

-Зна име оснивача 

ислама (Мухамед) 

-На карти, уз помоћ 

наставника, уме да нађе 

Арабљанско полуострво 
и да покаже основне 

правце ширења ислама 

и државе (Франачка и 

Византија) које су га 

зауставиле у раном 

средњем веку  

-Зна ко су Арабљани, 

шта је то арабљански 

калифат  

-Именује и препознаје 

на слици исламску 
богомољу-џамију  

-Зна да у нашој земљи 

има муслимана и да 

треба да знамо основне 

чињениоце о њиховој 

вери  

-Зна да су Арабљани 

Европљанима пренели 

нпр: бројке, производњу 

папира, бусолу, барут, 

прање руку, ношење 

браде, јоргован, арапске 
коње, кратке приче (пре 

свега љубавне) уз помоћ 

наставника 

-Зна да се верници 

ислама зову муслимани 

- Зна да објасни појмове: 

калифат, караван 

-Зна да опише настанак 

ислама (ко га је основао, 

када, где, узрок, 

последице)  

-Зна на карти, самостално, 

да покаже простор 
настанка ислама и 

његовог ширења 

-Зна основне особености 

ислама као религије (5 

пута дневно молитва, 

одлазак на хаџилук у 

Меку-Ћаба, давање 

милостиње, забрана 

конзумирања алкохолних 

пића, пост) 

-Зна да опише арабијско-
европске односе у раном 

средњем веку  

- Зна уз помоћ табеле да 

упореди особине ислама и 

хришћанства 

 

- Зна да опише појам и процес 

исламизације у раном средњем 

веку 

-Зна да објасни појам калиф и 

хиџра  

-Зна целовито узрочно-

последично, уз коришћење 

карте, течно да опише настанак 
и развој ислама и ко га је и када 

зауставио (732. Карло Мартел, 

Франачка и 717.-Опсада 

Цариграда,Византија) 

-Зна где је Мека  и зашто је 

важна за муслимане  

- Зна самостално да упореди 

основне карактеристике ислама 

и хришћанства 



-Зна де се верска књига 
муслимана зове Куран 

Европа и 

Средоземље у 

раном средњем 

веку 

 

-Повезује владаре са 

титулама и државама 

где су владали  

-Разликује верске 

објекте православних, 

римокатолика, 

муслимана  

-Зна по чему су важни 

градови: Рим, Цариград, 

Јерусалим 

-На линији времена уме 

да означи најважније 
догађаје раног средњег 

века  

-Издваја најзначајније 

личности раног средњег 

века 

-Зна основне 

карактеристике 

натуралне и робно-

новчане привреде 

 

- Зна хронолошки, на 

линији времена да означи 

и поређа владаре раног 

средњег века  

-Зна да издвоји главне 

карактеристике раног 

средњи век са њиховим 

најзначајнијим 

особеностима 

-Зна да упореди 

натуралну и робно-

новчану привреду и зна у 
ком делу Европе је која 

била развијена 

-Зна да повеже парове 

(супротног или сличног 

значења и повезаности) и 

да то објасни: 

православна-

римокатоличка црква; 

Рим-Цариград; вазал-

сениор; феудалац-кмет; 

натурална-робно-новчана 
привреда; стари век-

средњи век; кмет-роб; 

робовласништво-

феудализам, хришћанин-

муслиман...  

-Зна тематски да повеже 

догађаје и личности (Велика 

себа народа, пад Западног 

римског царства, 

осамостаљење Византије и 

учвршћивање хришћанства-IV 

и Vвек) 

 -Зна да повеже савременике 

(Мухамед -Ираклије; Василије 

II –Самуило) 

- Зна да уради мапу ума за рани 

средњи век 
 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Словени на 

Балкану у 

раном средњем 

веку (живот 

Старих Словена 

у 

прапостојбини, 

словенски 

обичаји и 

веровања, 

узроци и 

правци сеобе, 

насељавање 

Балканског 

полуострва) 

-Зна у главним цртама 

да опише словенске 

обичаје и веровања 
(пагани, Перун, 

Световид, виле, жртвују 

животиње; живе по 

шумама, поред воде, 

праве куће са више 

излаза; углавном се баве 

земљорадњом, мање 

сточарством; живе у 

демократији, често се 

свађају, ослобађају 

заробљенике после 
неког времена, воле 

музику...) 

-Зна да препозна и 

разликује словенски и 

латински календар 

-Зна да наведе узроке 

словенских сеоба 

-Зна да именује и на 

карти, уз помоћ 

наставника, покаже 

области које насељавају 

Источни, Западни и 
Јужни Словени 

-Зна да именује и на 

карти покаже, уз помоћ 

наставника, где се 

налазе Јужни Словени и 

племена која њима 

припадају: Словенци 

-Зна самостално да на 

карти покаже наведене 

појмове, као и границе 
словенских територија у 

Европи у средњем веку: 

Лаба (Елба), Балтичко, 

море, Јадранско море, 

Црно море, реке Дњепар, 

Дунав 

-На одломцима 

(примерима) из српских 

бајки и народних 

јуначких песама 

препознају и издвајају 
остатке прасловенске 

религије (паганства нпр. 

вила Равијојла...) 

-Зна да објасни како то 

Словени одлучују „у 

демократији“ на основу 

текста из историјског 

извора 

-На основу текстова 

Прокопија и Псеудо-

Маврикија умеју да 

издвоје словенске обичеје 
и веровања (начин 

живота, облачења, 

одлучивања у племену и  

на основу тога да напише 

есеј „Ја, Словен из шестог 

века“) 

-Зна да упореди 

-Уме да повеже и објасни  

сеобе Словена и Велику сеобу 

народа 
-Зна да упореди територијални 

распоред  и имена словенских 

племена у средњем веку и 

данас, уз помоћ историјских 

карти и самостално 

- Зна да наведе последице 

Немачког продора на Исток 

(неслога словенских племена 

Љутића, Бодрића, остатак 

Лужички Срби, сви 

германизовани, притисак 
римокатоличке цркве, Словаци 

протестанти, Чеси атеисти...) 

-На основу топонимије Европе 

зна да закључи где су се све 

простирала словенска племена 

 



(Карантанци), Хрвати, 
Срби и Бугари 

-Зна да разликује израз 

Словен, Словак и 

Словенац 

територијални распоред  и 
имена словенских 

племена у средњем веку и 

данас, уз помоћ 

историјских карти и 

наставника 

-Зна да на простору 

Немачке постоје (још 

увек) Лужички Срби 

Јужни Словени 

према 

староседеоцима 

и суседима  

(Авари, 

Франачка, 

Византија, 

однос према 

староседеоцима, 

формирање 

племенских 

савеза, 

насељавање 

Бугара и 

Мађара и 

настанак 

њихових 

држава, Прво 

Бугарско 

царство, 

Самуилова 

држава) 

-Зна која племена 

припадају Јужним 

Словенима и да су 

Срби-Јужни Словени 

- Зна на карти да покаже 
области где су се 

населили Бугари (680) и 

Мађари (890)  и када 

(век) 

-Зна последице 

досељавања Бугара и 

Мађара (стварање 

моћних држава, 

мађаризација Словена, 

словенизација Бугара) 

-Зна , на основу 
предходног градива, да 

наведе основне 

карактеристике односа 

Јужних Словена са 

Франачком и 

Византијом у раном 

средњем веку (освајали 

нас, христијанизовали, 

асимиловали, културно 

утицали...) 

-Зна на карти да покаже, 

уз помоћ наставника, 
Балканско полуострво, 

Јужне Словене и њихове 

суседе (Византију, 

Франачку, Мађарску-

Угарску, Бугарску) 

-Зна да су Мађарска и 

Угарска једно исто 

 

- Зна где су се, када и 

зашто населили Авари и 

шта је са њима било на 

крају (постоје ли данас?) 

-Зна основне чињенице о 
отпору Словена 

Византији ( да је највећи 

устанак био под царем 

Самуилом и да опише тај 

сукоб између њега и 

Василија II Македонца)  

-Зна основне чињенице о 

Мађарском краљевству 

(890-досељавање, 

уништили Велику 

Моравску, 955-битка код 
Леха-Немци зауставили 

њихов продор у Средњу и 

Западну Европу, 1000.г.-

Стефан прима 

хришћанство, први краљ; 

раздвојили Западне и 

Јужне Словене) 

-Зна на карти самостално 

да покаже наведене 

појмове 

-Зна ко је у Панонској 

низији био по 
хронолошком редоследу 

од IV до X века (Хуни, 

Авари, Мађари), шта се 

десило са тим народима 

до данас, а шта са 

Словенима који су се 

налазили на том подручју 

-Изражава свој став о 

(критичко мишљење) 

историјском догађају ( 

према пораженим 
Словенима које је у бици 

на Беласици (1014) 

победио Василија II 

Македонца, на основу 

текста византијског 

хроничара Скилице о 

поразу Самуилове војске) 

- Зна основне чињенице о 

пореклу Албанаца 

(Шиптара) и Румуна 

-Зна самостално и целовито, 

узрочно-последично јасно, о 

пореклу Авара, њиховом 

доласку у Панонију и како су 

нестали (искористити 
Ајнхардов текст у коме описује 

пораз Авара од Карла Великог) 

-Зна да покаже простор који је 

заузимала Самулова држава, 

Охрид, Беласицу  

-Зна целовито да опише однос 

Јужних Словена према 

суседима и које су данас 

последице тадашњих дешавања  

-Заузима критички став према 

непознаницама у историји, о 
којима историчари из разних 

разлога, не желе, не умеју или 

неће да пишу (нпр.проблем 

аутохтоности Словена...Илира)  

Србија од VII до 

XII века  

(Властимирови

ћи, српске 

земље, Србија 

између 

Бугарске и 

-Зна, уз помоћ 

наставника, да покаже 

на карти српске земље у 
раном средњем веку: а 

обавезно зна где су 

Босна, Зета и Србија 

(Рашка) 

-Зна да дефинише појам 

кнез  

-Самостално на карти 
показује српске земље уз 

показивање граница 

између једне и друге  

-Зна да закључи о ком 

-Зна да опише појмове жупа и 

жупан  

-Повезује знања из ове лекције 
са предходном , описује односе 

са Бугарском и Византијом  

(пре свега, у време Симеона) и 

даје свој став о позицији 



Византије, 

Властимир и 

Часлав) 

 

- Зна да је, за сада, прва 
позната српска 

династија династија 

Властимировића 

-Зна да смо у њихово 

време прихватили 

хришћанство 

-Зна на лози 

Властимировића да 

прочита основне 

податке о родбинским 

односима (нпр.ко је 

отац, ко су браћа, за 
време ког владара су 

Срби покрштени, ако се 

зна да је то било у 2/2 

IX века) 

-Зна да прочита 

једноставне 

информације из текста 

Константина 

Порфирогенита о 

обнављању Србије у 

време Часлава 

периоду и о ком догађају, 
је реч, у тексту 

Константина 

Порфирогенита о 

обнављању Србије у 

време Часлава као и да 

одреди угао гледања 

писца 

-Без помоћи, се сналази 

на лози Властимировића 

(хронолошки редослед 

владара, принцип 

наслеђивања...) 
 -Зна да су Бугарска и 

Византија користиле 

међусобне сукобе у 

породици Властимировић 

да остваре свој утицај у 

Србији 

 

Србије према њима и 
поступцима владара из ове 

династије 

-Зна да уочи на лози 

Властимировића, како су 

потомци добијали презимена у 

то време; зашто не знамо више 

о женским члановима лозе 

-Зна самостално да исприча  

главне карактеристике 

владавине Властимировића (од 

када до када владају-векови, ко 

је први, а ко последњи познати 
члан те династије, 

покрштавање Срба, борба за 

самосталност против Византије 

и Бугарске, међусобне борбе у 

династији, кнезови) 

 

Дукља X/XI век 

(Војислављевић

и, Србија 

између 

Самилове 

државе и 

Византије, 

борба за 

самосталност, 

Владимир, 

Војислав, 

Михаило, 

Бодин) 

- Зна, уз помоћ 
наставника, да покаже 

на карти српске земље у 

раном средњем веку: а 

обавезно зна где су 

Босна, Зета и Србија 

(Рашка) 

- Зна да је династију 

Властимировић 

наследила династија 

Војислављевић 

-Повезује 

Властимировиће са 
Рашком, а 

Војислављевиће са 

Дукљом (Зетом) 

-Зна на лози да прочита 

хронолошке границе 

владавине обе династије 

-Емотивно саосећа и 

уме да прочита 

једноставне 

информације из легенде 

о Владимиру и Косари 
из Летописа попа 

Дукљанина 

-Зна по коме је и зашто 

династија 

Војислављевић понела 

име 

-Зна да препозна и 

повеже име владара и 

династију из које долази 

- Зна да интерпретира 
легенду о Владимиру и 

Косари и повеже је са 

предходним градивом 

(царством Самуиловим) 

- Зна да опише и истакне 

кључне моменте 

владавине српским 

земљама династије 

Војислављевић  

(Владимир-први светац 

међу српским владарима, 

Војислав-ослободио  је од 
Византије; 1077.Михаило 

Војислављевић постао 

краљ, а у време Бодина је 

била територијално 

највећа...) 

-Зна на основу понуђених 

лоза да на  линији 

времена  означи периоде 

владавине - хронолошки 

редослед  српских 

династија ( 
Властимировић, 

Војислављевић, 

Вукановић)  

-Зна да целовито, јасно, 
узрочно-последично логично, у 

главним цртама опише успон и 

пад Дукље у XI веку  

-Зна да критички размотри и 

опише односе између Дукље у 

XI веку и околних земаља 

(Византија, Самуилово царство, 

Нормани, Римокатоличка 

црква...) 

-Зна да  прочита податке о 

Вукановићима – на основу лозе 

Вукановића (да су наследили 
Војислављевиће, да су  владали 

срп.земљама у ½ XII века и да 

су их наследили Немањићи, да 

су били у пријатељским и 

родбинским везама са Угрима, 

да су били у родбинским 

везама са Војислављевићима и 

Немањићима, па то повезати са 

структуром феудалног друштва 

и позицијим крупних 

феудалаца у њему...) 

Покрштавање 

Срба и других 

Јужних 

Словена и 

њихова рана 

култура 

(зачеци 

христијанозациј

-Зна у главним цртама 

да опише мисију 

Ћирила и Методија 

(863-век, почетак мисије 
ширења хришћанства, 

преведене верске књиге 

на старословенски) уз 

помоћ наставника 

-Зна у главним цртама да 

опише мисију Ћирила и 

Методија (863, почетак 

мисије ширења 
хришћанства; глагољица; 

преведене верске књиге 

на старословенски, 

Цариград, Охрид, 

- Зна целовито узрочно-

последично логично да опише 

мисију Ћирила и методија уз 

сагледавање опште војно-
политичке ситуације у Великој 

Моравској  2/2 IX века и 

почетка X-ог (Немачко 

свештенство, германизација, 



е, значај мисије 

Ћирила и 

Методија и 

њихових 

ученика, 

почеци 

писмености, 

карактер ране 

средњовековне 

културе код 

Срба и других 

Јужних 

Словена) 

-Зна да су Ћирило и 
Методије саставили 

глагољицу, а Климент и 

Наум ћирилицу 

-Повезује мисију 

Ћирила и Методија са 

Расколом хришћанске 

цркве (зна на којим 

подручјима и зашто се 

баш ту писала: 

глагољица, латиница, 

ћирилица)  

-Зна да именује  
најзначајнију српску 

књигу овог периода: 

Мирослављево 

јеванђење  

-Зна како су украшаване 

књиге, а како верски 

објекти у раном 

средњем веку  

-Зна да прочита 

једноставне 

информације из текста 
Житије Ћирила и 

Методија (о тражењу 

хришћанских мисионара 

из Византије од стране 

словенских кнезова: да 

именује ко тражи 

помоћ, од кога и 

зашто?) 

 

Климент и Наум; 
последице: Срби и Бугари 

прихватили хришћанство 

из Цариграда и пишу 

ћирилицом) 

-Зна самостално да 

анализира одломак из 

текста Житије Ћирила и 

Методија о тражењу 

хришћанских мисионара 

из Византије од стране 

словенских кнезова: (где 

су владали кнезови који 
траже помоћ (показати и 

на карти); који је главни 

проблем који истичу у 

ширењу хришћанства и 

шта траже од цара Ромеја) 

- Зна на карти да покаже, 

на Балкану, подручја 

утицаја римокатоличке и 

православне цркве  

-Зна на примерима да 

уочи и издвоји главне 
особине средњовековне 

културе код Јужних 

Словена (феудални и 

верски карактер) 

- Зна зашто је значајно 

Мирослављево јеванђеље 

(уврштено је међу 100 

највреднијих књига света, 

мађу најлепше украшеним 

књигама средњег века) 

служење на латинском, 
оправдавање код папе, долазак 

Мађара и протеривање 

ученика, где су одтишли 

њихови ученици и које то 

последице вуче са собом-

глагољаши, Срби и Бугари-

ћирилица...)  

-Зна да опише последице 

христијанизације на Балкану; 

зна да на лози Властимировића 

прецизно пронађе за време ког 

владара смо примили 
хришћанство и на који начин 

знамо да се то десило (прво 

хришћанско име у владарској 

лози-Стефан) 

- Зна на примеру слике из 

Мирослављевог јеванђеља да 

препозна и дефинише 

минијатуру 

ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Развој и 

структура 

феудалних 

држава 

(појмови 

монархија, 

република, 

начини 

наслеђивања, 
сталешка 

монархија, 

сталеж на 

примерима 

Француске, 

Енглеске 

Немачког-

римског царства, 

Венеције, утицај 

цркве) 

 

-Зна дефиницију појма 

монархија, република и 

сталешка монархија. 

-Зна да именује сталеже 

и како учествују у 

власти 

-Зна начине 

наслеђивања у 

династији 
-На примеру познатих 

лоза Властимировић, 

Војислављевић и (још 

непознате Немањић) 

препознаје примере за 

принципе наслеђивања 

власти 

-Зна да повеже државу 

(оне које смо учили 

Франачка, Византија, 

Венеција, Србија) са 

њеним државним 
уређењем 

- Уме да повеже државу 

и титулу владара 

-На примерима лоза 

српских династија 

закључује о принципима 

наслеђивања власти 

-Зна основне чињенице о 

Светом-римском царству 

(Немачкој), Енглеској и 

Француској у периоду 

развијеног феудализма 
- Зна да објасни узрок 

сукоба  између 

Римокатоличке цркве и 

владара великих 

западноевропских држава 

- Зна даобјасни узрок 

слагања  између 

Римокатоличке цркве и 

владара великих 

западноевропских држава 

-Зна разлику између 

монархије и републике 

-Зна да објасни важност Магна 

карте и Златне буле за 

ограничавање власти владара 

-Целовито анализира однос 

Римокатоличке цркве са 

западноевропским земљама у 

овом периоду  

Свакодневни 

живот у 

средњем веку 

(владар, двор и 

дворски живот, 

- Зна шта је то двор 

- Разликује и именује 

друштвене слојеве у 

средњем веку 

-Зна да препозна, на 

-Целовито описује 

владара, његов положај, 

живот на двору  

-Самостално и целовито 

описује живот на селу и у 

- Примерима из предходних 

лекција илуструје своје 

излагање о свакодневном 

животу у средњем веку 

-Упоређује свакодневни живот 



свакодневни 

живот на селу у 

граду, положај 

жене у средњем 

веку) 

 

основу слике, кључне 
инсигније (ознаке) 

којим се владар 

разликује од осталих 

феудалаца и 

становништва  уопште 

(престо, прстен, круна, 

шар, жезло, одело) 

-Уме да опише разлике 

живота у средњем веку 

на селу и у граду на 

основу историјских 

извора ( слика, 
текста)(привреда, 

понашање, односи у 

породици, ратови) 

-Зна на слици да 

препозна витеза и да 

опише његову опрему 

граду у средњем веку, на 
основу изабраних 

историјских извора 

-Свеобухватно описује 

живот жене у средњем 

веку на основу понуђених 

материјала - историјских 

слика (село-град; богати-

сиромашни; исток-запад) 

-Уочава и издваја основне 

карактеристике утицаја 

хришћанске цркве на све 

друштвене слојеве у 
средњем веку 

-Упоређује живот у 

средњем веку са 

данашњим начином 

живота  

у Византији и Западној Европи 
(дворови владара, величина 

градова, положај жена, утицај 

хришћанске цркве на 

свакодневни живот, однос 

владара и хришћанске цркве; 

владарска идеологија истока и 

запада) 

Крсташки 

ратови 

(ходочашћа-

света места, 

најзначајнији 

походи и 

најпознатији 

учесници - 

Ричард Лавово 

Срце, Саладин, 

Фридрих 

Барбароса, Луј 

IX Свети, 

витешки 

редови, улога 

Млетачке 

републике у 

Четвртом 

крсташком 

походу, судари 

и сусрети 

цивилизација) 

 

-Зна да објасни појам 

ходочашће-обилазак 

светих места и која су 

то света места за 

хришћане 

-Зна дефиниције 
појмова: крсташи, 

крсташки рат 

-Зна где је Јерусалим и 

зашто је важан за 

хришћане, муслимане и 

Јевреје 

-Зна да наведе узрок 

Крсташких ратова  

-Зна да наведе 

последицу IV крсташког 

похода 

-Зна на карти да покаже, 
користећи се легендом, 

правце I  и IV 

крсташког похода 

-Зна да опише у главним 

цртама I и IV крсташки 

поход 

-Препознаје и критички 

процењује интересе 

појединих држава и 
друштвених слојева у 

Западној и Средњој 

Европи, као и папе, 

врховног поглавара 

Римокатоличке цркве,  у 

крсташким походима  

-Зна на карти самостално 

да покаже правце I и IV 

крсташког похода 

- Зна где је Блиски исток 

и Палестина 

-Уме да одреди угао 
гледања и осећања 

Никите Хонијата, на 

основу одломка описа  

освајања Цариграда од 

стране крсташа 1204. 

године 

-Зна ко су: Фридрих Барбароса, 

Ричард Лавље Срце, Саладин и 

и зашто су они важни  

-Зна да опише улогу Млетачке 

републике у IV крсташком 

походу 
- Зна главне крсташке државе и 

уме да их покаже на карти  

-Зна критички да процени 

крсташке походе-(почетну 

идеју и резултате; односе 

крсташа и Византије, као и 

однос Римокатоличке и 

православне цркве после ових 

похода, развијање трговине и 

културна размена) 

 

Постанак и 

развој 

средњовековни

х градова 

 (привредни 

напредак у доба 

развијеног 

феудализма 

развитак 

градова, 

занатства и 

трговине,зачеци 

робне привреде, 

борба градова 

за самоуправу, 

градови као 

културна и 

просветна 

средишта) 

 

-Зна да именује 

натуралну и робно-

новчану привреду и зна 

кључне разлике између 

њих 

-Зна чиме се претежно 
баве становници града 

-Зна да опише живот у 

граду и изглед града на 

основу слике (на 

примеру нашег Старог 

града-лок.историја) 

- Умеју да препишу 

натписе са ужичких 

чесми, које су подигли 

ужички еснафи и на 

основу њих да осмисле 

знак за свој замишљени 
еснаф 

-Уме да опише 

организацију мајсторске 

радионице и зна 

дефиницију појмова: 

мајстор, калфа, шегрт 

-Зна узрочно-последично 
да опише развитак 

градова у Западној 

Европи од XII века 

-Зна да опише на које 

начине и зашто су се 

градови борили за 

самоуправу  

-Зна да упореди 

византијске градове са 

онима у Западној Европи 

од XII до XV века, на 

основу понуђених 
историјских извора 

-Да на основу 

информација о еснафима, 

које су добили са 

-Зна дефиницију појма цех 

(еснаф) и уме да опише њихову 

организацију 

- Зна да опише узроке настанка 

развијених и великих градова у 

Западној Европи, као и све 
последице, које су настале из 

тог развоја  

-Уочава и издваја добре и лоше 

стране живота у 

средњовековним градовима 

-Зна да упореди градове 

средњег века са савременим 

градовима у форми табеле 

(занимања људи, изглед града, 

чистоћа, култура...) 

 



ужичких чесми осмисле 
слоган 

Опште одлике 

средњовековне 

културе  

(појам 

културе,верски 

карактер 

културе, 

културне 

области, школе 

и универзитети, 

опште одлике 

уметности и 

књижевности) 

 

-Зна да објасни шта је то 

култура 

-Препознаје и зна две 

кључне одлике 

средњовековне културе: 

верски и феудални 

карактер 

-Уме на карти, уз помоћ 

наставника, до покаже 

културне зоне 

-Зна да се у средњем 

веку културне зоне 
поклапају са верским 

границама 

-Зна да наведе, по 

избору три проналаска 

из средњег века 

- На основу слике уме 

да препозна верски 

објекат: православних, 

римокатолика и 

муслимана. 

-Зна да наведе и 

самостално покаже 

културне области у 

Европи у средњем веку ( 

Хришћанска византијска-

грчка културна зона; 

хришћанска латинска-

римска културна зона и 

исламска културна зона)  

-Зна да објасни појам 

универзитет  

-Зна да опише развој 
школства  (где се учило, 

шта се учило) 

-Уме критички јасно да 

упореди културне области у 

Европи у средњем веку 

-Зна да је отворена Сорбона у 

Паризу, а потом Оксфорд у 

Енглеској, па Кембриџ, 

универзитети, који и данас 

постоје 

-Зна ко је Марко Поло и зашто 

је он важан 

 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Србија у доба 

Стефана 

Немање 

(стицање 

самосталности

, лоза, 

положај) 

 

-Зна самостално на карти 

да покаже Рашку, 

Византију и Угарску; уз 

помоћ наставника 

показује Студеницу и 

Хиландар 

-Зна ко је Стефан Немања 

и зашто је важан за развој 

српске државе (време 
владавине- век, 

родоначелник Немањића, 

осамостаљује Србију од 

Византије, велики 

задужвинар: Студеница, 

Хиландар,  

-Зна да је са сином Савом 

основао Хиландар 

-Зна на лози да покаже 

Стефана Немању и 

његове синове 
 

-Зна да је Стефан Немања 

задужбинар манастира 

Ђурђеви Ступови и где се 

налази тај манастир  

-Зна дефиницију појма 

јеретик 

-Зна  ко су синови 

Стефана Немање и на који 

начин су они својим 
женидбено-удадбеним 

везама престављали 

одбрамбену дипломатију 

Србије 

-Зна да опише однос 

Стефана Немање и СПЦ 

(монах Симеон, протерао 

јеретике) 

- Уме да примени знање о 

суштини вазалних односа 

на примеру односа између 
Византије и Србије у доба 

Стефана Немање 

-Зна да покаже на карти 

Свету Гору 

 

- Зна да је Стефан Немања 

задужбинар манастира Светог 

Николе и Свете Богородице код 

Куршумлије 

-Зна да је Стефан Немања 

носио титулу великог жупана 

-Зна да објасни појам ктитор и 

наведе примере  

-Зна ко су богумили и шта се 
десило са њима на Балкану у 

време Стефана Немање 

-Целовито, самостално, течно, 

узрочно-последично логично 

уме да опише владавину 

Стефана Немање уз показивање 

на карти 

-Повезује знања везана за III 

крсташки поход, пролазак 

крсташа кроз Србију и 

политику Стефана Немање 
према Византији (1189, Ниш, 

Фридрих Барбароса, савез 

против Византије, наш владар 

је био писмен у односу на 

немачког цара... 

Србија у доба 

Стефана 

Немањића  

(и Свети Сава) 

-стицање 

краљевства и 

аутокефалне 

Српске 

православне 

цркве 

 

-Зна ко су Стефан 

Немањић и Свети Сава и 

зашто су важни за 

осамостаљење и развој 

српске државе 

-Зна када је Србија 

постала краљевина 

(1217), а када је СПЦ 
постала самостална на 

рангу архиепископије 

(1219) 

-Зна да именује првог 

краља из лозе Немањића 

и првог српског 

- Зна да је Стефан 

Немањић задужбинар 

манастира Жича 

-Зна да опише и објасни 

процес добијања 

самосталности СПЦ 

-Зна да опише и објасни 

живот, значај и дело 
Светог Саве (Хиландар, 

типици, Номоканон, 

архиепископ, два пута 

ходочастио, учествовао у 

дипломатским 

преговорима, Житије св. 

-Уме да опише однос Србије са 

Угарском и Византијом до 

1204, а потом са државама које 

су настале на територији 

Византије 1204-1261: Епирска 

деспотовина, Никејско царство, 

Латинска краљевина, па са 

Угарском, Бугарском 
(женидбено-удадбене везе, 

одбранио Србију од четири 

велика напада, 

архиепископија...) 

-Зна да свеобухватно опише 

ситуацију на Балкану после 



архиепископа 
- На линији времена уме 

да означи кључне 

догађаје у Србији у време 

Стефана Немање и 

Стефана Немањића 

-Зна на лози Немањића да 

покаже потомке краља 

Стефана Првовенчаног 

-Зна на сликама да 

препозна Стефана 

Немању, Стефана 

Немањића и Светог Саву 
 

Симеона, учио народ, 
отварао школе, уредио 

црквену организацију у 

Србији...) 

-Зна шта је то Номоканон 

(законоправило) или 

Крмчија св. Саве и зашто 

је оно важно за српску 

државу 

-Зна на карти да покаже 

Никејско царство и 

Епирску деспотовину, 

Жичу, Свету Гору 
-Зна да опише владавину 

Стефана Немањића 

пада Цариграда у руке крсташа 
и у перспективи тих догађаја да 

анализира потезе Стефана 

Немањића и Светог Саве 

-Зна да дефинише појам 

аутокефалност 

Наследници 

Стефана 

Немањића 

(Радослав, 

Владислав и 

Урош I)-развој 

трговине, 

новца, односи 

са суседима 

 

-Зна на лози Немањића да 

покаже потомке краља 

Првовенчаног и прочита  

године владавине и ко су 

им супруге и на њиховом 

примеру да схвати да су 

брачне везе биле главна 

дипломатија у средњем 

веку 

-Зна да се први српски 
новац кује у време краља 

Радослава 

-Зна да објасни успон 

српске државе у време 

Уроша I (рудари Саси, 

развој рударства, 

повећава се количина 

новца, развој робно-

новчане привреде) 

-Зна на карти, уз помоћ 

легенде,  да покаже 

Србију у XIII веку 
- Зна када је, где и  за 

време ког краља 

(Владислава)   пренете 

мошти и сахрањен Свети 

Сава ( у Милешеви) 

- На линији времена, 

користежћи лозу,  зна да 

обележи владавине 

српских владара у ½ XIII 

века 

- Зна да повеже и објасни 

положај Србије са  

женидбено-удадбеним 

везама српских владара 

-Зна на карти да покаже 

Ново Брдо и Рудник, где 

се налази Дубровачка 

република 

- Зна да опише спољно-

политичке односе Србије 
у време краља Уроша I 

(Дубровник-споразум, 

Саси-рударство, Угарска-

женидба сина Драгутина, 

Јелена Анжујска-жена)  

-Зна да опише 

унутрашњо-политичке 

односе Србије у време 

краља Уроша I (преузима 

власт после слабљења 

бугарског утицаја у 

Србији, развој рударства, 
занатства, трговине, 

ковање новца, сукоб са 

сином Драгутином) 

-Зна да издвоји и 

образложи значај 

Дубровника за привреду и 

културу српских земаља ( 

на примеру из локалне 

историје 9.10.1329.- први 

помен Ужица у једној 

дубровачкој задужници) 
-Зна да су задужбине 

Уроша I: Сопоћани и 

Градац ( Јелена Анжујска) 

-Зна узрочно-последично 

логично, хронолошки тачно да 

опише Србију у време 

потомака Стефана Немањића 

-Зна да целовито опише 

владавину Уроша I, уз 

показивање на карти 

- Зна да опише чиниоце 

(унутрашње и спољашње) који 

су учествовали у смењивању са 
власти синова Стефана 

Немањића 

 

 

Успон српске 

државе у XIII 

и поч. XIV 

века 

(Драгутин и 

Милутин) 

 

-Зна, на карти, уз помоћ 

наставника да покаже 

проширење Србије у 

време Милутина и да 

обележи области којима 

је и даље владао 

Драгутин и где се налазе 

њихове познате 

задужбине 

-На линији времена, уз 
помоћ свеске и књиге,  

зна да обележи кључне 

догађаје везане за Србију 

у XIII веку 

-Зна да на карти покаже 

јужне границе српске 

државе у време краља 

Милутина: Охрид-

Прилеп-Штип, као и 

његове задужбине: 

Грачаницу, Богородицу 

Љевишку  

-Зна, на примерима, да 

опише утицаје 
Византијске културе у 

Србији у време Милутина  

-Зна да критички 

анализира одломак из 

-Зна ко је Симонида и у чему је 

била потреба и суштина њеног 

брака са Милутином  

-Зна да опише Дежевски 

споразум (када, зашто је донет, 

како гласи) и последице које је 

донео у наредним деценијама 

-Уме да изради пано на теме: 

Милутин, Србија у  XIII веку, 

жене српских владара XIII века, 
уз сугестије наставника како да 

уради и где да нађе литературу 

(Српске династије, Српско 

наслеђе, сајт Растко, 



- Зна на лози Немањића 
да покаже родбинске везе 

краља Милутина и 

прочита  године 

владавине и ко су им 

супруге и на њиховом 

примеру да схвати да су 

брачне везе биле главна 

дипломатија у средњем 

веку 

 

 

текста Теодора Метохита 
о својој посети двору 

краља Милутина 

приликом удаје 

Симониде: препознаје 

став писца према српском 

краљу, однос српског 

краља према ромејском 

посланству... 

-Препознаје и повезује 

израз Сремски краљ са 

Драгутином, а Свети краљ 

са Милутином 
-Зна да наведе задужбине 

краља Драгутина: Рача и 

Свети Ахилије 

(лок.историја),  

енциклопедије...) 
-Зна да направи паралелне 

линије времена за Србију и 

Византију у XIII веку, са 

унетим најзначајнијим 

догађајима (онолико колико се 

учи у школи) за једну и другу 

државу 

- Зна ко је Данило II и зашто је 

важан, на основу одломка из 

његовог дела Животи краљева 

и архиепископа српских 

(обнова Хиландара, помирио 
Драгутина и Милутина, 

помирио Милутина и С. 

Дечанског, написао Животи 

краљева и архиепископа 

српских) 

Српско 

царство 

(Стефан 

Дечански и 

Стефан 

Душан) 

 

-На лози Немањића уме 

да прочита ко је отац,а ко 

син Стефану Дечанском 

-Зна да је задужбина 

Стефана Дечанског-

Дечани и да је покаже на 

карти 
-Зна да именује члана 

династије Немањића који 

је себе прогласио за цара 

 -Зна да покаже на карти 

Душаново царство 

-Зна када се СПЦ уздигла 

на ниво патријаршије 

(1346) и када је Душан 

проглашен за цара. 

-Зна да именује 

најзначајнији 

средњовековни српски 
правни споменик 

-Зна зашто је и када 

проглашен Душанов 

законик (1349) 

-Зна на линији времена, 

уз помоћ белешки, лозе, 

да означи и именује 

кључне догађаје за ½ XIV 

века 

-Зна да опише кључне 

догађаје важне за однос 

Стефана Дечанског са 

оцем Милутином и са 

сином Душаном 

-Зна да објасни долазак на 

власт Стефана Дечанског 
(грађански рат) 

-Зна да целовито, 

узрочно-последично јасно 

опише кључне моменте 

Душанове владавине ( 

време владавине, односе 

са Бугарском и 

Византијом, проширење 

Србије, патријаршија, 

царство, Законик, појава 

Турака) 

-Зна да анализира и 
упореди историјске 

изворе који са различитих 

позиција гледају на смену 

С. Дечанског од стране 

сина Душана (одломци 

Григорија Цамблака и 

Даниловог настављача): 

зна да одреди позиције 

оних који пишу, позиције 

учесника у сукобу, 

временску дистанцу 
једног и другог писца од 

описаних догађаја... 

-Зна да опише битку на 

Велбужду (узрок, када је била 

1330, где се то налази на карти, 

ко се сукобио, зашто, 

последице) 

-Зна да објасни како су 

унутрашњи сукоби у Византији 
1341. утицали на однос снага 

на Балкану, долазак Турака... 

-Зна целовито, течно, узрочно-

последично јасно, да опише 

владавину цара Душана (уз 

предходно наведено, односи са 

Дубровником, западом, борба 

против сепаратизма, са 

Турцима) 

-Зна да образложи отпор 

Византије према Душановој 

царској титули и у исто време 
проглашења СПЦ за 

патријаршију и како се 

завршио овај сукоб 

-Зна где су биле престонице 

Србије у време Душана  

(Призрен и Скопље) и зна да их 

покаже на карти 

-Зна да опише узрочно-

последично процес померања 

средишта државе од Стефана 

Немање до Душана и да то 
покаже на карти 

 

Крај српског 

царства (Урош 

V) 

 

- Зна да именује 

последњег владара из 

династије Немањића 

- Препознаје облике и 

појаве сепаратизма на 

примерима  

-Уме да  препозна главне 

историјске информације 

на основу приче о сукобу 

Николе Алтомановића са 

кнезом Лазаром и баном 
Твртком: ко је у сукобу, 

зашто, последице-

лок.историја 

-Зна да именује три 

-Зна на карти, уз помоћ 

наставника, да покаже 

области Душановог 

полубрата Симеона, које 

су се одвојиле одмах по 

Душановој смрти, од 

Србије 

-Зна да образложи 

разлоге, то јест, право 

Симеона на српски 

престо, на основу анализе 
лозе Немањића 

-Зна да у главним цртама 

опише владавину 

последњег Немањића (кад 

-Зна ко је краљ Вукашин и 

зашто је важан 

-Зна да образложи зашто се 

Марко зове краљевић у 

народним песмама 

-Зна свеобухватно да анализира 

међународну позицију Србије у 

време Уроша V 

-Објашњава облике и појаве 

сепаратизма на примерима 

(самостално ковање новца, 
успостављање личних 

дипломатских односа са 

другим државама, директно 

одбијање послушности) и то 



обласна господара , по 
избору, и да покаже 

области где се налазе: 

Вук Бранковић, кнез 

Лазар  

је владао, распад државе, 
последњи из лозе) 

-Зна да покаже области 

главних обласних 

господара у Србији 

(Вукашин и Угљеша 

Мрњавчевићи, Војислав 

Војиновић, Никола 

Алтомановић; кнез Лазар, 

Вук Бранковић, Балшићи)  

-Зна да препозна и одреди 

интересе великаша после 

Душанове смрти на 
основу, одломка из 

Историје, Јована 

Кантакузена 

-Зна да опише односе 

између обласних 

господара после 

Душанове смрти 

повезује са знањем о вазалним 
односима 

-Даје лични, аргументован став 

о актерима распадања српске 

државе 

-Уме да анализира и раздвоји 

историјско и неисторијско у 

песми „Урош и Мрњавчевићи“ 

 

Државно и 

друштвено 

уређење 

срв.Србије  

(подела 

друштва, 

друштвени 

слојеви и 

односи, везе 

српске 

властеле и 

околних 

држава-

повезивање по 

друштвеној 

хоризонтали) 

 

-Разликује и именује 

основне друштвене 

слојеве у средњовековној 

Србији 

-Зна ко су велможе, а ко 
себри на друштвеној 

лествици ( феудалци- 

зависно становништво) 

-Зна да у основним 

цртама опише државно 

уређење Србије у ср.веку 

(сталешка монархија, ко 

одлучује и како) 

-Уочава и именује везе 

српске властеле са 

властелом околних 

држава на основу лозе 
Немањића 

-Зна да опише државно и 

друштвено уређење 

средњовековне Србије 

-Уме на основу чланова 

Душановог законика да 
уочи битне 

карактеристике зависног 

друштвеног слоја (на 

основу члана Душановог 

закона о меропсима уме 

да издвоји основне 

обавезе меропаха према 

властели) 

- Уочава, процењује и 

разврстава друштвене 

слојеве по хијерархији 

коју имају у члановима о 
псовци, о чупању браде, о 

пороти, о убиству у 

Душановом законику 

-Зна да опише друштвено-

економску-политичку позицију 

друштвених слојева у Србији, 

на основу чланова Законика 

- Уме да објасни, на 
примерима, улогу Државних 

сабора (одлазак Стефана 

Немање са власти, Дежевски 

споразум, доношење 

Душановог законика...) 

Постанак и 

развој 

срв.босанске 

државе  

(Кулин бан, 

борба са 

Угарском, 

Црква 

босанска, 

успон и 

проглашење 

краљевства -

Твртко I) 

 

-Зна на карти самостално 

да покаже Босну 

-Именује ком типу 

држава припада 

срв.Босна  ( бан, краљ ) 

- Препознаје династију 

Котроманића као 

владалачку династију у 

Босни 

-Зна да у главним цртама 

опише владавину Твртка I 

(период владавине, кад је 

и где постао краљ, односи 

са Србијом: Н. 

Алтомановић, кнез Лазар-

Косовски бој, распад 

државе после његове 

смрти) 
-Зна на карти да покаже 

проширење Босне у 

средњем веку 

-Зна да објасни на основу 

лозе  Твртково право на 

српску круну  

-Зна основне 

карактеристике о Цркви 

босанској (како настаје, 

јерес, односи са 

Угарском, последице...) 

-Именује титуле 
босанских владара у 

средњем веку (бан, краљ, 

1377.Милешево-Твртко I) 

-Упоређује Босну и Србију у 

2/2 XIV века (сличности, 

разлике, спољнополитичка, 

унутрашњополитичка 

ситуација) 

-Упоређује верску слику Босне 

са околним државама: 

Богумили  

- Зна на основу анализе 
текстова са интернета да уочи 

несклад и различита тумачења 

једног истог догађаја (да 

данашња „босанска наука“ 

негира и преобличава 

досадашња сазнања о 

средњовековној Босни у складу 

са својим политичким 

тенденцијама, на основу 

упоређивања података о 

Твртку, бану Кулину, Цркви 

босанској) 

Средњовековн -Зна да именује писма -Зна да образложи у чему -Уме целовито да илуструје 



а култура код 

Срба 

(језик и писмо, 

значај 

Мирослављев

ог јеванђеља, 

књижевност-

Свети 

Сава,Теодосиј

е, монахиња 

Јефимија, ... 

најзначајније 

задужбине, 

хералдика, 

правни 

споменици-

Светосавски 

Номоканон и 

Душанов 

законик и 

њихов 

историјски 

значај) 

 

којима су Срби писали у 
средњем веку, као и језик 

на коме су писали 

-Зна да наведе значај 

Мирослављевог 

јеванђеља – именује га 

као најстарији сачувани 

српски  писани споменик 

ћирилицом 

-Зна ко су Свети Сава и 

Јефимија и у чему је 

њихов значај за српску 

културу 
-Зна да препозна и опише 

елементе српског грба 

-Зна да именује правне 

споменике срв. Србије 

(Номоканон и Душанов 

законик)  

-Зна дефиницију житија и 

зна да наведе пример из 

досадашњег градива 

- Зна да именује 

Хиландар и Студеницу и 
зна да покаже на карти 

где се налазе, као и ко су 

њихови ктитори 

-Зна зашто је и када 

проглашен Душанов 

законик (1349) 

је значај бројних 
задужбина у Србији, уме 

да повеже владајућу 

династију и њене односе 

са СПЦ 

- Зна да именује Жичу и 

Грачаницу и зна да 

покаже на карти где се 

налазе, као и ко су 

њихови ктитори 

- Зна да  дефинише 

писане историјске изворе 

средњег века: житија, 
летописи, родослови, 

записи, натписи... 

примерима феудални и верски 
карактер српске културе у ср. 

веку  

- На основу прочитаног 

историјског извора, зна којој 

врсти ист. извора припада:  

житија, летописи, родослови, 

записи, натписи...  

Значај 

Хиландара у 

стварању и 

очувању 

српске 

културе  

(оснивање, 

монаштво, 

иконе, 

повеље...) 

 

-Зна ко је и када основао 

Хиландар  

-Зна на карти да покаже 

Хиландар и Свету Гору 

-Зна да препозна и 

именује Хиландар на 

слици 
 

 

 

 

 

-Разуме и зна да опише 

значај манастира 

Хиландара за српску 

културу 

- Зна да су византијски 

цареви (Македонске 

династије) допустили да 
се на Светој Гори створи  

аутономна монашка 

територија и зна да је 

пронађе на карти 

-Прати савремена 

дешавања око обнове 

манастира Хиландар 

-Зна целовито да опише однос 

хиландарских монаха и Српске 

срв.државе (Сава, Данило, 

Теодосије, Доментијан...) 

 -Зна да именује  најпознатије 

иконе манастира Хиландара: 

Богородицу Тројеручицу, 
Богородицу Одигитрију и 

Христоса Пантократора и да их 

препозна на сликама 

 

Срби и њихово 

окружење у 

позном 

средњем веку 

-Повезује владаре са 

титулама и државама где 

су владали  

-Препознаје најзначајније 

задужбине Немањића на 
сликама 

-На линији времена уме 

да означи најважније 

догађаје Србије 

Немањића у позном 

средњег века  

-Издваја најзначајније 

личности Србије позног 

средњег века 

-Зна основне 

карактеристике државног 

и друштвеног уређења 
срв.Србије 

- Зна хронолошки, на 

линији времена да означи 

и поређа владаре Србије 

Немањића  

-Зна да издвоји главне 
карактеристике Србије у 

доба Немањића 

-Зна да повеже парове 

(задужбина-владар; 

титула-владар; велможа- 

феудалац: дело-аутор; 

себар-кмет) 

- Уме да објасни однос 

Немањића и СПЦ  

 

-Зна тематски да повеже 

догађаје и личности (Стефан 

Првовенчани-краљевина; Сава- 

аутокефалност; Душан- 

царство, патријаршија, ширење 
државе и распад државе...) 

- Зна да повеже савременике 

(Сава и Стефан Првовенчани; 

Твртко I и Лазар; Вукашин и 

Урош V) 

- Зна да уради мапу ума за 

Србију у доба Немањића 

 

 



СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА ОСМАНЛИЈСКИХ 

ОСВАЈАЊА 
Турци 

Османлије и 

њихова прва 

освајања на 

Балкану 

 (друштвено и 

државно 

уређење 

османске 

државе, немоћ 

Византије, 

Србије и 

Бугарске, 

битка на 

Марици, 

личност краља 

Марка) 

 

-Зна ком типу држава 

припада Османско 
царство (апсолутна 

монархија)  и зна да 

именује владарску  

династију  

-Зна да именује 

друштвене слојеве у 

Османском царству 

(војници-спахије, 

јањичари, раја) 

-Зна да је главна религија 

у царству-ислам 

-Зна  да опише у главним 
цртама Маричку битку 

(када је била (1371), ко је 

у њој учествовао и 

последице) 

-Зна ко је Марко 

Краљевић и уме да опише 

његову положај у односу 

на Османско царство 

после Маричке битке 

(вазал)  

- На основу одломка 
текста монаха Исаије, 

савременика Маричке 

битке, уме да препозна и 

именује догађај о коме је 

реч,  кључне личности у 

тексту, да уочи шта се са 

њима десило 

-Зна на карти, уз помоћ 

наставника, да покаже 

правац ширења 

Османског царства у 

Европи ( из Мале Азије) 

-Зна коју улогу имају 

султан и Порта у 
Османском царству  

-Зна да објасни узроке 

ширења Османског 

царства с обзиром на 

унутрашње уређење 

државе ( војска , 

пешадија, коњица) 

- Зна да објасни узроке 

ширења Османског 

царства с обзиром на 

спољно-политичке 

чиниоце  
-Зна да објасни начин 

освајања територије од 

стране Османлија  

-Зна самостално на карти 

да покаже ширење 

Османског царства 

-Зна да опише и критички 

сагледа позицију 

Македоније пре и после 

Маричке битке 

-На основу одломка 
текста монаха Исаије, 

савременика Маричке 

битке уме да издвоји  

његово тумачење тог 

догађаја, да уочи и опише 

однос Турака према 

пораженом народу и која 

су дешавања пратила тај 

догађа 

 

 -Зна да целовито, узрочно-

последично, јасно објасни 
узроке успона Османског 

царства и њиховог ширења на 

Балкану од средине XIV до 

краја XV века 

-На примеру Македоније у 2/2 

XIV века уме да примени знање 

везано за узроке и начин 

ширења Османског царства 

(међусобни сукоби обласних 

господара, потценили су Турке, 

били су мета сталних упада 

Турака, после битке вазали, два 
брата Марка Краљевића су се 

одселила преко Саве и Дунава-

почеци сеоба; Марко као вазал 

учествује на страни Турака, 

после његове погибије освојена 

је потпуно Македонија) 

-Уме свеобухватно, критички 

да анализира  одломак текста 

монаха Исаије (уз предходно, 

број војника који описује-

зашто је и да ли је 
преувеличан; како су реаговали 

људи на све ове догађаје око 

Маричке битке тј зашто се каже 

да су «живи завидели 

мртвима») 

 

Моравска 

Србија у борби 

против Турака  

(кнез Лазар, 

бој на Косову, 

косовска 

легенда-

историјски и 

легендарни 

ликови Вука 

Бранковића и 

Милоша 

Обилића) 

 

-Зна ко су кнез Лазар, 
Вук Бранковић и Милош 

Обилић и зашто су важни 

-Зна да објасни зашто 

Србију 2/2 XIV века 

зовемо Моравска Србија 

-Зна да опише владавину 

кнеза Лазара (кључни 

догађаји: године 

владавине 1371-1389, 

престоница, супруга, 

ктитор, Косовска битка) 
-Зна да опише кључне 

догађаје Косовске битке 

(када-датум, где се 

налази на карти, ко су 

сукобљене стране, ко их 

предводи, ток битке, 

последице) 

-Зна да на основу лозе 

Лазаревића уочи и 

закључи са ким је све 

кнез Лазар створио 
одбрамбени систем око 

Србије женидбено-

-Зна ко су Мурат I и 
кнегиња Милица и зашто 

су важни 

-Зна да објасни зашто је 

кнез Лазар постао водећи 

обласни господар  у 

Србији, после смрти 

последњег Немањића 

(женидба са Милицом-из 

рода Немањића, рудници, 

ширење територије, 

помирио Српску и 
васељенску патријаршију, 

ктитор) 

- Зна целовито да опише 

владавину кнеза Лазара, 

користећи поред ове 

лекције и знања из 

предходних 

-Зна целовито, узрочно-

последично јасно да 

опише Косовску битку уз 

показивање на карти  
- Зна да опише титулу 

кнеза и кнежевине  

- Уочава и на примерима 
објашњава српску неслогу 

испољену у време доласка 

Османлија на Балкан 

(Византија, Бугарска, обласни 

господари...) 

-Зна критички, аргументовано 

да објасни, изрази став и 

мишљење везаних за  Косовску 

битку: да ли је то победа или 

пораз (за обе стране) 

-Уме да повеже градиво које је 
учено и уочи кључне догађаје и 

личности и  критички 

анализира песму „Пропаст 

царства српскога“: које 

догађаје описује, у ком периоду 

се они догађају у историји, а у 

који догађај су стављени у 

песми; када је песма могла 

бити писана, са којих 

територија и у ком временском 

периоду се српски владари 
боре против Османлија, са 

којим осељањем се песма 



удадбеним везама 
чланова своје породице  

-Зна да уочи, издвоји и 

одговори на једноставна 

питања везана за песме 

Косовског циклуса: да 

објасни о ком догађају је 

реч, ко су кључне 

личности, која је порука 

песме 

-Развија емотиван однос 

према појмовима 

отаџбине и слободе 
 

 

 

-Зна историјске и 
неисторијске личности, 

које су учествовале у 

Косовској бици 

-Зна где је престоница 

Моравске Србије 

(Крушевац) и зна да је 

покаже на карти  

-Уме да из песама 

Косовског циклуса уочи, 

издвоји и интерпретира 

угао гледања  

-Зна да објасни величину 
и значај Косовске битке 

на основу порука које нам 

шаљу народне песме 

Косовског циклуса 

-Развија критички и 

емотиван однос према 

онима који бране и који 

издају отаџбину 

завршава; зашто је број војника 
и једне и друге стране  

преувеличан...) 

-Уме да критички образложи да 

ли је Вук Бранковић издајник 

или не 

-Зна зашто је важна црква 

Самодрежа 

- Уме да анализира Запис на 

Косовском мермерном стубу 

 

Српска 

деспотовина и 

околне земље 

(кнегиња 

Милица, кнез 

и деспот 

Стефан 

Лазаревић, 

односи према 

Османском 

царству и 

Угарској, 

деспот Ђурађ 

Бранковић и 

слабљење 

Србије, пад 

Цариграда и 

пропаст 

Византије, пад 

Смедерева) 

 

 

 

Правни и 

писани 

споменици 

срв.Србије -

Деспотовине 

(Јефимија, 

Словољубве, 

Запис на 

Косовском 

стубу, 

Рударски 

законик, 

стилови у 

српској 

архитектури) 

 

-На лозама Лазаревића и 

Бранковића уме да уочи  

и објасни родбинске везе 

између ове две 
властеоске породице 

-Зна када је Србија 

постала деспотовина 

(1402) и ко је био први 

српски деспот (Стефан 

Лазаревић) 

-Зна хронолошки 

редослед српских деспота  

-Зна где је била српска 

престоницу у време 

деспота Стефана  

(Београд ) и зна 
самостално да је покаже 

на карти 

-Зна да именује у каквим 

је односима била Србија 

у ½ XV века са Угарском 

и Османским царством и 

да на примерима 

препозна зависност 

Србије 

-Зна кад је пао Цариград 

(1453) , а када Србија 
(1459) 

под Османску власт 

-Зна да уочи и повеже: 

пад Византије, пад 

Цариграда и крај средњег 

века, као кључне догађаје 

историје Европе 

-Зна на линији времена да 

уочи и означи кључне 

догађаје ½ XV века (до 

1459)  

-Зна ко је Јефимија и у 
чему је њен значај  

-Зна да наведе 

најзначајнија дела 

деспота Стефана 

Лазаревића 

-Зна да опише владавину 

Стефана Лазаревића 

-Зна да опише владавину 

Ђурђа Бранковића 
-Зна ко је Мехмед Освајач 

и зашто је важан  

-Зна да објасни разлоге 

померања српске 

престонице према северу 

у време српске 

деспотовине 

-Зна на карти да покаже 

деспотовину у време 

деспота Стефана, у време 

Ђурђа Бранковића, Ново 

Брдо, Смедерево 
-Саосећа са 

становништвом Новог 

Брда које је после великог 

отпора освојено, а 

становници, делом 

убијени, делом продати у 

робље, раздвојени (уз 

помоћ одломка текста 

Константина 

Михаиловића “Моје 

успомене“) 
-Зна да повеже очеве и 

синове (кнез Лазар-

Стефан Лазаревић, Мурат 

I-Бајазит, Вук Бранковић-

Ђурађ Бранковић; Ђурађ 

Бранковић-Лазар 

Бранковић) 

- Зна да опише културни 

узлет Србије у време 

деспота Стефана 

Лазаревића 

- Зна где се налази, ко јој 
је ктитор и из ког је 

периода:Бела црква 

Каранска-лок историја- 

-Зна да опише на које је све 

начине Србија чувала 

независност у ½ XV века 

-Зна свеобухватно, течно, 
узрочно-последично логично, 

хронолошки прецизно да 

опише положај Србије у ½ XV 

века  

-Зна да критички опише однос 

Римокатоличке цркве и 

западноевропских земаља 

према хришћанској Југо-

источној Европи, која је била 

под дугогодишњом опасношћу 

од Турака Османлија 

-Зна да именује задужбине 
Стефана Лазаревића (Манасија) 

-Зна да уради семинарски рад, 

уз сугестије наставника: 

Знамените жене српског 

средњег века 1371-1459 

(Јефимија, Љубица, Мара 

Лазаревић-Бранковић, 

султанија Оливера, султанија 

Мара, Јерина) 

 



Слабљење и 

пад Босне и 

Зете  

(1463, 1496, 

Штампарија 

на Цетињу, 

Херцеговина) 

 

-Зна на карти да покаже 
Босну и Херцеговину и 

Зету  

- Зна да су их освојили 

Турци у 2/2 XV века  

-Зна на лози Бранковића  

да пронађе везу између 

њих и последњег краља 

Босне Стефана 

Томашевића  

 

-Зна да објасни узроке 
слабљења Босне после 

смрти Твртка I  

-Зна да објасни узроке 

пада Зете под Османску 

власт 

-Зна од када и како је 

Херцеговина добила тај 

назив  

-Зна да именује обласне 

господаре-лозе, које су 

владале Зетом у XV веку 

и њихов хронолошки 
редослед (Балшићи, 

Црнојевићи) на основу 

лозе 

-Целовито објашњава ширење 
Османског царства на Балкану 

у 2/2 XV века, уз показивање на 

карти 

-Зна када су Срби набавили 

прву штампарију, где се она 

налазила и које су прве 

наштампане књиге (1493, 

Цетиње)  

- Зна када је Зета пала под 

Османску власт (1496),  Зна 

када су Босна (1463) и 

Херцеговина (1482) пале под 
Османску власт 

Сеобе Срба у 

Угарску 

 (личности 

Влада Цепеша 

Дракуле и 

Ђурађа 

Кастриота 

Скендербега, 

Змај Огњени 

Вук, последњи 

српски 

деспоти и 

њихов отпор 

Османлијама) 

-Зна да наведе узроке 

сеоба Срба у Угарску 

-Зна да наведе 

хронолошке одреднице 

сеоба Срба у Угарску ( 

2/2 XV века)  

-Зна, уз помоћ 

наставника, да покаже 

правце сеоба Срба 

- Зна да објасни где се и 

зашто Срби насељавају у 

Угарску 

- Уме да уочи отпор Срба, 

кроз анализу песме  „Змај 

Огњени Вук и Порча од 

Авале“  

 

-Зна ко су Влад Цепеш Дракула 

и Ђурађ Кастриот Скендербег и 

зашто су они значајни 

-Зна целовито да опише 

последице Османлијских 

освајања на Балкану уопште и у 

односу на Србе  

- Зна на основу сугестија 

наставника да напише реферат 
о манастиру Крушедолу 

Српске земље 

и њихово 

окружење у 

доба 

Османлијских 

освајања 

-Повезује владаре са 

титулама и државама где 

су владали  

-На линији времена уме 

да означи најважније 

догађаје Србије у XV 

веку 

-Издваја најзначајније 
личности Србије у XV 

веку 

 

- Зна хронолошки, на 

линији времена да означи 

и поређа српске деспоте 

-Зна да издвоји главне 

карактеристике Србије у 

доба Деспотовине 

-Зна да повеже парове ( 

титула-владар; династија-
држава; владар-држава)) 

- Зна да уради мапу ума за 

Србију у XV веку, уз 

помоћ наставника 

 

-Зна тематски да повеже 

догађаје и личности (Стефан 

Лазаревић-деспотовина, 

Београд;Ђурађ Бранковић-

Смедерево, пад Деспотовине; 

Мехмед Освајач-пад Византије, 

Србије и Босне 

- Зна да повеже савременике 
(Кнегиња Милица- Јефимија; 

Деспот Стефан-деспот Ђурађ; 

Ђурађ Бранковић-Мехмед-

Освајач)) 

- Зна самостално да уради мапу 

ума за Србију у XV веку 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



ГЕОГРАФИЈА 
72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

I ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

 

   ВОДЕ НА ЗЕМЉИ 

    

   БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ 

   СВЕТ НА ЗЕМЉИ 

 

II  СТАНОВНИШТВО И 

    НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ 

 

 

III ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И 

     ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

      

IV РЕГИОНАЛНА 

   ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ  

 

- ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЕВРОПЕ 

 

- ДРЖАВЕ НА БАЛКАНСКОМ 

ПОЛУОСТРВУ 

 

- ДРЖАВЕ НА АПЕНИНСКОМ 

ПОЛУОСТРВУ 

 

- ДРЖАВЕ НА ПИРИНЕЈСКОМ 

ПОЛУОСТРВУ 

 

- ГЕОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД ОСТАЛИХ 

ДРЖАВА ЈУЖНЕ ЕВРОПЕ 

 

- СРЕДЊА ЕВРОПА 

   

- ЗАПАДНА ЕВРОПА 

 

- СЕВЕРНА ЕВРОПА 

 

- ИСТОЧНА ЕВРОПА      

 

 

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; 

- схвате неопходност заштите атмосфере и осталих 

сфера и комплексне географске средине у којој 

егзистира и човек; 

- стекну знања о утицају спољашњих (егзогених) 

сила у обликовању Земљине површине (ерозија и 

акумулација); 

- препознају облике рељефа који настају радом 

спољашњих сила; 

- схвате како настаје земљиште, како се мења под 

утицајем спољ. сила и човека, да знају основне 

типове земљишта и њихов значај; 

- упознају основне појмове из географије 

становништва и насеља; схвате значај и улогу 

природних и друштвених и привредних чинилаца и 

њихово јединство; 

- стекну основна знања о привреди, њеној подели и 

факторима развоја; 

- схвате појам привреде, природне и географске 

средине и појам географске регије; 

- прошире знања из картографије и оспособе се за 

коришћење географске карте у стицању нових знања 

и за оријентацију у простору; 

- упознају најважније природногеографске одлике 

Европе, њених регија и држава; 

- упознају најважније економскогеографске одлике 

Европе, њених регија и држава; 

- се оспособе за коришћење географске  литературе и 

раз. илустративног материјала у сврху лакшег 

савлађивања наставног градива и осамостаљивање. 

 

Образовни стандарди 

О.н.                 С.н.                          Н.н. 

Ге121,122,123    Ге221,222,223           Ге321,322,333 

Ге131,132,133    Ге231,232,233 Ге331,332,333 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 
72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 
ЦИЉЕВИ: Ученици треба да 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. 

 

ТЕМЕ ЗАДАЦИ  

 

I УВОД 

 

 

II  КРЕТАЊЕ 

 

 

III СИЛА 

 

      

IV МЕРЕЊЕ 

 

 

V МАСА И ГУСТИНА 

 

 

VI ПРИТИСАК 

Ученик треба да: 

- кроз већи број занимљивих и атрактивних огледа, који 

манифестују појаве из различитих области физике, схвати 

како физика истражује природу и да је материјални свет 

погодан за истраживање и постављање бројних питања; 

- уме да рукује мерилима и инструментима за мерење 

одговарајућих физичких величина; 

- само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а 

да зна шта је апсолутна грешка и како настаје грешка при 

очитавању скала мерних инструмената; 

- користи јединице SI система за одговарајуће физичке 

величине; 

- усвоји основне представе о механичком кретању и зна 

величине које карактеришу равномерно праволинијско 

кретање и средњу брзину као карактеристику 

променљивог праволинијског кретања; 

- на основу појава узајамног деловања тела схвати силу 

као меру узајамног деловања тела која се одређују 

интензитетом, правцем и смером; 

- усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих; 

- уме да одреди густину чврстих тела и густину течности 

мерењем њене масе и запремине; 

- усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег 

притиска кроз течности и гасове и разуме Паскалов закон. 

 

Образовни стандарди 

Кретање 
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.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких 

величина у одговарајуће јединице SI система 

Сила 

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.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.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, 

нпр. брзину и силу 



Мерење 

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 

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.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

Маса и густина 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и 

особине инерције 

Притисак 

ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова 

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак зависи од 

висине стуба флуида  

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 

 



 

    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин 

остваривања 

програма 

 Избор програмских садржаја 

Из физике као научне дисциплине одабрани су само они садржаји које на 
одређеном нивоу моху да усвоје сви ученици. Обим одабраних садржаја 

прилагођен је годишњем фонду часова физике у основној школи.  

 Избор метода логичког закључивљња 

Од свих метода логичног закључивања у физици као научној дисциплини 
(индуктивни, дедуктивни, закључивање по аналогији, итд.), ученицима основне 

школе најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при 

проналажењу и формулисању основних закона физике.  
 Једноставни експерименти 

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за 

циљ развијање радозналости и интересовања за физику и истраживачки приступ 
природним наукама. 

 Начин презентовања програма 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне 

методске захтеве наставе физике: 
Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и 

формулисању закона. 

Очигледност при излагању наставних садржаја.  
Индуктивни приступ (од појединачног ка општем) при увођењу основних 

физичких појмова и закона. 

Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 
 Облици наставе 

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће облике наставе: 

излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе, решавање 

квалитативних и квантитативних задатака, лабораторијске вежбе, коришћење 
других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја теме (домаћи 

задаци, читање популарне литературе и сл.), систематско праћење рада сваког 

ученика посебно. 
 Допунска настава и додатни рад 

Програмски садржаји ове наставе прилагођени су посебним потребама оних 

ученика који је похађају. 

 

Корелација 

Редослед излагања градива физике усаглашен је са редоследом градива из 

математике. Како програм математилке за основну школу не обухвата садржаје из 

векторске алгебре, у оквиру програма физике није предвиђено да се физичке величине 
које имају векторску природу експлицитно третирају као вектори, већ као величине 

које су једнозначно одређене са три податка: бројном вредношћу, правцем и смером. 

У оквиру садржаја физике постоје корелациони сегменти (вертикални и 

хоризонтални) на следећим темама: математика – аритметичка средина, директна и 
обрнута пропорционалност, запремина правилног геометријског тела, линеарна 

функција, заокруживање, физичко васпитање – атлетика, биологија – загађивање 

животне средине, географија – планете и њихово кретање, техничко образовање – 
графичко представљање функција, хемија – материја и супстанција. 



ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ  ИЗ  ФИЗИКЕ 

ЦИЉ: 

Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум 

основних знања из садржаја које предвиђа програм физике у основној школи. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

Настава се организује са укупним фондом од 54 часа, за сваки разред посебно. Похађају 

је ученици који у редовној настави нису достигли основни ниво постигнућа образовних 

стандарда, као и ученици који су због болести или других разлога били одсутни са наставе.  

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

Наставна тема Задаци допунске наставе Бр. часова 

Кретање 

 

 

 

Ученик: 

• уме да препозна врсту кретања према облику путање 

• уме да препозна равномерно кретање 

• уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или 

протекло време ако су му познате друге две величине 

• уме да препозна јединице за брзину 

• уме да претвара јединице изведених физичких величина 

у одговарајуће јединице SI система 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Сила 

 

 

 

 

• уме да препозна гравитациону силу и силу трења које 

делују на тела која мирују или се крећу равномерно 

• уме да препозна смер деловања магнетне и 

електростатичке силе 

• уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине 

инерције 

• зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и 

силе потиска 

 

 

3 

 

 

Мерење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност 

најмањег подеока 

• уме да препозна мерила и инструменте за мерење 

дужине, масе, запремине, температуре и времена 

• зна да користи основне јединице за дужину, масу, 

запремину, температуру и време 

• уме да препозна јединице за брзину 

• зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, 

хоризонтални положај, затегнута мерна трака 

• зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и 

време 

• поседује мануелне способности потребне за рад у 

лабораторији 

• уме да се придржава основних правила понашања у 

лабораторији 

• уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. 

литар или тону 

• уме да користи префиксе и претвара бројне вредности 

физичких величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Маса и густина 

 

 

• разуме и примењује концепт густине 

• уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине 

инерције 

3 

 

Притисак • разуме принцип спојених судова 

• зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба 

флуида  

3 
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ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

ЦИЉ: 

Циљ додатне наставе је да ученик уз додатну помоћ наставника, прошири  постојећа 

знања из садржаја које предвиђа програм физике у основној школи, а такође да стекне нова 

знања у складу са идивидуалним интересовањима.  

 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ СУ: 

• разумети улогу експеримента, доказа и креативне мисли у развоју научних идеја, 

• разумети настајање и значај научних открића у физици, као и допринос неких 

научника, 

• примењивати стечена знања и вештине из математике и физике, 

• објашњавати промене, појаве и процесе у природи користећи научне појмове, 

• објашњавати податке прикупљене посматрањем и мерењима, изводити закључке и 

процењивати њихову сагласност са предвиђањима, 

• процењивати грешке мерених физичких величина (средња вредност и апсолутна 

грешка), 

• уочавати узрочно-последичне везе између неких физичких појава и односе између 

физичких величина, 

• познавати логичке процедуре и владати њима, 

• користити различите начине за решавање проблем-ситуација, 

• разликовати чињенице и теорију од њихових интерпретација и личног искуства, 

• резимирати и изводити закључке, 

• постављати питања и показивати иницијативу у тражењу одговора, 

• тражити информације из различитих области и различитих извора, 

• знати да препозна физичке процесе и законе у другим научним дисциплинама (нпр. 

метеорологија, географија, астрономија...), 

• умети да се јасно изрази речима, сликом, табелом и да се користи језиком 

математике и физике, 

• да прецизно, концизно и јасно изрази своје мишљење и закључке, 

• користити различите изворе информација (уџбеник, приручник, популарну научну 

литературу, Интернет...), 

• користити у физици своју информатичку писменост, 

• осмислити и поставити једноставан експеримент, 

• прикупити податке посматрањем, мерењем и др., 

• оценити резултат независно од мерења и рачунања, 

• процењивати и проверавати смисленост резултата мерења и рачунања. 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ: 

 Програмски садржаји ове наставе обухватају: 

- изабране садржаје из редовне наставе који се сада обрађују комплексније (користи се и 

дедуктивни приступ физичким појавама, раде се тежи задаци, изводе прецизнија мерења на 

сложенијим апаратима итд.), 

- нове садржаје, који се наслањају на програм редовне наставе, али се односе на сложеније 

физичке појаве или на појаве за које су ученици показали посебан интерес. 

Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед одговарајућих садржаја у 

редовној настави. Уколико у школи тренутно не постоје технички услови за остваривање 

неких тематских садржаја из додатне наставе, наставник бира оне садржаје који могу да се 

остваре. Поред понуђених садржаја, могу се реализовати и теме за које ученици покажу 

посебно интересовање.  

 

 

 

 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: 

Настава се организује са укупним фондом од 54 часа, за сваки разред посебно. Похађају 

је ученици који имају посебно интересовање за предмет или одређени садржај, као и ученици 

који желе да учествују на такмичењима. 

. 

САДРЖАЈ ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 
1. Видеозапис или симулација на рачунару различитих врста кретања у свакодневном животу. 

2. Релативна брзина праволинијског кретања. 

3. Решавање проблема у вези са израчунавањем брзине праволинијског кретања. 

4. Решавање проблема у вези са израчунавањем пута и средње брзине.  
5. Таблично и графичко приказивање пређеног пута и брзине у зависности од времена. Коришћење 

графика. 

6. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика међусобних деловања тела. 
7. Резултујућа сила која делује на тело (опругу). 

8. Решавање проблема у вези са истезањем еластичне опруге (динамометра) и тежином тега, односно са 

калибрисањем опруге. 

9. Видеозапис или симулација рада различитих мерила и мерних инструмената на рачунару. 
10. Међународни систем мера (SI) и његово коришћење. 

11. Апсолутна и релативна грешка мерења. Резултат мерења. Записивање резултата мерења (таблично, 

графички). 
12. Видеозапис или симулација на рачунару мерења времена, пута, брзине и силе. 

13. Видеозапис или симулација на рачунару примера за инертност тела. 

14. Решавање проблема у којима се користе величине (маса, тежина, густина). 
15. Видеозапис или симулација на рачунару различитих примера притиска тела, као и притиска у 

течности и гасу. 

16. Хидростатички притисак (принцип рада водовода, фонтане). 

17. Кретање тела у флуидима (кретање подморнице, ваздушног балона). Примена Паскаловог закона. 
Хидраулична преса. 

18. Посета некој лабораторији (кабинету) за физику на факултету, научно истраживачком институту, 

електрани, фабрици, кабинету у гимназији и др. 

МАТЕМАТИКА 
                              144 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 4 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

1 УВОДНИ И ЗАВРШНИ ЧАСОВИ 

2. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Проширити познати скуп бројева 

увођењем скупа негативних бројева. 

- Ученике треба оспособити да 

схвате потребу увођења негативних 

бројева; структуру скупова целих 

бројева. 

- Усвајање појмова операција 

сабирања и одузимања у Z и 

дефиниција ових операција. 

 - довољно увежбају извођење тих 

операц. уз коришћење њихових 

својстава; 

- знају својства сабирања у скупу Z; 

- умеју да одреде збир два броја 

истог знака и различитог знака; 

одузимање да своде на сабирање, да 

се ослободе заграде и сабирају 

редом; 

- умеју да решавају једначине и 

неједначине; 

- прегледно и правилно записују 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ТРОУГАО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАЦИОНАЛНИ 

     БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решење задатака. 

- знају чему је једнак производ два 

броја истог знака, два броја 

различитих знакова; 

чему је једнак количник два цела 

броја; 

- умеју да одреде  

производ два цела броја и количник 

два цела броја; да одреде вредност 

израза без променљиве; да решавају 

сложеније задатке а редослед 

решавања задатака треба да им 

постане навика, као и решавање 

једначина и неједначина 

 - Садржај о троуглу надовезати на 

раније стечено знање, усмерити 

ученике на нове појмове, односе, 

терминологију, ознаке и 

класификацију. 

- Употребити термин теорема и 

доказати неке теореме. 

  Ученици треба да знају: 

- дефиниције једнакокраког и 

једнакостраничног троугла, висине, 

тежишне линије и средње линије 

троугла; 

- дефиниције једнакокраког и 

једнакостраничног троугла, висине, 

тежишне линије и средње линије 

троугла; 

- теорему о збиру углова троугла; 

- односе између страница троугла 

као и страница и углова троугла; 

- конструкцију неких углова – да 

умеју развијати логичко мишљење и 

закључивање, уредност, прецизност 

и тачност. - схвате релацију 

подударности и њена својства и 

умеју да је примењују у извођењу 

основних конструкција троугла;  

- разумеју да код ма ког троугла 

постоје све четири значајне тачке;  

- умеју да одреде – конструишу - 

све четири значајне тачке код 

сваког троугла и при томе да буду 

прецизи и тачни како би сами 

извели закључак где се налазе код 

једнакокраког троугла, 

једнакостраничног, правоуглог 

троугла.   

- умеју да одреде супротан број и 

апсолутну вредност датог 

рационалног броја; 

- знају правила упоређивања 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ЧЕТВОРОУГАО 

 

 

 

 

 

6. ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА 

 

 

 

 

 

 

7. ПИСМЕНИ 

       ЗАДАЦИ 

 

 

 

 

рационалних бројева.   

- усвоје основне рачунске операције 

у Q и довољно увежбају извођење 

тих операција уз коришћење 

њихових својстава; 

- упознају и умеју да решавају 

једностав. једначине и неједна. у 

скупу Q; 

- читају, састављају и израчунавају 

разне једноставније изразе са рац. 

бројевима. 

- знају чему је једнак производ два 

броја истог знака, два броја 

различитих знакова; 

чему је једнак количник два цела 

броја; 

- умеју да одреде  

производ дварационалнаброја и 

количник 

два рационална броја; да одреде 

вредност израза без променљиве; да 

решавају сложеније задатке а 

редослед решавања задатака треба 

да им постане навика, као и 

решавање једначина и неједначина. 

- знају дефиницију паралелограма, 

трапеза, делтоида, средње линије 

трапеза, висине паралелограма и 

трапеза; теореме о збиру углова 

четвороугла; својства средње линије 

трапеза, својства паралелограма, 

трапеза и делтоида; 

- умеју да конструишу 

правоугаоник, квадрат, ромб, 

ромбоид, трапез и делтоид ако су 

дати основни елемементи; 

- развијају логичко мишљење, 

прецизност, уредност и тачност. 

- схвате појам једнакости површи 

геометријских фигура и правила о   

израчунавању површина троуглова, 

паралелограма и других 

четвороулова; 

- примењују правила за 

израчунавање површине троугла и 

четвороугла 

у разним практичним задацима; 

- знају да је обим многоугла збир 

његових страница; да знају формуле 

за површину и умеју да их 

примењују; 

- прегледно и прецизно записује ре- 

шења задатака. 

 



 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ  

 
У датим областима ученик/ученица уме да: 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

 Основни ниво- прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, позитивне 

рационалне); упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом када је то 

потребно; изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, 

помажући се сликом када је то потребно; користи целе бројеве и једноставне изразе са 

њима помажући се визуелним представама 

 Средњи ниво- упореди по величини бројеве записане у различитим облицима; одреди 

супротан број и апсолутну вредност броја; израчунава 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- одреди вредност сложенијег бројевног израза; користи бројеве и 

бројевне изразе у реалним ситуацијама 

 

2. ТРОУГАО 

 Основни ниво- влада појмом троугаo (уочава њихове моделе  у реалним ситуацијама и 

уме да их нацрта користећи прибор); ученик разликује основне врсте троугла, зна 

основне елементе троугла; интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до 

поклапања); користи одговарајуће јединице за мерење дужине; претвара веће јединице 

дужине у мање; при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу 

 Средњи ниво- одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу; 

користи подударност  

 Напредни ниво- користи основна својства троугла; уме да га конструише; примени 

подударност, повезујућа тако разна својства геометријских објеката; по потреби 

претвара јединице мере рачунајући са њима 

 

3. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

 Основни ниво- прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, 

рационалне); преведе децимални запис броја у разломак и обратно; упореди по 

величини бројеве истог записа, помажући се сликом када је то потребно; изврши једну 

основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом када је то 

потребно; рачуна, на пример nod
5

1
, где је  n   дати природан број; реши линеарне 

једначине у којима се непозната појављује само у једном члану; заокругљује величине 

исказане датом мером; одредиди задати проценат неке величине  

 Средњи ниво- упореди по величини бројеве записане у различитим облицима; одреди 

супротан број, реципрочну вредност и  апсолутну вредност броја; израчунава 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; реши линеарне једначине; користи једначине у 

једноставнијим текстуалним задацима; примени процентни рачун у једноставним 

реалним ситуацијама (на пример, промена цене неког производа за дати проценат)  

 Напредни ниво- одреди вредност сложенијег бројевног израза; користи бројеве и 

бројевне изразе у реалним ситуацијама; саставља и решава линеарне једначине и 

неједначине; користи једначине и неједначине решавајући и сложеније текстуалне 

задатке; примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама;  

 

 



4. ЧЕТВОРОУГАО 

 Основни ниво- влада појмовима: четвороугаo, квадрат и правоугаоник (уочава њихове 

моделе  у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор); интуитивно 

схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања); користи одговарајуће 

јединице за мерење дужине; претвара веће јединице дужине у мање; при мерењу 

одабере одговарајућу мерну јединицу 

 Средњи ниво - збир углова у четвороуглу; користи подударност и везује је са 

карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница 

паралелограма) 

 Напредни ниво- користи основна својства четвороугла, паралелограма и трапеза; уме 

да их конструише; примени подударност, повезујућа тако разна својства геометријских 

објеката; по потреби претвара јединице мере рачунајући са њима 

 

5. ПОВРШИНА ТРОУГЛА И ЧЕТВОРОУГЛА 

 Основни ниво- влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник 

(уочава њихове моделе  у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор); 

ученик разликује основне врсте троугла, зна основне елементе троугла и уме да 

израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената 

који непосредно фигуришу у датом задатку; користи одговарајуће јединице за мерење 

дужине и површине; претвара веће јединице дужине у мање; при мерењу одабере 

одговарајућу мерну јединицу 

 Средњи ниво- пореди мерне јединице које су изражене различитим мерним 

јединицама за дужину 

 Напредни ниво- користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и 

трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка; по потреби претвара јединице мере рачунајући 

са њима 

 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

 

Ученика треба оспособити да: 

- прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) 

      преведе децимални запис у разломак и обрнуто 

- упореди по величини бројеве истог записа 

- изврши једну основну  рачунску операцију са бројевима истог записа  

- дели са остатком једноцифреним бројем и да зна правила дељивости  

- користи целе бројеве и решава једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

средствима 

- реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану 

- влада појмовим права, дуж, тачка, раван и угао (уме да их нацрта и препознаје у     реалним 

ситуацијама, разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне праве) 

- влада појмовима троугао, квадрат, правоугаоник, четвороугао( уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијам и уме да их нацрта уз помоћ прибора)  

- разликује различите врсте троуглова, зна основне елементе и уме да израчуна обим и 

површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу основних елемената 

- интуитивно схвата појам подударности фигура 

- користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине и углова 

- претвара веће јединице дужине у мање 

- при мерењу користи одговарајућу мерну јединицу, заокругљује величине исказане датом 

јединицом 

 

 

 



План рада допунске наставе за шести разред по темама ( 36 часова): 

1. Цели бројеви- 6 часова 

2. Троугао  - 8 часова 

3. Рационални бројеви- 10 часова 

4. Четвороугао -5 часа 

5. Површина троугла и четвороугла -5 часова 

6. Проценат -2 час 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  

Ученика треба оспособити да: 

- oдреди вредност сложенијег бројевног израза 

- користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

- саставља и решава линеарне једначине 

-користи линеарне једначине за решавање сложенијих текстуалних задатака 

- рачуна са угловима и претвара угаоне мере 

- по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

-користи основна својства троугла и четвороугла, израчунава њихове обиме и површине , уме 

да их конструише  

- примени подударност троуглова  повезујући тако разне геометријске објекте 

- примени разложивост фигура 

 

План рада додатне наставе за шести разред по темама ( 18 часова): 

1. Цели бројеви, рационални бројеви- 4 часова 

2. Одабрани конструктивни задаци из троугла и четвороугла  - 4 часова 

3. Једнакост многоугла, растављање фигура- 4 часова 

4. Површина троугла и четвороугла-3 часа 

5. Задаци логичко комбинаторне природе- 3 часа 

 

БИОЛОГИЈА 
72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО                              - 

 
Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици усвајањем образовно – васпитних 

садржаја стекну основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју и 

законитостима које у њему владају. 

  Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете и навике, 

запажања, способности критичког мишљења, објективност и логичко расуђивање, љубав 

према природи и осећање дужности да чувају и заштите природу, да развију хигијенске навике 

и здравствену културу. 

 

ТЕМЕ ЗАДАЦИ  

I  УВОД 

 

 

 

II  ПРАЖИВОТИЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Упознавање основних појмова о 

природном систему животиња и 

еволутивном развоју главних 

животињских група. 

 

- Схватање основне грађе и начина 

живота, распрострањености и значај 

праживотиња, сунђера, дупљара, пљос. 

црва, ваљкастих црва, чланковитих црва, 

мекушаца, зглавкара и бодљокожаца. 

- Упознавање оболења која изазивају 

паразити, циклус њиховог развића, начин 

преношења болести и заштиту од њих. 



 

 

III   ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА 

 

 

 

 

 

 

IV  УГРОЖЕНОСТ И ЗАШТИТА 

ЖИВОТИЊА 

 

 

 

 

 

V  УВОД У ЕВОЛУЦИЈУ ЖИВОГ СВЕТА 

 

 

- Схватање улоге инсеката у природи. 

- Разумевање радних навика и способност 

за практичан рад у групама. 

- Схватање основне грађе, начина 

живота, распрострањеност и 

прилагођеност различитим условима 

живота: риба, водоземаца, гмизаваца, 

птица и сисара. 

- Схватање значаја бриге о потомству 

сисара и птица. 

- Упознавање основних врста птица и 

сисара које се гаје као домаће животиње. 

- Упознавање основних елемената 

заштите фауне и степен угрожености 

животиња делатношћу човека у природи. 

- Схватање елементарних основа теорије 

орг. еволуције и разумевање историјског 

развитка Земље и живота на њој. 

- Развијање интересовања и навике за 

проширивањем знања у одговарајућим 

институцијама (zoo врт, природњачки 

музеј, библиотеке). 
 

Назив 

теме 

 

Време 

реализације 

 

Број часова Стандарди постигнућа 

Обрада 
Други 

типови 
Укупно 

 

Увод 

IX   2 1 3 

1.1.4, 1.3.8, 1.3.9., 

2.1.3, 3.1.4. 

 

Праживотиње 
IX- X 4 5 9 

1.1.3,2.1.2, 3.1.3. 
 

Царство 

животиња 

X, XI,XII, I, 
II, III 

24 24 48 

 1.1.5,  .2.1.4,  .3.1.5,  .1.2.1,  .1.2.2, 

.1.2.3, .2.2.1,  .2.2.2,  .2.2.3, 
 3.2.1,  .3.2.2,  .3.2.3.  .1.2.4,  .1.2.5, 
1.2.6 
.2.2.4,  .2.2.5,  .2.2.6.1.2.4,  .3.2.5. 
 1.2.7,  .2.2.7,  .2.2.8 .2.2.9,  .3.2.6. 
 1.3.1,  .1.3.2,  .2.3.1.2.3.2 
1.4.3,1.5.2,  .1.5.3. 
 1.5.4,  .1.5.5 

Угроженост и 
заштита 

животиња 

IV-V 3 3 6 

 1.4.6,  1.4.7,  1.4.8. 
 .2.4.8, .2.4.9. 

Увод у 

еволуцију 

живог света 

V-VI 

3 3 6 

 1.3.8,1.3.9,1.3.10. 

2.3.5,2.3.6,3.3.5. 

 
 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

-ПРАЖИВОТИЊЕ 
-ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА 

-УГРОЖЕНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА 

-ЕВОЛУЦИЈА ЖИВОГ СВЕТА 

 

            ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

-ПРАЖИВОТИЊЕ 

-ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА 

-УГРОЖЕНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА 

-ЕВОЛУЦИЈА ЖИВОГ СВЕТА 

 



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 
Циљ васпитно – образовног рада је да доприноси: техничко – технолошком васпитању и 

образовању ученика; формирању стваралачке личности; стицању основних техничко – 

технолошких знања, умења и вештина и оспособљавању за њихову примену у учењу, раду и 

свакодневном животу; стицању радних навика; развијању интересовања и способности за 

техничко стваралаштво и проналазаштво; упознавању економских, социјалних, техничко – 

технолошких, еколошких и етичких аспеката рада и производње и њиховог утицаја на развој 

друштва. 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  
I  УВОД У АРХИТЕКТУРУ И 
    ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 

 

II  ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ  
     У  ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

 

III  ИНФОРМАТИЧКE 
      ТЕХНОЛОГИЈE 

 

IV  ГРАЂЕВИНСКИ  

      МАТЕРИЈАЛИ 
 

V  ЕНЕРГЕТИКА 

 
VI  ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА 

        У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

 
VII  САОБРАЋАЈНИ 

         СИСТЕМИ 

 

VIII  КУЛТУРА СТАНОВАЊА 
 

 

IX  КОНСТРУКТОРСКО 
      МОДЕЛОВАЊЕ – МОДУЛИ 

 

X  ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА 
        У ПОЉОПРИВРЕДИ 

 

-упознавање развоја архитектуре и 
грађевинар. од праисторије до данас 

и подела грађевинарства; 

-оспособити ученике да читају и 

самостално цртају једноставније 
цртеже. 

-примена софтвера за цртање и 

пројектовање – вежба: Paint и Visio 
2003. 

-проширити знања о техничким 

материјалима који се користе у 

грађев. 
-указати на значај избора врсте 

материјала за градњу објеката и 

штедње енергије – изолација. 
-ученици треба да науче како се 

одређује функција сваке просторије и 

како се врши избор намештаја; 
-ученици треба да упознају 

функционисање водоводне и 

канализационе инсталац.; 

-упознавање аспеката саобраћајних 
објеката, њихове намене и 

функционисања; 

-рад са конструкторским елементима 
уз примену стеченог знања о 

грађевинским и пољопривредним 

машинама и уређајима; 
-моделовање грађевинских објеката 

високоградње на основу сопствене 

идеје и техничке документације. 

 
Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Програм наставе и учења технике и технологије захтева разноврстан методички приступ с 

обзиром на различитост функција и карактера појединих делова програмских садржаја, као и 

психофизичке могућности ученика.За успешно остваривање циљева потребно је организовати 

наставу у складу са следећим захтевима: 

-Уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимлјив и атрактиван начин, 

чиме се подстиче њихово интересовање за техничко стваралаштво 

-Омогућити ученицима да искажувластите креативне способности и да нађу сопствена 

креативна решења 

 

-систематизовано излагати ученика проблемским ситуацијама 



-Обезбедити услове да се ученици да се ученици на најефикаснији начин навикавају на 

правилну примену техничких средстава и технолошких поступака 

-Не инсистирати на памћењу података који немају примену у свакодневном животу. 

-Ради што успешније повезаности одговарајућих садржаја потребна је сарадња  са 

наставницима информатике и рачунарства, физике, математике као и наставника др. предмета 

-С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба 

остваривати са одељењима подењеним на групе, односно са највише 20 ученика.Програм 

наставе и учења треба остваривати на спојеним часовима.  

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 
                          72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ : 

циљ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области физичке здравствене културе, ради очувања здравља и 

примене правилнох и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 
 

ТЕМЕ  

 

I     АТЛЕТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

II    ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА 

 

 

 

III  СПОРТСКА ИГРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV    МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНОГ 

     РАЗВОЈА И ФИЗИЧКИХ 

       СПОСОБНОСТИ 

 

 

 

 

- Техника истрајног трчања; скок у вис 

опкорачном техником; 

скок у даљ; даља обрада згрчене технике. 

 

- Вежбе на тлу; прескок; вежбе на 

круговима;  

разбој (за ученице); вратило (за ученике); 

греда (за ученице). 

 

- Научити ученике поједине елементе 

технике из кошарке. 

- Утицати на развијање 

тактичког мишљења, развијати теоријска 

знања и научити их правила игре. 

- Развијати колективизам, одговорност  

према раду, спортску     етику, 

борбеност, упорност. 

 

 

 

- Мерење телесног развоја и физичких 

способности (батерија тестова). 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних и 

ваннаставних организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља 

кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 



Циљ и исходи се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања(у трајању од 2 

школска часа недељно) и обавезне физичке активности сваког ученика(у терајању од 1,5 

школског часа недељно).Програм шестог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, 

вештина , ставова и вредности из петог разреда. 

Настав афизичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама 

ученика,које се узимају као критријум у диференцираном приступу, па самим тим неопходно 

је упутити ученика или групу, на олакшане или проширене садржаје у часовној, ванчасовној и 

ваншколској организацији рада. 

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 

Образовни стандарди 
 

 Спортске игре 

- Игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна правила и сарађује са 

члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других 

- Зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила 

 Атлетика 

- Правилно трчи варијантама трчања на кратке, средње и дуге стазе 

- Правилно скаче у даљ из места 

- Правилно баца тениску лоптицу 

- Изводи основне вежбе истезања и обликовања 

 Вежбе на справама 

- Ученици правилно изводе вежбе на тлу 

- Ученици изводе вежбе на греди 

- Ученици правилно изводе прескоке 

- Ученици правлино изводе основне вежбе снаге 

 

Знања о физичком вежбању: знају  смисао, утицај и основне појмове везане за физичко 

васпитање 

 

Вредновање физичког вежбања: испољава позитиван став, заинтересованост и доказује 

се кроз физичко вежбање 

 

 

 

 

     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

ВЕРСКА НАСТАВА 
36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 1 ЧАС НЕДЕЉНО 

 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни поглед на 

свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност 

Цркве) и есхатолошки живот (будућу димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској 

димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, 

толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да 

хришћанско виђење обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно – сазнајном тако и на 

доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим 

сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ТЕМЕ ЗАДАЦИ  

I Тајна Христова – јединство Бога и 

човека 

 

II  Рођење Христово од Духа 

Светога и Марије Дјеве 

 

III Дјеве у рођењу Спаситеља 

 

IV Христос је Син Божји који је 

постао човек, нови Адам, да би 

сјединио створену природу с Богом 

 

V Улога Бога у спасењу света 

 

VI Улога човека у спасењу света 

 

VII  Христово страдање и 

васкрсење 

 

VIII  Христов живот у православној 

иконографији 

 

 

Ученици треба да: 

- уоче да је слобода кључни елеменат у 

разумевању Тајне Христове; 

- науче да се слобода поистовећује с 

личношћу, односно да се личност 

поистовећује с љубављу према другој 

личности; 

- запазе разлику између приказивања 

живота Христовог у православној 

иконографији и западној ренесансној 

уметности. 



ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 1 ЧАС НЕДЕЉНО 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Реализација програма заснива се на коришћењу интерактивних  и истраживачких метода рада. 

Основна теза је да ученике учимо не шта да мисле, него како да мисле. Ученици активно и 

равноправно учествују у свим активностима. Наставник одржава двосмерну комуникацију са 

ученицима, подстиче изношење њихових запажања, мишљења и погледа на проблеме и креира 

атмосферу на часу погодну за размену и аргументовање идеја и мишљења.  

            Интерактивни метод рада би требало да се одвија кроз следеће форме: 

1. Кооперативни рад наставник – ученици 

2. Кооперативни рад у малим групама 

3. Тимски рад 

4. Групна дискусија 

5. Симулација и играње улога 

6. Истраживачки метод. 

КОРЕЛАЦИЈА  СА ДРУГИМ  ПРЕДМЕТИМА 

Што се тиче тема које се обрађују,корелација се одвија са следећим предметима: 

-историја 

-чувари природе 

Што се техника и активности корелација се остварује са: 

-ликовном културом 

-српским језиком  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

I Упознавање основних елемената програма 

 

II  Уочавање проблема у заједници 

 

III Избор проблема 

     - Дискусија о проблемима 

 

IV Сакупљање података о изабраном 

проблему 

     - Разговор о прикупљеним подацима 

 

V Израда студија 

    - Критеријуми за израду студије 

    - Припреме за јавну презентацију 

 

VI Јавна презентација студије 

 

VII Осврт на научено 

ЦИЉ: 

- Оспособљавање ученика за активно учешће 

у животу школе и локалне заједнице. 

ЗАДАЦИ: 

- Подстицање и оспособљавање за активно 

учешће у животу локалне заједнице; 

- Разумевање и функционисање нивоа власти 

и органа власти; 

-Упознавање мера власти; 

-Упознавање права и одговорности грађана 

на нивоу заједнице; 

-Развијање комуникативних вештина; 

-Обучавање за тимски начин рада; 

-Развијање способности критичког 

расуђивања и одговорног одлучивања и 

делања.  
 



 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 
ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

I  Школа 

II  Ја и моји другари 

III  Породица 

IV  Празници и обичаји 

V Исхрана, јела и пића 

VI Мода, одевање 

VII  Мој дом 

VIII Земље чији се језик учи 

IX  Слободно време 

 

 

1. ЦИЉ наставе немачког језика је развијање 

комуникативних способности, развијање 

сазнајних способности ученика, развијање 

моралних и естетских ставова, развијање 

позитивног односа према другим језицима и 

културама 

2. ЗАДАЦИ наставе немачког језика су: 

- разумевање говора 

- усмено изражавање 

- разумевање писаног текста 

- писмено изражавање 

 

 
Начин остваривања програма 

 

На основу савремене наставе страног језика утемељене на богатим теоријским искуствима из 

праксе настали су принципи на којима треба да се заснива модерна настава страног језика. Ти 

принципи су: 

 

1. настава страног језика мора бити повезана са узрастом и животним искуствима ученика 

2. мора да припреми ученике за природне ситуације 

3. настава је отворена, флексибилна, а ученик је центар наставног процеса 

4. мора да оспособљава ученика за комуникацију 

5. обилци рада су социјални: рад у тандему, групни, у пленуму; типови вежбања су 

интегрисани у овакве облике рада; 

6. неопходна је планирана и контролисана прогресија у настави 

7. поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене 

листе задатака и активности; 

8. учионица постаје простор који је могуће пирлагођавати потребама наставе из дана у 

дан; 

9. уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних 

материјала 

10. за извођење новог лексичног материјала користе се познате граматичке структуре и 

обрнуто 

 

Током часа се препоручује динамаично смањивање техника, које не би требало да трају 

дуже од 15 минута: 

а) слушање и реаговање на команде наставника 

б) рад у паровима и малим и великим групама 

в) вежбе слушања 

д) игре примерене узрасту 

е) решавање текућих проблема у разреду тј. договори и мини пројекти 

ф) разумевање писаног текста (одговарање на једноставна питања у вези са текстом); 

извршавање прочитаних упутства и наредби 



 

 

Корелација: енглески језик,музичка култура,физичко васпитање 

 
ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРД: А2 који је у складу са европским стандардима учења страних 

језика 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

- ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: План допунске наставе је у корелацији 

са месечним плновима и наставним јединицама. Он се засниве на могућностима и 

потребама ученика, појашњењу и стицању основног знања, са циљем да ученицима 

омогући даљу надоградњу знања. 

1.  ПРЕЗЕНТ МОДАЛНИХ ГЛАГОЛА 

2. ПОСЕСИВНИ ЧЛАН 

3. ДАТИВ И АКУЗАТИВ ЛИЧНИХ ЗАМЕНИЦА 

4. ЛОКАЛНЕ И ВРЕМЕНСКЕ ДОПУНЕ 

5. ИМПЕРАТИВ 

6. ПЕРФЕКАТ 

7. ЗАВИСНА РЕЧЕНИЦА   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                 ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 
 

РУСКИ ЈЕЗИК 
                      72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО  

 

ЦИЉЕВИ  
Циљ наставе страног језика у основном образовању је да осособи ученике да на страном језику 

комуницирају на нивоу примереном њиховом узрасту у усменом и писаном облику. 

 

Кроз наставу страног језика ученик стиче позитиван однос пема другим језицима и културама 

као и према сопственом језику и културном наслеђу; развија радозналост, истражибачки дух и 

отвореност према омуникацији са говорницима других језика. 

 

Посебни стандарди обухватају: разумевање говора, разумевање писаног текста, усмено 

изражавање, писано изражавање и развијање социокултурне компетенције. 

 
ТЕМЕ ЗАДАЦИ  

ТЕМЕ И СИТУАЦИЈЕ ОБУХВАТАЈУ: 

 

 Школу ( школски простор, школски прибор, 

активности, излети ) 

 Ја и моји другови ( дружење, спорт ) 

 Породица и блиско окружење ( ужа и шира 

породица, комшије, пријатељи, кућни љубимци и 

обавезе према њима) 

 Празници (Божић, Нова Година, Ускрс..) 

 Мој дом (просторије у кући, обавезе у кући ) 

 Исхрана ( оброци, омиљена храна, здрава храна, 

навике у исхрани у земљи чији се језик учи) 

 Одећа ( одевни предмети, прикладно одевање ) 

 Окружење ( место и улица где станујем, важне 

установе у окружењу, посете установама ) 

 Остало ( годишња доба, месеци, дани у недељи, 

делови дана; исказивање времена; бројеви до 100; 

основни подаци о земљи чији се језик учи ) 
 

Ученици треба да разумеју и коеристе: 

1.Обележја сугласничког и 
самогласничког система руског језика 

Типове узвичних интонационих 

конструкција 
2.Слагање субјекта и сложеног 

глаголског предиката(рецептивно и 

продуктивно) 

3.Слагање субјекта и предикатива у 
асвербијалној реченици(рецептивво) 

4.Основне појмове о значењу и употреби 

глаголског вида.Употреба простог и 
сложеног будућег времена у зависности 

од глаголског вида(рецептивно) 

5.Употреба садашњег и прошлг времена 

глагола: жит6, встават6, сидет6, 
пет6,пит6,класт6,ставит6 у функцији 

предиката(рецептиво и продуктивно) 

6.Слагање броја и именице(рецептивно 
и продуктивно) 

7.Исказивање посесивности-Присвојне 

заменице и конструкције типа тетрад6 
Анни(рецептивно) 

8.Исказивање временских 

односа(рецептивно и продуктивно) 

9.Исказивање допадања и 
недопадања(рецептивно и продуктивно) 

10.Исказивање просторних 

односа(рецептивно и продуктивно) 
11.Конструкције са основним глаголима 

кретања(рецептивно и продуктивно) 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Комуникативна настава предвиђа да се језик користи у учионици у добро осмишљеним 

контекстима за ученике. Говор наставника је прилагођен узрасту ученика.Битно је значење 

језичке поруке али се исто тако истиче и значај граматичке прецизности.Усвајање језичког 



садржаја се остварује кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину где се 

ученици третирају као одговорни, креативни и активни учесници у друштвеном чину.  

 

ТЕХНИКЕ (АКТИВНОСТИ) 

Током часа технике треба динамично смењивати на 15 минута. Ученици слушају говор 

наставника или траке са упутствима за рад у дужини до десет краћих реченица. Раде у 

паровима, мањим или већим групама. Ступају у дијалог у оквиру од шест до осам реченица. 

Користе се игре примерене узрасту. Увежбава се разумевање писаног језика, писмено 

изражавање, попуњавање формулара, писање честитки , сложенијих реченица и ,коначно, 

писање краћих текстова 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРД: А2 који је у складу са европским стандардима учења страних 

језика 

 

ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСTAВЕ 

 

ЦИЉЕВИ: Допунска настава у 6. разреду организује се са циљем да се помогне ученицима 

који имају потешкоћа у праћењу часова редовне наставе, који остварују слабије резултате на 

проверама знања, као и ученицима који из здравствених или неких других разлога дуже време 

изостају са часова редовне наставе. 

ЗАДАЦИ: Задаци допунске наставе руског језика су да код ученика развију основни ниво 

знања и постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – оспособити ученика да разуме основне инструкције 

наставника и да адекватно реагује на њих, да разуме основне форме учтивог обраћања и 

да разуме основне фразе и најфреквентније речи предвиђене наставним планом и 

програмом за 6. разред. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – оспособити ученика да поседује одређени фонд речи за 

узраст 6. разред, да препознаје врсте речи и да препознаје различита глаголска времена. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик треба да разуме кратке текстове који 

садрже познате језичке елементе и може у тексту да разликује битно од небитног. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик треба да зна и примењује руски алфабет и да 

саставља једноставну, разумљиву, граматички исправну реченицу предвиђену за узраст 

6. разреда. 

САДРЖАЈ: За 6. разред планиране су следеће теме: 

 Школа и школске обавезе 

 Зимски празници 

 Љубитељи позоришта 

 Развијање позитивног односа према животној средини и другим живим бићима 

 Пролећни празници 

 Санкт-Петербург 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Допунска настава оствариваће се најчешће у 

међусмени или по завршетку редовне наставе поподне. За 6. разред биће реализовано најмање 

12 часова у кабинету за руски језик. 

 

 
 

 

 
 



ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 
36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 1 ЧАС НЕДЕЉНО 

Циљ изабране спортске гране је развијање моторичких способности посебно оних везаних за 

изабрану сп.грану, развијање теоретских знања и њихово примењива-ње у свако-дневним и 

специфичним 

условима живота и рада. 

 

КОШАРКА 
    

С 

П 

О 

Р 

Т 

  Уводни 

час 

     обрада увежбавање                 теорија        провера        укупно        

  

К 

О 

Ш 

А 

Р 

К 

А 

          1           8          24             1               2            36 

 

Наставни  

садржаји 

  Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

       

ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

36 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање  

-турнир  

-излет 

-познаје правила 

спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за 

социјално 

прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-развијање основних 

моторичких 

активности 

-развијање 

такмучарског духа 

 

 
ОДБОЈКА 

    

С 

П 

О 

Р 

Т 

  Уводни 

час 

     обрада увежбавање                 теорија        провера        укупно        

  

О 

Д 

Б 

О 

Ј 

К 

А 

          1           8          24             1               2            36 

 



Наставни  

садржаји 

  Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

       ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

36 

-вежбање 

-анализирање 
-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-демонстрација 

-дијалог 
-физичко вежбање  

-турнир  

-излет 

-познаје правила спортске 

игре и придржава их се 
-стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-развијање основних 

моторичких активности 

-развијање такмучарског 

духа 

 
ФУДБАЛ 

 

Наставни  

садржаји 

  Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

       ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

36 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање  

-турнир  

-такмичење 

-познаје правила спортске 

игре и придржава их се 

-стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-развијање основних 

моторичких активности 

-развијање такмучарског 
духа 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
          (1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ и задаци  

Циљ образовно-васпитног рада у настави ликовне културе је да се подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог наставног предмета. 

Задаци васпитно-образовног рада у настави ликовне културе састоји се у развијању 

ученикове способности за: 

- коришћење свих ликовних елемената 

- ликовни стваралачки рад 

- коришћење различитих материјала и медијума 

- усвајање естетских критеријума и за креативно мишљење 

- доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за препознавање 

савремених кретања у уметности свог и другог народа 

- визуелну перцепцију и аперцепцију 

- критичко мишљење 

- оплемењивање животног радног простора  

- активно стваралачко деловање у културним и уметничком животу средине 

- активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја и 

домовине 

- неговање укупних људских достигнућа 

- будућа занимања, професионалну оријентацијиу 

- еманципацију личности ученика 

- културу рада.  



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, 

фотографију и перформанс 

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и 

колективно преобликовање одређеног простора 

- се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним сценским изразом, звуком и 

покретом 

- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину.  

СТРУКТУРА:  

1. Садржаји програма 

2. Креативност 

3. Медијуми 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЦРТАЊЕ (8+3+1) 

Пропорције. 

Перцепција. 

Цртање - природни угљени штапићи, оловке с меким графитним улошком, папири... 

Пропорције - вежбање и естетска анализа. 

Компоновање величина у простору. 

Перцепција. 

Цртање - природни угљени штапићи, оловке с меким графитним улошком, папири... 

Компоновање и степеновање облика у простору. 

Перцепција - аперцепција. 

Цртање; одговарајућа средства и материјали.  

Арабеска. 

Перцепција - аперцепција. 

Цртање, сликање, одговарајућа средства и материјали. 

Арабеска - вежбање. 

Eстетска анализа.  

СЛИКАЊЕ (8+3+1) 

Равнотежа облика и боје у простору 

Перцепција - аперцепција 

Цртање, сликање - одговарајућа средства и материјали 

Контраст, светлина, површина и облика у одрећеном простору 

Перцепција - аперцепција 

Цртање, сликање; одговарајућа средства и материјали.  

Сродност ликовних вредности у одређеном простору. 

Перцепција - аперцепција. 

Цртање, сликање - одговарајућа средства и материјали.  

ВАЈАЊЕ(10+2+1) 

Обликовање маса и волумена додавањем и одузимањем. 

Перцепција - аперцепција. 

Вајање; одговарајућа средства и материјали. 

Орнаменти (трдимензионални) 

Перцепција- аперцепција. 

Вајање - одговарајућа средства и материјали. 

Вајарски материјали ,одливање(негатив, позитив) 

Перцепција - аперцепција. 

Вајање - гипс и одговарајућа средства и материјали.  

Перформанс. 



Перцепција - аперцепција. 

Одговарајућа средства и материјали. 

Естетска анализа. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програмски садржаји омогућавају препознавање и развој даровитости ученика и 

њихових индивидуалних 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, стога је за израду овог програма стручна комисија 

ослонце тражила пре свега у програму обавезног предмета ликовна култура како би се 

наставила корелација и продубила започета реализација садржаја.  

Имајући у виду образовни карактер наставног предмета ликовна култура, неопходно је 

на сваком часу сваку тематску јединицу илустровати адекватним ликовно-уметничким делом. 

У реализацији ове наставе треба, у складу са могућностима школе и креативностима 

наставника, инсистирати на већој афирмацији тематских јединица у области цртања. Целином 

композиција и простор треба инсистирати на развијању осетљивости за схватање композиције 

у простору. Иако је композиција организација (распоред) однос разних елемената, она је 

заправо структура уметничког дела. У том контексту, важно је ученицима илустровати 

најтипичнија дела уметничког наслеђа у којима су на различит, каратеристичан начин решени 

композиција и простор. С обзиром на то да се организација елемената компонује у датом 

простору, неопходно је да се композиција повеже на знања из целине пропорције, и да се деци 

предочи потпојам простор. Важно је нагласити линеарну, ваздушну и инверзну перспективу и 

тумачити разлику простора у византијском и ренесансном сликарству, али и на примерима 

сликарства модерне уметности треба указати на већу спонтаност и субјективност и 

индивидуално поимање комозиције и простора. Треба нагласити коришћење свих врста 

линија, како би се постепено обогаћивало линеарно графичко изражавање, и нагласити 

појединости до којих се долази на основу опсервирања или претходног вежбања рада по 

природи. Неопходно је анализирати перспективе (птичје, жабље, линеарне). Тематском 

целином пропорција (размерa, сразмера) треба успоставити корелацију са математиком, 

физиком и биологијом уз тумачења примера из уметничког наслеђа. Ученицима треба 

понудити иницијативе и садржаје за нова кретања у савременој уметности како би развијали 

осетљивост за нове уметничке материјале и медијуме. 

У подручју сликање, треба инсистирати на обогаћивању скале појединих боја и њиховог 

композиционог односа и увођењу у бојене вредности процесом рада по природи. Уметничка 

дела ученике уводе у тајне различитости јер разумевање различитости култура, као и вечитих 

промена у природи, условљава адекватан однос према властитом уметничком наслеђу. При 

томе не треба занемарити ни могућности учења 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 да је у програму обавезног предмета ликовна 

култура дато упутство које се односи и на обавезни предмет, у изборном предмету треба 

нагласити само оне специфичности које карактеришу овај програм. За израду овог програма 

стручна комисија је тражила ослонце пре свега у програму обавезног предмета ликовна 

култура, како би се наставила корелација и продубила започета реализација садржаја. Целина 

обједињавање покрета, игре и звука представља нужан услов за везу минулих времена са 

савременим токовима уметности у којима се бришу границе уметничких подручја и најављују 

савремене концепције. Стога је у овом програму предвиђен перформанс којим се наставља и 

продубљује програм обавезног предмета. Перформансом се указује на супротстављање 

представи о уметности као роби, трајном робном производу, као и на пролазност живота и 

уметничког дела. Неопходно је методом разговора указати на одлике проширених медијума 

(перформанс). Акције, покрети и процеси у овој представи су у средишту пажње. Сваки 

догађај у школи може бити подстицај за рад и имати мотивациони карактер уколико изазива и 



подстиче емоционални и интелектуални став и доживљај ученика. У виду импровизације, 

позоришне представе, плеса, уз коришћење аудио-музичких ефеката треба омогућити 

ученицима да реализују своју креативност. Том приликом ученицима треба дати могућност 

коришћења фотографије, камере како би забележили дату ситуацију. С обзиром да су 

медијуми у структури програма резервисани за максималну слободу и коришћење свих 

могућности потенцијалне креативности наставника, ова целина представља могућност да се 

користе савремена средства и сви медијуми као ликовни израз.  

У области вајарства 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 и сагледавање пропорција. Ученику треба нагласити вредности и функције 

пластике у архитектури, екстеријеру и ентеријеру, примењеном вајарству. Код ученика треба 

афирмисати и ситну пластику, декоративну скулптуру, орнамент, вајарске материјале. Треба 

указати на поступак додавања и одузимања вајарског материјала и на примерима из 

уметничког наслеђа демонстрирати карактеристична дела. Битно је нагласити важност алата за 

примерено коришћење материјала при изради вајарског рада и предочити основне могућности 

умножавања вајарских радова. Примерено је реализовати ливење у гипсу мањих рељефа, 

орнамента и у негативу начинити могућу дораду, како би се у позитиву откривали 

неочекивани ефекти. Изборни предмет је могућност да се уводе нови садржаји и сагледају 

иновације у овој области. На постојеће наставне садржаје, а у вези са савременом 

технологијом у контексту визуелних информација у ликовној уметности, треба имати у виду 

графички дизајн, видео и компјутерску слику, уметничку инсталацију, лумино објекте, 

индустријски дизајн, архитектуру и урбанизам и етноуметност у простору.  

Изборна настава одмереним задацима систематично развија различите психичке и 

ликовне способности ученика, а нарочито оне способности 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 индивидуалних 

способности и омогућава постепено увођење ученика у област професионалне оријентације ка 

широком пољу ликовних делатности.  

С обзиром да постоје иницијативе за већом подршком даровите деце овим предметом, 

остварена је могућност да се на време подстиче препознавање ове деце у чему би учествовали 

родитељи и васпитачи (педагози, психолози) у складу са индивидуалним способностима и 

њиховом дидактичко-методичком третману. 

Изванредна постигнућа или могућности за велика постигнућа углавном се користе под 

називом 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. 

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. У реализацији ове наставе треба у складу са могућностима школе 

и креативностима наставника, инсистирати на већој афирмацији примењених уметности и 

визуелних комуникација. 

Наставници су дужни да прате даровито дете и 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 спрeтности и сензибилитета) доприноси се даљем 

ликовном образовању.  

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 медије и примедбе у које се 

убележавају промене. Планирање наставе је неопходно како би наставници адекватно 

разматрали наставни програм и имали увид у могуће напредовање и подизање квалитета 

наставничке праксе. У погледу планирања треба имати у виду примерено припремање. 

Припремањем наставник осмишљава време од једног часа како би лакше и сигурније тумачио 

садржаје. Припремање наставника је неопходно (писмена, визуелна припрема) како би 

реализација часа била јасна и извесна и како би се остварио постављени циљ. 

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 савремених материјала 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 

образовно - васпитног 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 

образовно - васпитног 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 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 које се односе 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. 

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 - представља 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 је претпоставка за подстицање, 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, проширени медијуми.  

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 оптерећености ученика наглашавањем савремених 

медијума у ликовној и визуелној уметности у складу са савременим кретањима уметности.  

 

 
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

На овим часовима обрађиваће се теме у оквиру следећих области: 

-Упознавање са правилима школског живота 

- Подршка ученицима у учењу 

-Професионална оријентација 

-Превенција и заштита деце од насиља 

-Болести зависности 

-Обележавање значајних датума 

-Односи међу половима 

-Хуманитарне активности 

-Безбедност ученика 

-Здравствено васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 
Обавезни наставни предмети недељно годишње 

српски језик 4 108 

енглески језик 2 72 

ликовна култура 1 36 

музичка култура 1 36 

историја 2 72 

географија 2 72 

математика 

 

4 144 

хемија 

 

2 72 

физика 2 72 

биологија 2 72 

техничко и информатичко образовање 2 72 

физичко васпитање 2 72 

Обавезни изборни наставни предмети   

Верска настава или грађанско васпитање 1 36 

Немачки или руски језик 

 

2 72 

Физичко васпитање – изабрани спорт 1 36 

Изборни наставни предмети   

Чувари природе/ ЦСВ 1 36 

Остали облици образовно васпитног 

рада 

  

Допунска настава 1 36 

Додатни рад 1 36 

Час одељенског старешине 1 36 

 

 

 

 

 



СРПСКИ  ЈЕЗИК 
- 144 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 4 ЧАСА НЕДЕЉНО 

-  

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

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

оспособе се да тумаче одређена књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине. 

 

3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ( ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА, 

СЕМИНАРИ ) 

     Јануарски дани просветних радника- Семинар за професоре српског језика, организовање 

огледних часова, одлазак на семинаре које организује Друштва за српски језик и књижевност ( 

октобар и мај ). 

 

 

ОБЛАСТ ЗАДАЦИ 

ЈЕЗИК – 

ГРАМАТИКА 
Развијање љубави према матерњем језику и потребе да 

се он негује и унапређује; поступно и систематично 

упознавање граматике; упознавање језичких појава и 

појмова, овладавање нормативном граматиком и 

стилским могућностима српског језика 

ЈЕЗИК – 

ПРАВОПИС 
Поступно и систематично упознавање правописа; 

увежбавање правописних правила 

 

КЊИЖЕВНОСТ 
Развијање осећања за аутентичне естетске вредности у 

књижевној уметности; увежбавање и усавршавање 

гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и 

читања у себи (доживљајног, усмереног, 

истраживачког); оспособљавање за самостално читање, 

доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и 

вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

развијање потребе за књигом, способности да се њоме 

самостално служе као извором сазнања; навикавање на 

самостално коришћење библиотеке; овладавање 

начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање 

сценских остварења (позориште, филм); упознавање, 

развијање и чување властитог националног и културног 

идентитета на делима српске књижевности, позоришта и 

уметности; подстицање ученика на самостално језичко, 

литерарно и сценско стваралаштво; васпитавање 

ученика за живот и рад у духу хуманизма, 

истинољубивости, солидарности и других моралних 

вредности 

КУЛТУРА 

ИЗРАЖАВАЊА 
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); развијање смисла и способности за правилно, 

течно, економично и уверљиво усмено и писмено 

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског 

израза 



4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ 

    Четири писмена задатка ( октобар, децембар, март, мај ), четири контролна задатка. 

 

5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ 

   Осам литерарних задатака и свакодневни задаци за увежбавање обрађеног градива. 

 

6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ ВАН УЧИОНИЦЕ 

    Планирана посета Андрићевом музеју, позоришна представа              „ Покондирена тиква“, 

посета Градској библиотеци. 

 

7. УЏБЕНИЦИ 

    Читанка, Граматика, Радна свеска, Завод за уџбенике и наставна средства, Правопис 

српског језика за основну школу,МС 

 

8. НАСТАВНА СРЕДСТВА 

    Звучна читанка, израда паноа, резиме обрађеног градива на хамерима. 

 

9. КОРЕЛАЦИЈА 

   Ликовна култура, историја, православни катихизис, музичка култура, као и орелација у 

оквиру предмета српски језик 

 

Образовни стандарди за Српски језик су дефинисани за следеће области: 

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

4. КЊИЖЕВНОСТ 

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: 
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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 

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.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој* 
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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 

5. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ.  

- правилно изговара гласове;  

- изражајно чита уметнички текст обрађен у настави и изражајно казује научен текст;  

- препричава текст без сажимања или са сажимaњем 

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.2.1.5. 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 

 

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 
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CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

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.2.3.10. 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* 

5. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ.  

- поштује књижевнојезичку норму у говору;  

- зна да исприча о стварном или измишљеном догађају, у првом или трећем лицу, поштујући 

изворну хронологију или ретроспективно;  
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- уме усмено да обавести некога о нечему и опише нешто (да усмено сачини експозиторни и 

дескриптивни текст); 

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 

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: 

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=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
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


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* 

5. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ.  

- уме да формулише своје мишљење и да га јавно искаже;  

- и има изграђену културу комуникације (културу сопственог изражавања, као и слушања и 

поштовања туђег мишљења). 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Допунски рад 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 испољени недостаци у знању, умењу и вештини 

ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне облике у савладавању одређених 

програмских садржаја (индивидуализација наставе - полупрограмираним и програмираним 

секвенcама, 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 - диферецирањем редовне 

наставе - омогућити ученицима да градиво савладају на редовним часовима. 

ЦИЉЕВИ: 

- систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама 

променљивих речи, о значењу и употреби падежа, о врстама глагола 

- систематизација и проширивање знања реченичним члановима 

- напоредни односи међу реченичним члановима 

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=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
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2564


- појам синтагме и састав именичке синтагме 

- појам актива и пасива 

- систем независних предикатских реченица- напоредни односи међу независним 

предикатским реченицама у оквиру  

- комуникативне реченице 

- конгруенција 

- разликовање кратких акcената и реченични акcенат 

- основни појмови о старословенском језику 

- осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела  

- усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма 

- излагање (експозиција), опис и приповедање 

- технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање 

- рад на некњижевном тексту 
 

ТЕМЕ ЗАДАЦИ РЕЗУЛТАТИ – ИСХОДИ 

(очекује се да ученик) 
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Проширивање знања из области 

врста речи 

1. Успешно препознаје и 

користи променљиве и 

непроменљиве врсте 

речи 
2. Разликује граматичке 

категорије променљивих 

речи  

Проширивање знања значења и 

употребе падежа 

1. Зна и успешно користи 

падеже, правилно их 

употребљава 

2. Разуме појам падежне 

синонимије 

Разумевање и препознавање 

функције речи у сложеној 

реченици 

1. Успешно препознаје и 

разликује врсте 

субјеката, предиката, 

објеката и прилошких 

одредби 

2. Са успехом уме да 
препозна функцију речи 

у сложеној реченици 

 

Стицање знања из области 

везаних за појам синтагме 

1. Разуме шта 

подразумевамо под 

појмом синтагма 

2. Препознаје и са успехом 

користи именичке 

синтагме 

3. Зна од чега се састоји 

именичка синтагма 

Стицање нових знања из области 

актива и пасива 

1. Разуме појам актива и 

појам пасива у српском 
језику 

2. Препознаје активне и 

пасивне реченице 

3. Уме да пребаци активну 

реченицу у пасивну и 

обрнуто 

 

Разумевање и препознавање 

комуникативне функције 

реченице 

1. Разуме појам 

комуникативне функције 

2. Зна поделу реченица 

према комуникативној 

функцији (обавештајне, 
упитне, заповедне, 

узвичне и жељне) 

 



 
 

Усвајање појма конгруенција 

1. Препознаје са успехом 
слагање придева и 

глагола са именицом у 

реченици 

 

Утврђивање и проширивање 

знања из области ортоепије 

1. Препознаје и са успехом 

разликује дуге и кратке 

акценте 

 

Стицање нових знања из области 

историје језика 

1. Препознаје разлике међу 

словенским језицима 

2. Успешно дефинише 

појмове старословенских 

писама ( глагољица и 

ћирилица) 
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Стицање знања о композицији 

епскох дела 

1. Препознаје фабулу и 

композицију епског дела 

2. Уме да детаљно 

анализира ликове 

(дијалог, монолог, 

физичке и карактерне 

особине) 

3. Зна да дефинише појам 

романа ( и његове врсте), 

дневника и сатире 

4. Уме да препозна 
унутрашњи монолог 

 

Упознавање са композиционом 

структуром лирске песме и 

њеним врстама 

1. Препознаје функције 

мотива у композицији 

лирске песме 

2. Разликује основне 

лирске врсте 

3. Зна основна обележја 

љубавне, елегичне и 

рефлексивне песме 

4. Успешно препознаје 

књижевне појмове – 

слободан стих и песма у 
прози 

 

Стицање знања о 

карактеристикама и 

особеностима драмских 

књижевних дела 

1. Препознаје и успешно 

разликује врсте и 

подврсте драмских дела 

(комедија, трагедија и 

драма у ужем смислу) 

2. Зна које су етапе 

драмске радње (увод, 

заплет, врхунац, 

перипетија и расплет) 

3. Успешно уочава 
дидаскалије у драмском 

делу 

Читање и тумачење књижевних 

текстова 

1. Са успехом и 

разумевањем чита све 

врсте књижевних 

текстова 

 

Упознавање са делима (песмама, 

приповеткама, драмама) из 

области ауторске и народне 

књижевности 

 

1. Препознаје разлике 

између дела ауторске и 

народне књижевности 
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Стицање знања о облицима 
изражавања према основној 

сврси 

1. Препознаје и успешно се 
користи основним 

облицима изражавања 

(излагање, опис и 

приповедање) 

2. Разликује појмове 

техничког и сугестивног 

описа 

Оспособљавање за јасно и 

самостално препричавање текста  

1. Уме да самостално 

сачини план 

препричавања 

2. Зна сажето да преприча 

текст уз замењевање 

граматичког лица (у 
првом и трећем лицу) 

 

 

Оспособљавање за јасно причање 

о стварном или измишљеном 

догађају уз коришћење 

различитих форми изражавања 

1. Препознаје различите 

форме изражавања 

(дијалог, опис, 

приповедање) 

2. Уме да преиначи 

управни у неуправни 

говор 

 

Стицање способности за 

препознавање и употребу 
стилских изражајних средстава 

1. Успешно препознаје, 

означава и дефинише 
стилске фигуре у 

књижевним текстовима 

 

Богаћење речника 1. Уме да се користи 

речником српског језика 
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Утврђивање стечених знања из 

области правописа 

1. Уме да користи       

правописна правила 

усвојена у претходним 

разредима 

 

  

Усвајање знања о коришћењуи 

црте, заграде и запете 

1. Зна када се користи 

црта, а када заграда 

2. Користи запету 
приликом набрајања 

скраћеница 

Навикавање ученика на 

коришћење правописа (школско 

издање) 

1. Зна да се користи 

правописом 

2. Уме да пронађе 

одговарајуће правописно 

правило и на тај начин 

се информише о његовој 

употреби 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

Додатна настава се изводи за ученике изнад просечних 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 i 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 се изводи и организује 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.). 

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. 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).  

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 такмичењима. 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. 

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). 

 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. 

Ученици се самостално опредељују за додатни рад из српског језика (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 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). 

ЦИЉЕВИ: 

 -проширивање знања o језику; 

 -оспособљавање ученика за стваралачку употребу језика, тј. за сликовито и оригинално      

казивање; 

 -развијање маште и креативност надарених ученика 

 -подстицање ученика на литерарно стваралаштво 

 -богаћење културе усменог и писменог изражавања 

 - подстицање ученика на самосталне анализе уметничког дела 

 - подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика;  
 

 ЗАДАЦИ: 

 

Језика и језичка култура 

 

-Вежбе у правилном акцентовању.Коришћење речника да би се проверио акценат. 

-Анализа реченица и синтагми.Претварање активних реченица у пасивне и обрнуто. Анализа 

случајева у којима то није могуће ( нпр. у правом презенту могућ је само повратни пасив, и то 

не од свих глагола; пасивну реченицу није могуће претворити у активну ако не знамо вршиоца 

радње, итд. ) 

-Вежбе на тежим експозиторним текстовима: уочавање основних информација,извођење 

закључака, упоређивање информација из више дужих текстова, резимирање. 

-Прављење легенди и табела. 

-Формирање анкете и анализа резултата анкете. 

-Рад са одабраним ученицима на тестовима за такмичење из српског језика. 

 

 Књижевност 
 

-Анализа лирске и епске песме – језичко- стилска средства као интеграциони чиниоци 

интерпретације. 

-Анализа драмског књижевног дела – уочавање битних одлика.Разлика између драмског 

књижевног дела и позоришне представе.Компаративна нализа  одабраног драмског текста и 

позоришне представе. Драматизација епског текста.  

-Анализа савременог књижевног дела по слободном избора ученика. Коришћење основне 

литературе о делима и писцима.Формирање властитог мишљења о књижевном делу. 

-Анализа домаћег филма са посебним акцентом на визуелне и акустичке ефекте. 

-Тумачење особености уметничке ( ауторске) лирске песме у односу на њен 

ритам,риму,рефрен,дужину стиха,цезуру, музичке стилске фигуре ( асонанца и алитерација). 

-Улога хумора у књижевноуметничком тексту. Граница између смешног и сатиричног.Иронија 

и сарказам. 

 

 
 

 

 
 

 

 



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
- 72 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 Технике и активности 

 

Током часа технике треба динамично смењивати на 15 минута. Ученици слушају говор 

наставника или траке са упутствима за рад. Раде у паровима, мањим или већим групама. 

Користе се игре примерене узрасту. Увежбава се разумевање писаног језика, писмено 

изражавање, замењивање речи цртежом, повезивање краћег текста и реченице са сликама, 

попуњавање формулара, писање честитки и писање краћих текстова. 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

- стамбена насеља – како станујемо (блок, 

насеље, кућа ...); 

- споменици и знаменитости  

у великим градовима (у земљи чији се језик  

учи); 

 

- куповина одеће (величина, боје, мода, 

стилови и трендови ); 

 

- 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 / медијатеци; 

 

-употреба информација из медија. 

 

-образовни систем у 

другим земљама 

ЗАДАЦИ наставе енглеског језика су: 

- разумевање говора 

- усмено изражавање 

- разумевање текста 

- писменоизражавање 

- интеракција 

- разумевање књижевног текста 

- знања о језику и стратегије учења (способност 

ученика да језичке структуре правилно употреби у 

датој комуникативној ситуацији) 

 

 

 

 

Начин остваривања програма 

 

Комуникативна настава предвиђа да се језик користи у учионици у добро осмишљеним 

контекстима за ученике. Говор наставника је прилагођен узрасту ученика.Битно је значење 

језичке поруке али се исто тако истиче и значај граматичке прецизности.Усвајање језичког 

садржаја се остварује кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину где се 

ученици третирају као одговорни, креативни и активни учесници у друштвеном чину.  

 

                                    

 

 



Корелација са другим предметима 

 

Када су у питању теме које се обрађују, најснажнија корелација се остварује са другим 

страним језицима (немачки и руски језик), затим са предметима историја, географија, 

биологија, музичка култура. Када је реч о начину усвајања предвиђених садржаја, техникама и 

активностима, корелација се остварује са предметима ликовна култура, музичка култура, а у 

неким ситуацијама и физичко васпитање. 

 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРД: А2 који је у складу са европским стандардима учења страних 

језика 

 
ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 
ЦИЉЕВИ: Допунска настава у 7. разреду организује се са циљем да се помогне ученицима 

који имају потешкоћа у праћењу часова редовне наставе, који остварују слабије резултате на 

проверама знања, као и ученицима који из здравствених или неких других разлога дуже време 

изостају са часова редовне наставе. 

ЗАДАЦИ: Задаци допунске наставе енглеског језика су да код ученика развију основни ниво 

знања и постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – оспособити ученика да разуме основне инструкције 

наставника и да адекватно реагује на њих, да разуме основне форме учтивог обраћања и 

да разуме основне фразе и најфреквентније речи предвиђене наставним планом и 

програмом за 7. разред. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – оспособити ученика да поседује одређени фонд речи за 

узраст 7. разреда, да препознаје врсте речи и да препознаје различита глаголска времена 

у тексту из уџбеника. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик треба да разуме краће текстове који 

садрже познате језичке елементе и може у тексту да разликује битно од небитног. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик треба да зна да саставља једноставну, разумљиву, 

граматички исправну реченицу предвиђену за узраст 7. разреда. 

САДРЖАЈ: За 7. разред планиране су следеће теме: 

 Connections, Past events, People, Places, Goals, Choices, Achievements, Experiences, Get it 

right, Where is it made? Talking, New beginnings 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Допунска настава оствариваће се најчешће у 

међусмени или по завршетку редовне наставе поподне. За 7. разред биће реализовано најмање 

18 часова у кабинету за енглески језик у групама од 10 ученика.  

 
ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  

 

ЦИЉЕВИ: Додатна настава у 7. разреду организује за ученике који брже напредују и са 

лакоћом савладавају све теме и садржаје предвиђене наставним планом и програмом за 7. 

разред.  

ЗАДАЦИ: Задаци додатне наставе енглеског језика су да код ученика развију напредни ниво 

знања и постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – ученик разуме дуже дијалоге, приче и песме о темама 

предвиђеним наставним програмом за 7. разред. Разуме и користи начела вођења 

разговора. 



 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – ученик зна и у свом говору примењује научена 

граматичка правила (уме да их објасни и зна терминологију у вези са њима); уме да 

одреди значење непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста или 

порекла; зна значење речи и фраза из школских текстова предвиђених за 7. разред и 

правилно их употребљава. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик адекватно интерпретира садржаје 

писаних текстова предвиђених за узраст 7. разреда, изводи закључке засноване на 

датом тексту, издваја кључне речи и резимира текст. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик издваја кључне информације и пише самостално 

текстове од 90 речи.  

САДРЖАЈ: За 7. разред планиране су следеће теме: 

 Connections, Past events, People, Places, Goals, Choices, Achievements, Experiences, Get it 

right, Where is it made? Talking, New beginnings 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Додатна настава оствариваће се најчешће у 

међусмени или по завршетку редовне наставе поподне. За 7. разред биће реализовано најмање 

18 часова у кабинету за енглески језик у групама од 10 ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИКОВНА КУЛТУРА 
- 36 ЧАСА ГОДИШЊЕ /1 ЧАС НЕДЕЉНО 

 

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

jeзичку 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. 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

АРАБЕСКА 

 

ПРОПОРЦИЈЕ 

 

КОМПОЗИЦИЈА И ПРОСТОР 

 

ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПОКРЕТА, ИГРЕ И ЗВУКА 

 

ФОТОГРАФИЈА 

 

 

Задаци образовно- васповног рада у настави 

ликовне културе састојe се у  

 стварању разноврсних могућности  да кроз различите 
садржаје и облике рада током наставе ликовне 

културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и 

циљеви наставе предмета ликовна култура буду у 
пуној мери реализовани 

 развијању ученикове способности за: 

- коришћење свих ликовних елемената 

- ликовни стваралачки рад 

- коришћење различитих материјалa и медијума 

- усвајање естетских критеријума за креативно 

мишљење 

- доживљавање ликовних уметничких дела у 

оквиру културне баштине за  прeпознавање 
савремених кретања у уметности свог и другог 

народа 

- визуелну перцепцију и аперцепцију 

- критичко мишљење  

- оплемењивање животног  радног простора 

- активно стваралачко  деловање  у културном и 

уметничком животу средине   

- активно естетско унапређивање своје околине и 

очување природе и баштине  завичаја и домовине 

- неговање укупних људских достигнућа 

- будућа занимања, професионалну оријентацију 

- еманципацију личности ученика 
- културу рада. 

. 

 
Примена образовних стандарда  

Редни број часа 

Стандарди који се овом 

наставном јединицом испуњавају 

а припадају основном, 1. нивоу 

Стандарди који се овом 

наставном јединицом испуњавају 

а припадају средњем, 2. нивоу 

Стандарди који се овом 

наставном јединицом испуњавају 

а припадају напредном, 3. нивоу 

1. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК.1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

2. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК.1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 



3. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК.1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

4. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК.1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

5. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.2. 

 

ЛК.3.1.1 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.4 

6. ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК.1.3.4. 

 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

7. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

8. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

9. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

10 ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

11. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 



12. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК 1.3.3. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

13. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

14. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК 3.3.4. 

15. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

16. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

17. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

18. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

19. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 



20. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

21. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

22. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

23. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

24. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

25. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

26. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

27. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 



28. ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.2. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

29. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

30. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

31. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

32. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.3. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

33. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

34. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

35. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.1 

ЛК.1.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК 1.3.4. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.2.3.1. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 

36. ЛК.1.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.1.2.3. 

ЛК.1.3.2. 

ЛК 1.3.4. 

 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.2.1.2. 

ЛК 2.2.1. 

ЛК.2.2.2. 

 

ЛК 3.1.1. 

ЛК.3.1.2. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.3.2.3. 

ЛК.3.2.4. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.3.3.3. 

ЛК 3.3.4. 



 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

- 36 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 1 ЧАС НЕДЕЉНО 
 

Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку 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  

- упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха 

- развију музикалност и креативност 

- неговују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-

образовног рада са ученицима. 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ    
 
Област: ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Основни ниво 

- Ученик примењује основне елмененте музике писмености у примерима предвиђеним 

Наставним планом и програмом.   1.1.1. 

- Ученик познаје грађу и звук инструмената и препознаје инструменте и саставе. 1.1.2. 

- Ученик познаје основне карактеристике музике одређених епоха и опште појмове музичко 

– сценске и коцертне музике. 1.1.2. 

- Ученик познаје карактеристике одређених музичких жанрова предвиђене Наставним 

планом и програмом. 1.1.2. 

- Ученик уме да препозна и опише основне појмове српске народне музике. 1.1.2.. 

Средњи ниво 

- Ученик познаје основне елементе музичке писмености и контекст музичког догађаја. 2.1.1. 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

Упознавање музике различитих епоха и 

извођење музике 

 

Праисторија 

 

Античка епоха  

 

Средњи век 

 

Ренесанса 

 

Барок 

 

Класицизам 

 

Музика на тлу Србије 

 

     Основе музичке писмености 

 

     Стварање музике 

 

Задаци наставе музичке културе јесу: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз 

различите садржаје и облике рада током 
наставе музичке културе сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе 

музичке културе буду у пуној мери 

реализовани 

- стицање знања о музици различитих епоха 

- развијање способности извођења музике 

(певање/свирање) 

- развијање навике слушања музике, 

подстицање доживљаја и оспособљавање за 

разумевање музике 

- подстицање креативности у свим музичким 
активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање музике) 

- даље упознавање основа музичке писмености 

и изражајних средстава музичке уметности; 

- стварање одељенских ансамбала. 

 



- Ученик повезује специфичне карактеристике инструмената, гласова и састава са музичким 

изразом. 2.1.1. 

- Ученик познаје најзначајнија дела и представнике одређених епоха. 2.1. 

- Ученик разуме појмове апсолутне и програмске музике. 2.1.2. 

- Разуме структуру одређеног облика музичко – сценске и концертне музике. 2.1.2. 

- Ученик повезује драматуршке и структуралне елементе у музичким жанровима 

предвиђеним Наставним планом и програмом. 2.1.2 

- Ученик уме да анализира повезаност народног музичког облика са контекстом народног 

живота. 2.1.3. 

Напредни ниво 

- Ученик препознаје везу између музичких елемената и музичког израза. 3.1.1. 

- Ученик зна историјат, литературу и извођаче за музичке инструменте. 3.1.1. 

- Ученик повезује структуралну и драматуршку димензију музичких дела са естетском 

применом и историјским контекстом. 3.1.4. 

- Ученик разуме специфичне карактеристике музичких жанрова, стуктуралне и драматуршке 

елементе жанровких примера и њихову естетску примену. 3.1.4. 

- Ученик разуме историјске  и друштвене околности настанка музичког фолклора.  

-  

3.1.2.Област: СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Основни ниво 

- Ученик препознаје основна темпа, динамику, форму, врсту такта. 1.2.1. 

- Ученик познаје инструменталне групе, појединачне инструменте и врсте гласова. 1.2.2. 

- Ученик може да схвати однос музичког и ванмузичког садржаја, садржај дела. 1.2.3. 

- Ученик може да препозна извођачки састав у примерима предвиђеним Наставним планом 

и програмом. 1.2.3. 

- Ученик у слушаним примерима разликује народно од уметничког стваралаштво. 1.2.4. 

Средњи ниво 

- Ученик уочава повезаност музичких елемената са музичким изразом, карактером. 2.2.1. 

- Ученик препознаје карактеристичне технике свирања и боје гласова. 2.2.1. 

- Ученик препознаје везу између музичког и ванмузичког садржаја. 2.2.1. 

- Ученик препознаје структуралне елементе слушаног дела. 2.2.2. 

- Ученик препознаје саму структуру слушаног дела. 2.2.2. 

- Ученик познаје основне елементе српске народне музике. 2.2.1. 

- Ученик познаје одређена дела народног и уметничког стваралаштва, као и фолклорну 

музику других народа. 2.2.2. 

Напредни ниво 

 Ученик може да опише карактеристичне ритмичке и мелодијске компоненте на основу 

слушања 3.2.1. 

 Ученик може да опише карактер слушаног примера као резултат садејства музичких 

компонената.. 3.2.1. 

- Ученик повезује опажене карактеристике инструмената, извођачких састава са њиховом 

естетском применом. 3.2.1. 

- Ученик препознаје структуралне елементе одређеног дела. 3.2.1. 

- Ученик препознаје драмску функцију структуралних елемента и специфичних муичких 

карактеристика. 3.2.1. 

- Ученик препознаје везу стилског, друштено – историјског контекста и музичких 

карактеристика слушаног примера. 3.2.2. 

- Ученик може аналитички да слуша дело. 3.2.2. 

- Ученик разликује српску народну ритуалну и забавну музику. 3.2.3. 

 Ученик препознаје карактеристике српске народне музике у уметничкој музици. 3.2.2. 

 

Област: МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

Основни ниво 



- Ученик анализира нотни текст, чита га парлато са тактирањем и свирање на једном 

мелодијском инструменту. 1.3.1. 

- Ученик може да пева или свира једноставне примере различитих жанрова предвиђене 

Наставним планом и програмом. 1.3.2. 

Напредни ниво 

- Ученик може да пева у хору и свира у оркестру једноставне песме различитих жанрова. 

3.3.1. 

- Ученик може да изведе игру по избору. 3.3.1. 

- Ученик може да учествује у школској приредби. 3.3.1. 

 

 

Област: МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Основни ниво 

- Ученик може да осмисли једноствну ритмичку пратњу за песму коју зна на неком од 

Орфових ритмичких инструмента. 1.4.3. 

- Ученик може да осмисли мању музичку целину на основу понуђених мотива. 1.4.2. 

- Ученик може да направи нешто сложенији модел музичког инструмента, и да импровизује 

једноставну мелодију и ритмичку пратњу на њима. 1.4.1. 

- Ученик може да одабере одговарајући музички пример (од понуђених) за задати жанр. 

1.4.4. 
- Ученик може да одабере адекватне примере (од понуђених) музичко сценске и концертне 

музике за задати историјско – стилски период. 1.4.4. 

- Ученик може да направи једноставан народни инструмент од понуђених предмета из 

окружења. 1.4.1. 

Напредни ниво 

 Ученик може да осмисли једноствну ритмичку пратњу, може да је запише и одсвира.  3.4.2. 

- Ученик може да нацрта задати инструмент или да направи модел сложенијег инструмента. 

3.4. 

- Ученик може да компонује одговарајућу мелодију на дати текст, одређени ритмички модел 

или мелодију у духу одређеног жанра. 3.4.2. 

- Ученик може да компонује одговарајућу мелодију на дати текст, одређени ритмички модел 

или мелодију у духу одређеног историјско – стилског периода. 3.4.2. 

- Ученик може да одабере (од понуђених) адекватан пример аутентичне народне музике за 

задати мотив из народног живота. 3.4.  

- Ученик може да направи (и нацрта) модел народног инструмента по избору од понуђених 

предмета из окружења, осмисли аранжман и изведе га (двоглас, адекватна ритмичка 

пратња). 3.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОР И ОРКЕСТАР 
 

Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова. 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. Часови хора и оркестра као континуирана 

настава улазе у фонд часова наставника музичке културе: 

Часови рада са хором и оркестром (који су индентични са трајањем школског часа – 45 

минута) уносе се у распоред школе и део су радне обавезе ученика које одабере наставник 

Циљ  

Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за 

музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. 

 

         Задаци 

- неговање способности извођења музике (певање/свирање) 

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за 

разумевање музике 

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање музике) 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

- припремање програма за културну и јавну делатност школе 

- упознавање занимања музичке струке. 

 

Репертоар хора 

 Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора 

разних епоха. 

 У току школске године потребно је са хором извести најмање десет композиција. 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА РАД ХОРА 

Песме домаћих аутора 

 
Страни композитори 

 

К. Бабић – Балада о два акрепа 

И. Бајић – Српски звуци 

З. Вауда – Мрави 

З. Вауда – Пахуљице 

С. Гајић – Тужна муха 

Д. Деспић – Киша 

Д. Деспић – Огласи 

Д. Деспић – Смејалица 

В. Ђорђевић – Веће врана 

В. Илић – Воденица 

Д. Јенко – Боже правде 

Д. Јенко – песме из Ђида 

П. Коњовић – Враголан 

Ј. Маринковић – Љубимче пролећа 

М. Милојевић – Ветар 

М. Милојевић – Младост 

М. Милојевић – Муха и комарац 

С. Мокрањац – II руковет 

С. Мокрањац – X руковет 

С. Мокрањац – На ранилу 

С. Мокрањац – Пазар живине 

С. Мокрањац – Славска 

С. Мокрањац – Тебе појем 

С. Мокрањац – Химна Вуку 

Шистек-Бабић – Ој, Србијо 

Аутор непознат – Ла виолета 

Ј. Брамс – Успаванка 

В. А. Моцарт – Успаванка 

Ф. Супе – Проба за концерт 

Ф. Шопен – Жеља 

Ф. Шуберт – Пастрмка 

 

 

Канони 

 

Л. Керубини – На часу певања 

В. А. Моцарт – Ноћ је мирна 

Ј. Г. Ферари - Кукавица 

В. Илић - Сине музика 

Ј. Хајдн – Мир је свуда 



 

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 додатна настава за даровите и заинтересоване ученика у свирању 

на појединим инструментима. 

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. 

Програмом и садржајима додатне наставе обухватити одговарајуће уџбенике, 

приручнике и збирке за поједине инструменте, као и дела (у оригиналном облику или 

прилагођена саставима ученика дотичне школе) домаћих и страних композитора из разних 

епоха, доступна извођачким могућностима ученика. 

Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа из додатне музичке 

наставе на школским и другим приредбама и такмичењима. 

За додатну наставу се одређује 1 час недељно. Додатна настава је део радне обавезе 

наставника и изабраних ученика. Ученици који похађају музичку школу нису у обавези да се 

укључе у додатну наставу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЈА 

 
- 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 
Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

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

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење 

и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко 

образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског 

идентитета и духа толеранције код ученика. 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

УСПОН ЕВРОПЕ 

(Европа од краја XV до краја XVIII века) 

 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI 

ДО XVIII ВЕКА 

 

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 

(Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година 

XIX века) 

 

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА 

(до међународног признања 1878. године) 

 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА 

XVIII ВЕКА ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА 

 

 

Задаци наставе историје су: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз 

различите садржаје и облике рада током наставе 

историје сврха, циљеви и задаци образовања, као 

и циљеви наставе историје буду у пуној мери 

реализовани 
да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и 

процесе, улогу истакнутих личности у развоју људског 

друштва и да познају националну и општу историју 

(политичку, економску, друштвену, културну...). 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

- усвоје појам нови век и стекну знања о основним 

одликама тог историјског периода 

- стекну знања о историји најзначајнијих европских 

држава у новом веку  

- стекну знања о положају српског народа под 

турском, хабзбуршком и млетачком влашћу 
- стекну знања о настанку и развоју модерних 

српских држава до међународног признања 

независности 1878. године 

- упознају културна и научно-технолошка 

достигнућа Европе и света у новом веку 

- упознају културна и научно-технолошка 

достигнућа Срба у новом веку 

- стекну знања о знаменитим личностима новог 

века  

- развијају истраживачку радозналост и критички 

однос према историјским изворима.  

- стекну знања о развоју грађанских слобода и 
права током новог века 

 

 

 

 

Начин остваривања програма 
 Да би се избегла, или барем умањила стара бољка историје као наставног предмета да 

се подаци уче напамет и без разумевања, има се обратити пажња на самостални рад ученика у 

коме се наставник јавља као онај који усмерава рад. Тиме се постижу далеко бољи резултати а 

ученик градиво савлађује са разумевањем.  

 Важно је историјске теме предочити као „причу“ засновану на чињеницама али не 

монотону већ довољно динамичну да заинтересује ученика. У ту сврху треба користити и 

помоћна наставна средства (карте, слике, родословне таблице...). Основно остаје да се 

постигне разумевање узрочно-последичних веза код ученика, што се остварује питањима 



наставника или ученика. Дискусија треба да буде честа и припремљена да би водила 

продубљивању размевања процеса код ученика. 

 Корелацију са осталим предметима, пре свих са географијом али и српским језиком, 

ликовном и музичком културом, треба остварити у договору са колегама. 

 Поред фронталног облика рада, као најчешћег у настави историје има се користити и 

групни и индувидуални облик рада, који мора бити посебно добро испланиран. Ово је посебно 

важно услед малог фонда часова. Монолошка и дијалошка метода треба да су најзаступљеније 

али треба, према потреби, користити и друге методе. Посебно је важно користи историјске 

карте, јер се њиме постиже лакше, потпуније усвајање знања и подстиче разумевање код 

ученика. Рад са изворним текстовима може послужити као илустрација приликом излагања 

новог градива и као увод у самостални рад ученика, или дискусију. 

 Од наставних средстава треба користити историјске и географске карте, илустрације, 

музејске експонате, културно историјске споменике и друга средства која се покажу 

доступним 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 
Садржај теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Уводни час  -Уме да објасни основне појмове учене у предходној години 

-Зна ко су главне личности (име и презиме, значај)  

-Зна на карти да покаже основне историјско-географске појмове 

УСПОН ЕВРОПЕ (ЕВРОПА ОД КРАЈА XV ДО КРАЈА XVIII ВЕКА) 
 

Основне одлике 

новог века (појам  

«нови век», 

хронолошки и 

просторни 

оквири) 

 

-Зна да  именује историјски 

период од половине XV до 

половине XIX века  

-Зна дефиницију појма „нови 

век“ 
- Зна хронолошке оквире појма 

нови век 

- Зна да именује историјске 

периоде и зна њихов 

хронолошки редослед 

-Зна да разврста и наведе 

историјске изворе за нови век  

-Зна да именује најближи 

архив или музеј у месту где 

живи и зна зашто су те 

институције важне 

- Зна да наведе основне 

карактеристике историјског 

периода званог нови век 

-Зна да објасни зашто смо за 

почетак и крај новог века узели 
баш те хронолошке одреднице 

-Зна да именује музеје: 

Историјски, Етнолошки, Музеј 

науке и технике ... и зашто су 

важни  

-Зна да објасни појам 

историографија 

 

- Уме да упореди 

основне 

карактеристике старог, 

средњег и новог века 

 

Велика 

географска 

открића  

(научно-

технолошка 

открића као 

предуслов – 

унапређивање 

бродоградње, 

усавршавање 

компаса, 

астролаба, 

дурбина и 

часовника; 

путовања 

Бартоломеа 

Дијаза, Васка да 

Гаме, 

Кристифора 

Колумба и 

Фернанда 

Магелана; 

-Зна да наведе три највећа 
географска открића (пут за 

Индију, пут за Америку и 

опловљавање света) 

-Зна да именује морепловце 

који су их открили и 

хронолошки прецизно зна када 

су се десила  

-Зна да наведе три научно-

технолошка открића са 

почетка новог века ( каравела, 

компас, астролаб, дурбин, 

мапе, штампарија, часовник ...) 
-Зна да објасни зашто су ови 

научно-технолошки 

проналасци били важни за 

Велика географска открића 

-Зна ко су Кристофер 

Колумбо, Васко де Гама, 

Фернандо Магелан, Гутенберг 

и зашто су важни  

-Зна да објасни разлику 

--Зна да наведе пет научно-
технолошка открића са почетка 

новог века ( каравела, компас, 

астролаб, дурбин, мапе, 

штампарија, часовник ...) 

-Зна да наведе узроке и 

предуслове за Велика 

географска открића 

-Зна да закључи и објасни 

последице Великих 

географских открића  

-Зна на карти да повеже и 

покаже узрок, ток и последице 
Великих географских открића 

-Зна ко је Бартоломео Дијаз  

-Зна да опише процес 

колонизације Новог света и 

његове последице 

-Зна да направи пано, ППТ о 

морепловцима или великим 

географским открићима, уз 

сугестије наставника 

-Зна целовито узрочно-
последично логично, 

хронолошки тачно, уз 

показивање на карти да 

опише Велика 

географска открића  

-Зна да наведе већину 

последица Великих 

географских открића и 

да их препозна на 

примерима из 

садашњости ( 

Индијанци у 
резерватима, 

раширеност појединих 

језика данас, повећан 

број црнаца у САД и 

Западној Европи...) 

-Зна самостално да 

презентује Велика 

географска открића 

кроз пано, ППТ 



индијанске 

цивилизације и 

колонизација 

Новог света) 

појмова нови свет-стари свет  
-На слици препознаје и 

именује каравелу и зна у чему 

су њене предности у односу на 

ранија пловила 

- Уме на карти, уз помоћ 

наставника, да покаже три 

главна Велика географска 

открића 

-Уме да одреди угао гледања на 
историјску појаву: освајања 

Америке од стране 

конквистадора, на основу слика 

и текстуалног извора 

 

- Уме да изрази свој 
став о последицама 

Великих географских 

открића у садашњости 

Градови у новом 

веку 

 (улога и значај 

великих 

европских 

градова у периоду 

од краја XV до 

краја XVIII века 

– Фиренце, 

Венеције, Ђенове, 

Париза, Лондона, 

Антверпена, 

Амстердама; 

мануфактура као 

нови начин 

производње, 

почеци грађанске 

класе, 

свакодневни 

живот у граду). 

-Зна да репродукује 

дефиницију појма манфактура 

- Зна да одреди период када се 

јавља мануфактура 

-Зна да опише принцип рада у 
мануфактури уз помоћ 

наставника  

-Зна да именује градове у 

којима се развијају 

мануфактуре и да их уз помоћ 

наставника пронађе на карти: 

Фиренца, Венеција,Ђенова, 

Париз, Лондон, Антверпен, 

Амстердам  

-Зна да опише свакодневни 

живот у граду  
-Зна да објасни, уз помоћ 

наставника, појмове робно-

новчана привреда; 

мануфактурна и 

капиталистичка привреда 

-Зна целовито да објасни 

мануфактуру (узрок настанка, 

где се развила, принцип рада, 

последице) 

-Зна на карти самостално да 
покаже наведене градове и да 

на основу њиховог распореда 

закључи где су се развијале 

прве мануфактуре и зашто баш 

ту 

-Зна да закључи шта све 

повезује наведене градове 

-Зна да објасни почетке 

настанка и развоја грађанске 

класе 

-Разликује начине производње 
у средњем веку и у новом веку 

и зна да то објасни 

 

-Зна да уочи и објасни 

улогу и значај великих 

европских градова у 

периоду од краја XV  

до краја XVIII века 
-Зна да сам осмисли и 

наведе пример 

мануфактуре некада и 

данас, с обзиром на 

принцип рада  

-На основу историјског 

извора (слика, текст) 

разликује градове- 

савременике на 

различитим 

територијама, а у 
периоду хуманизма и 

ренесансе 

Хуманизам и 

ренесанса  

(књижевност, 

уметност и 

политичка мисао 

– Данте 

Алигијери, 

Франческо 

Петрарка, 

Ђовани Бокачо, 

Еразмо 

Ротердамски, 

Николо 

Макијавели, 

Микеланђело 

Буонароти, 

Леонардо да 

Винчи, Рафаело 

Санти, Тицијан 

Веничело, 

Албрехт Дирер...). 

-Зна дефиницију појмова: 

хуманизам, ренесанса 

- Зна да хронолошки и 

просторно смести хуманизам и 

ренесансу  

- Зна, по сопственом избору, да 

наведе три представника 

хуманизма и ренесансе 
 

-Зна да опише узроке и 

последице настанка хуманизма 

и ренесансе 

- Зна, по сопственом избору, да 

наведе пет представника 

хуманизма и ренесансе и 

њихова дела 

-Зна ко су Микеланђело и 
Леонардо да Винчи 

-Зна на примерима слика да 

препозна да ли припадају 

периоду средњег века или 

хуманизму и ренесанси и да 

објасни свој закључак 

-Зна да направи ППТ, пано о 

Хуманизму и ренесанси, уз 

сугестије наставника 

 

-Зна да узрочно-

последично повеже 

настанак и развој 

хуманизма и ренесансе 

са предходним 

лекцијама (развојем 

градова и великим 

географским 
открићима, 

мануфактуром) 

-Зна самостално да 

презентује Хуманизам 

и ренесансу кроз пано, 

ППТ 

-Зна да наведе и 

објасни основне 

разлике између културе 

хуманизма и ренесансе 

и културе средњег века 
(хришћанство-

протестантизам; село-

град; Бог као центар 

стварања-човек, као 

центар свтварања) 

-Зна ко су следеће 

личности: Данте 

Алигијери, Франческо 

Петрарка, Ђовани 

Бокачо, Еразмо 

Ротердамски, Николо 

Макијавели,  Албрехт 
Дирер... и у чему је 

њихов значај 

Реформација и 

противреформац

-Зна дефиницију појма 

протестант 

-Зна да објасни узроке настанка 

протестантизма 

-Зна да повеже и 

интерпретира развој 



ија (узроци, улога 

Мартина Лутера, 

протестантизам, 

католичка 

реакција – улога 

језуита; верски 

сукоби и ратови) 

-Зна ко је Мартин Лутер и 
зашто је значајан  

-Зна хронолошку одредницу, 

која се узима за настанак 

протестантизма (1517) 

-Зна ко је папа 

-Зна да наведе начине на које 

је реаговала Римокатоличка 

црква на протестантизам, уз 

помоћ наставника (ратови, 

монашки редови-језуити, 

инквизиција, индекс 

забрањених књига, унутрашња 
реформа) 

-Зна на карти, уз помоћ 

легенде и наставника,  да 

покаже распоред 

протестантских група  

-Зна да објасни начине 
супротстављања 

протестантизму од стране 

Римокатоличке цркве 

-Зна основне чињенице о 

језуитима (када су основани, 

зашто, ко је Игњацио Лојола) 

-Зна са историјске карте да 

прочита где је настала и 

раширила се поједина 

протестантска група 

-Зна да именује три највеће 

протестантске цркве (лутерани, 
калвинисти, англиканци) и да 

их повеже са земљама у којима 

су распрострањене 

хришћанства од 
настанка, преко 

раскола до појаве 

протестантског покрета  

-Зна да узрочно-

последично повеже 

предходно градиво са 

развојем 

протестантизма у 

Европи и Новом свету  

-Зна да на основу 

историјског извора 

(слика, текст) упореди  
организацију 

римокатоличке цркве 

са организацијом 

протестантских 

заједница (примери из 

садашњости) 

 

Апсолутистичке 

монархије 

 (појам 

апсолутистичке 

монархије, 

сталешко 

друштво, 

примери 

Француске, 

Енглеске, Пруске, 

Аустрије, Русије, 

Шпаније). 

-Зна да објасни појмове 

апсолутна монархија и сталеж 

-Зна да именује сталеже 

(племство-аристократија, 

свештенство и грађанство-III 
сталеж)  

- Уме да одреди како и колико 

сваки од њих учествује у 

власти, уз помоћ наставника 

-Зна да разликује трећи сталеж 

од других сталежа у доба 

апсолутне монархије на 

примерима: - Грађанско 

друштво ( сељаци, градско 

становништво, трговци, 

занатлије, професори, 

учитељи) 
-Зна да именује и на карти 

покаже  апсолутистичке 

монархије: Француску, Русију, 

Свето римско царство, 

Османско царство 

-Разграничава и упоређује 

појмове: државно и друштвено 

уређење; сталешка и апсолутна 

монархија; монархија и 

република; апсолутна 
монархија и просвећени 

апсолутизам  

-Зна да опише принцип (начин) 

владавине у апсолутној 

монархији  

-Зна да опише интересе 

сталежа који подржавају 

апсолутну монархију 

-Зна ко су Петар Велики и 

Марија Терезија  

-Зна да повеже државу и 

династију која њоме влада и 
титулатуру те династије 

тј.државе (Русија-Рјуриковић, 

Романови, царство; Аустрија, 

Хабзбурзи, царство; Турска –

Османовићи-(султан) )  

- Препознаје разлике између 

сталешке или апсолутне 

монархије 

-Зна да су 

апсолутистичке 

монархије: Пруска , 

Шпанија  

-Зна да повеже процес 
привредних и 

друштвених промена у 

Европи у XVI и XVII 

веку са настанком 

апсолутних монархија 

- Зна да повеже државу, 

династију која њоме 

влада, титулатуру  и 

дворце те династије 

тј.државе (Француска-

Валоа, Бурбони, краљ; 

Пруска-Хоенцолерни, 
цар, краљ)и дворци: 

Лувр, Шенбрун, 

Кремљ, Версај 

-Разуме и узрочно-

последично објашњава 

прелазак са сталешке 

на апсолутну 

монархију 

-Зна на примеру држава 

које смо до сада учили 

да одреди тип државног 
уређења 

Успон Европе 

(Европа од краја 

XV до краја 

XVIII века) 

 

-Израда ленте времена, уз 

помоћ наставника 

- Издваја у форми табеле, уз 

помоћ наставника или другог 

ученика, позитивне и 

негативне карактеристике 

појава у Европи од XV до краја 

XVIII века 

- Самостална израда ленте 

времена 

- Самостално издваја у форми 

табеле позитивне и негативне 

карактеристике појава у Европи 

од XV до краја XVIII века 

 

- Самостално издваја у 

форми табеле, 

позитивне и негативне 

карактеристике појава 

у Европи од XV до 

краја XVIII века и 

помаже другим 

ученицима  

 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО КРАЈА XVIII ВЕКА 
Турска освајања, 

друштво и 

држава XVI-

XVIII века 

(Сулејман 

-Зна ко су Сулејман 

Величанствени и Мехмед-паша 

Соколовић и зашто су они 

значајни  

-Препознаје да је Османско 

-Зна да објасни појам тимарски 

систем и да га опише  

-Зна да покаже на карти 

ширење Османског царства 

-Зна да опише узроке успона 

-Зна да дефинише 

појам ејалет или 

беглербеглук; 

Румелијски пашалук 

(беглербеглук)  



Величанствени – 

врхунац османске 

моћи, Турска као 

апсолутистичка 

монархија, 

друштво – 

муслимани и 

хришћани; 

тимарски систем, 

култура) 

царство апсолутна монархија и 
зна зашто је то тако 

-Зна да покаже на карти 

Османско царство у свом 

највећем обиму  

-Зна да објасни феудално 

уређење Османског царства  и 

именује друштвене категорије: 

јањичари, спахије, раја, власи 

-Зна када је била Мохачка 

битка (1526) и зашто је важна 

-Зна шта је ислам, 

исламизација, данак у крви, 
султан  

Османског царства 
-Зна да наведе 

административну поделу 

Османског царства: пашалук, 

санџак, нахија 

-Зна да упореди привредни и 

друштвени развој у Западне и 

Југо-источне Европе у XV и 

XVI веку 

 

 

-Зна да објасни 
појмове: канун и 

шеријат  

- Зна да покаже на 

карти ширење 

Османског царства у 

Европи, уз повезивање 

са хронолошким 

одредницама тог 

ширења (1354, 

1395,1453, 1459, 

1463,1496,1526) 

 -Зна да наведе примере 
турског наслеђа, које се 

одржало до данас, на 

подручју Србије 

(јастук, јорган, бубрег, 

кафа, турцизми, 

топоними: Мегдан, 

Турица, Теразије ...) 

Положај Срба у 

Турском царству 

(друштвене 

категорије – раја 

и власи, 

исламизација, 

свакодневни 

живот) 

 

-Уме да покаже државе под 

којима су Срби живели од XVI 

до XVIII века 

- Именује повлашћене слојеве 

хришћанског становништва и 
разликује их: војници (војнуци, 

мартолози, дербенџије), 

свештенство, влашки сточари 

-Именује основне порезе које 

раја плаћа Османским 

властима (харач, кулук, 

десетак, данак у крви) уз 

помоћ наставника 

-Зна да издвоји информације 

из ист извора, а које се односе 

на опис положаја хришћанске 

раје 
-Препознаје да је филурија 

везана за влашке сточаре и да 

се разликује од харача 

-Зна шта је исламизација 

-Зна да објасни разлику између 

влашких сточара и остале раје  

-Зна  да наведе дефиницију 

појма филурија и да објасни 

разлику између ње и харача 
 -Зна да опише породичну 

задругу  

-Зна да упореди слојеве 

хришћанског становништва на 

основу анализе понуђених 

историјских извора 

- Описује основне порезе које 

раја плаћа Османским властима 

(харач, кулук, десетак, данак у 

крви) 

 

-Уме да опише положај 

хришћанске раје, 

сваког слоја понаособ,  

у Османском царству  

-Уме да објасни 
специфичности сваког 

друштвеног слоја у 

Османском царству 

овог периода 

-Са лакоћом анализира 

понуђене историјске 

изворе о положају 

хришћанске раје у 

Османском царству и 

на основу упоређеног 

категорише их 

-Зна критички да 
анализира упоредну 

табелу положаја 

хришћанске раје 

Српска 

православна 

црква  

 (Пећка – српска 

патријаршија: 

верска, културна, 

национална и 

политичка 

установа).  

 

- Уме да објасни скраћеницу 

СПЦ 

- Зна када је обновљена и 

зашто Пећка патријаршија, уз 

помоћ наставника 

- Зна када је укинута и зашто  

Пећка патријаршија, уз помоћ 

наставника 
-Зна да наведе у чему је значај  

Пећке патријаршије, уз помоћ 

наставника   

-Зна шта значи скраћеница 

СПЦ  

-Зна на карти да покаже 

простор утицаја Пећке 

патријаршије 

-Зна да се снађе на мапи ума 

Пећка патријаршија и прочита 

тражене информације 

- Уме да објасни ко је Мехмед-
паша Соколовић и зашто је 

значајан за СПЦ-националну 

историју, уз помоћ наставника 

- Повезује појам патријаршије 

са знањем из средњег века 

(време оснивања 

архиепископије, патријаршије, 

црквена хијерархија...) 

-Зна ко су Макарије Соколовић, 

Арсеније III Чарнојевић, 

Арсеније IV Јовановић 
- Зна да објасни самостално 

зашто је обновљена, а зашто је 

укинута Пећка патријаршија 

-Зна да покаже на карти где се 

налазе: Пећ, Цетиње и Сремски 

Карловци 

-Зна да повезује сегменте мапе 

ума у целовиту причу 

- Зна да објасни значај Мехмед-

паше соколовића за СПЦ 

-Зна целовито 

(узрочно-последично) 

да опише улогу Пећке 

патријаршије у 

српском народу од XVI 

до XVIII века 

-Разуме повезаност и 

значај СПЦ у новом 
веку и савременом 

добу (крунисање 

патријараха у Пећи, 

Карловачка и 

Цетињска 

митрополија...) 

-Зна кроз коришћење 

примера, да опише 

значај Пећке 

патријаршије, зашто је 

обновљена, зашто 

укинута... 
-Зна самостално да 

направи мапу ума 

Пећка патријаршија 

-Зна да покаже на 



карти, поред предходно 
наведеног, Дечане, 

Милешеву и Острог 

Срби у ратовима 

Аустрије и 

Млетачке 

републике против 

Турског царства  

(Дуги – Сисачки, 

Кандијски, 

Велики бечки, 

ратови 1716–1718. 

и 1737–1739. 

године, Кочина 

крајина) 

 

-Зна да наведе бар један разлог 

зашто учимо ратове великих 

хришћанских сила против 

Османског царства XVII и 

XVIII веку 

-Зна да наведе узроке 

пропадања Османског царства 

(превелика територија, 

читлучење, појава апсолутне 

монархије у Европи...) 

-Зна основне  хронолошке 
одреднице везане за Велики 

бечки рат (1683-1699; сеоба 

Срба 1690.; Карловачки мир 

1699, битка код  Качаника 

1690.) уз помоћ наставника 

- Зна да наведе последице 

ратова хришћанских сила на 

подручју Србије у XVIII веку 

(Друга сеоба Срба, освајање 

дела Србије; Пожаревачки мир 

1718.) 
- Зна на карти да покаже Саву 

и Дунав 

- Зна да уз помоћ наставника, 

изради ленту времена с 

основним чињеницама везаним 

за ратове хришћанских сила 

против Османлија  

-Зна да се снађе на мапи ума 

Ратови великих хришћанских 

сила против Османског 

царства у  XVII и XVIII веку и 

прочита тражене информације 
-Уме да одговори на 

једноставна питања гледајући 

филм „Освајање Беча 

1683.године“ 

-Зна да узрочно-последично, 

повезујући досадашње градиво 

објасни узроке пропадања 

Османског царства  

-Зна да уочи, издвоји и опише 

показатеље пропадања 

Османског царства 

-Зна целовито, узрочно-

последично логично, 

хронолошки прецизно да 

исприча о Великом бечком рату  
(1683-1699) 

-Уочава и описује улогу Русије 

у ратовима са Османским 

царством током XVIII века 

-Зна хронолошки редослед и 

значај аустро-турских ратова у 

XVII и XVIII-ом веку  

- Зна на карти да покаже (Беч, 

Сремске Карловце, Саву, 

Дунав, Србију, Београд, 

Пожаревац) 
-Зна да на мапи ума повеже 

последице по Србе које су ти 

ратови изазвали, због нашег 

учешћа у тим ратовима 

- Уме да одговори на сва 

питања на основу филма 

Освајање Беча 1683. године 

 

 

 

--Зна узрочно-

последично, кроз 

примере, да опише 

опадање Османске 

моћи у XVII и XVIII 

веку  

-Зна да опише 

последице које су 

имали Срби због 

учешћа у овим 

сукобима  
- Зна да самостално 

направи мапу ума 

ратови хришћанских 

сила против Османског 

царства у XVII и XVIII 

веку 

- Уме да уочи став 

аутора филма Освајање 

Беча 1683. о самом 

догађају, уме да 

процени стратегију и 
тактику напада Турака 

и одбране 

Аустријанаца  

 

Сеобе Срба 

 (Лика, Кордун, 

Хрватска, 

Славонија, 

Далмација, 

Банат, 

Бачка,Срем) 

 

-Зна када су биле Велика сеоба 

и Друга сеоба Срба (1690 и 

1739) 

- Зна да наведе и објасни 

узроке сеоба Срба уз помоћ 

наставника 

- Зна да именује и покаже 

простор који су населили Срби 
16-19.века (Лика, Кордун, 

Хрватска, Славонија, 

Далмација, Банат, Бачка, Срем) 

-Зна да наведе последице сеоба 

Срба, које се огледају у 

савремености, уз помоћ 

наставника 

-Зна ко су Арсеније III 

Чарнојевић  и Арсеније IV 

Јовановић  и зашто су важни 

-Зна целовито, узрочно-

последично да опише сеобе 

Срба (од доласка Турака на 

Балкан) 

-Зна да на карти покаже Војну 

крајину и правце сеоба Срба 

-Зна узрочно-последично да 

опише Велику сеобу Срба  
-Зна узрочно-последично да 

опише Другу сеобу Срба  

-Зна да препозна на слици Паје 

Јовановића догађај који она 

описује-Сеобу Срба 

 

 

- Зна да повеже и 

опише процес сеоба 

Срба са ширењем 

Османског царства на 

Балкану, односом 

Угарске, па 

Хабзбуршке монархије 

и Млетачке према том 
процесу  

-Зна да последице 

сеоба Срба поткрепи 

примерима из 

садашњости 

-Зна да на било којој 

карти покаже правце 

сеоба Срба, Војну 

крајину 

Срби под 

хабзбуршком и 

млетачком 

влашћу (статус и 

привилегије, 

Војна крајина, 

- Зна ко су Арсеније III 

Чарнојевић  и Арсеније IV 

Јовановић  и зашто су важни 
- Зна да објасни појам 

покатоличавање и Војна 

крајина 

-Зна критички да опише 

положај Срба, добре и лоше 

стране тог положаја под 
хабзбуршком и млетачком 

влашћу 

- Уме да опише значај 

- Зна да процени 

положај Срба  

под хабзбуршком и 
млетачком влашћу 

(узроке досељавања, 

добре стране, притиске, 



Карловачка 

митрополија, 

покатоличавање 

и унијаћење, 

Дубровник  

између Млетачке 

републике и 

Турског царства, 

културни и 

привредни значај 

Дубровачке 

републике)  

 

-Зна да наведе привилегије 
Срба у Војној крајини и да је 

покаже на карти, као и  

Хабзбуршку монархију 

-Зна да именује два документа 

на којима се заснивају 

привилегије Срба  и када су 

донети (Влашки закон -1630 и 

Привилегије цара Леополда 

1690-1695)   

-Зна да опише значај СПЦ за 

очување националног 

идентитета Срба то јест 
Карловачке митрополије 

посебно  

Ракоцијевог устанка (1703-
1711) у односу на положај Срба 

у Хабзбуршкој монархији 

-Зна да објасни појам 

унијаћење 

-Уме на карти да покаже: 

Сремске Карловце, Фрушку 

Гору, Дубровник, Далмацију и 

Млетачку републику 

-Зна хронолошке одреднице 

настанка Војне крајине 

 

 

начине очувања 
националног 

идентитета)  

-Уме да упореди 

положај Срба у 

Османском царству и 

под хабзбуршком и 

млетачком влашћу с 

обзиром на њихов 

економски, социјални, 

културни и верски 

положај 

-Уме да уочи разлоге и 
процес настанка и 

развојачења Војне 

крајине  

Хајдуци и ускоци  -Зна да именује облике отпора 

српског народа Османској 

власти (хајдуци, ускоци, буне 

и устанци) 

-Зна да опише хајдуке и 

њихову организацију 

- Зна да опише ускоке и 

њихову организацију  

- Разликује хајдуке и ускоке на 
примерима јунака из српских 

народних јуначких песама  

-Зна да објасни када се и где 

јављају хајдуци и ускоци 

-Зна самостално да упореди 

хајдуке и ускоке  

-Уме критички да анализира 

добре и лоше стране хајдучије  

-Зна да из српских народних 

јуначких песама уочи и издвоји 

делове у којима се описује 
хајдучка и ускочка 

организација 

-Зна кроз примере из 

историјских извора  да 

примени знање о 

хајдуцима и ускоцима 

(особине, начин борбе, 

начин живота, простор 

где живе...) 

-Зна критички да 

сагледа добре и лоше 
стране ова два покрета 

отпора против 

Османлија 

Почеци 

грађанске класе 

код Срба 

(школске 

реформе Марије 

Терезије и Јосифа 

II, настанак нове 

образоване елите 

– трговци, 

официри, 

свештеници, 

чиновници, 

учитељи, 

правници; 

Доситеј 

Обрадовић, 

Карловачка 

гимназија) 

 

-Зна ко су Доситеј Обрадовић 

и Марија Терезија 

-Зна да уз помоћ наставника,  

објасни разлоге шта је оно што 

повезује и ствара један народ: 

језик, осећај припадности, 

заједничко историјско 

искуство, простор (пр. Срби, 

Руси, Енглези, Немци) 

-Зна да објасни појам нација у 
културном,политичком, 

психолошком смислу-

идентитет 

-Зна зашто су за очување 

националног идентитета битни 

школство-Карловачка 

гимназија, култура, СПЦ, 

Матица српска 

-Зна да се Фрушка Гора 

другачије зове српска Света 

Гора 

-Зна да именује друштвене 

слојеве Хабзбуршке монархије  

у којима је било Срба  

-Зна да објасни суштину 

школске реформе Марије 

Терезије и какве је то 

последице имало по Србе  

- Зна да опише притиске на 

Србе и тешкоће на које су 

наилазили под хабзбуршком, 
млетачком влашћу и у 

Дубровнику 

- Зна шта чини национални 

идентитет и на који начин се он 

чува 

-Зна да наведе, по избору, два 

манастира на Фрушкој Гори и 

по један (по избору) са 

подручја Лике, Кордуна, 

Славоније, Далмације, уз  

помоћ карте  

- Зна да узрочно-

последично анализира 

друштвену структуру 

Срба пречана, њихов 

положај (национални, 

социјалнио, политички, 

војни) и да опише 

активности које Срби 

предузимају на јачању 

свог националног 
идентитета 

-Зна да објасни 

узрочно-последично 

поступке католичке 

цркве према Србима и 

какве су последице које 

се и данас осећају због 

тих активности  

- Уме да уочи 

последице оснивања 

српских културних 
установа и у 

савремености 

 

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА (ЕВРОПА И СВЕТ ОД КРАЈА XVIII  ВЕКА ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА) 
Индустријска 

револуција  

(појам 

револуције, парна 

машина, 

текстилна 

индустрија, 

рударство, тешка 

индустрија, 

железница, 

- Зна да наведе појмове 

револуција и Прва 

индустријска револуција 

- Зна да хронолошки одреди 

век појављивања Прве инд. 

револуције  

-Зна да наведе бар један 

пример револуције (у било ком 

смислу и времену)  

-Зна да наведе узроке 

-Уочава и објашњава разлику 

између принципа производње у 

мануфактури и производње у 

Првој инд.револуцији  

-Зна да наведе неке од 

проналазака Прве индустријске 

револуције (летећи чунак, 

парна локомотива, пароброд...) 

- Разуме и зна да објасни 

узрочно-последично процес 

-Зна да објасни процес 

преласка са феудалног 

на капиталистички 

начин производње и са 

мануфактурног 

капитализма на 

либерални капитализам 

-Зна да објасни 

промене у привреди и 

друштву које су 



друштво-јачање 

грађанске и 

појава радничке 

класе) 

 

(демографски,  политички, 
економски) настанка Прве 

индустријске револуције и 

њене последице уз помоћ 

наставника 

-Зна да наведе проналазак 

којим је покренута Прва 

инд.револуција (парна машина) 

и ко је њен проналазач (Џејмс 

Ват) 

настанка Прве индустријске 
револуције и њене последице  у 

целини  

-Зна, на примеру Енглеске и 

Француске, да објасни  сеобе 

село-град  и настанак и развој 

радничке класе 

- Уме на слици да разликује 

каравелу и пароброд  

настале са првом 
индустријском 

револуцијом  

 

 

Политичке 

револуције 

(социјална, 

национална, 

верска обележја; 

примери 

низоземске, 

енглеске и 

америчке 

револуције; 

појмови 

уставности и 

поделе власти) 

 

Зна да наведе политичка права 

-Демократска права: 

-пасивно и активно право 

учествовања у власти ( да 
бираш и да будеш биран) 

-право на удруживање-право 

збора и договора 

-поштовање воље већине 

-слобода штампе 

-Препознаје да је   Француска 

(од Револуције 1789) 

револуција имала највећи 

утицај у Европи 

-Зна дефиницију појма устав 

 

-Зна да објасни у чему је значај  

Енглеске револуције и када се 

одиграла (17. век) 

-Зна да повеже и објасни 
процес преласка са апсолутне 

монархије на уставну 

парламентарну монархију или 

републику, анализирајући 

улогу друштвених слојева 

-Уочава и објашњава како су 

привредни процеси и промене 

утицали на друштвене 

промене, а ови на настанак 

политичких револуција  

-Уочава и објашњава обележја 
првих грађанских револуција ( 

социјална, национална, верска) 

 

 

 

- Зна да последице 

политичких револуција 

примени на примеру 

Енглеске (16. в.) и 
Француске (18. в.) и 

промене њиховог 

државног уређења 

(постале уставне 

парламентарне 

републике и монархије) 

-Уочава и објашњава 

значај Америчке (1775-

1783, Устав 1787.) и Ни 

зоземске (16.в) 

револуције  
-Повезује предходно 

градиво са овом 

лекцијом, то јест 

промене које су 

изазвала велика 

географска открића са 

друштвеним и 

политичким 

револуцијама које су се 

одиграле у државама на 

Атлантику  

-Зна да је идеал 

демократије:  

-Подела власти: 

-законодавна власт 

-извршна власт 

-судска власт 

Француска 

грађанска 

револуција 

 (повод и узроци, 

утицај 

присветитељских 

идеја, Волтера, 

Монтескјеа и 

Русоа, личности 

Луја XVI и 

Марије 

Антоанете, вође: 

Лафајет, Мирабо, 

Дантон, 

Робеспјер; 

укидање 

феудализма, 

Декларација о 

правима човека и 

грађанина, устав, 

идеје уставне 

мопнархије, 

републике, 

-Зна да наведе узроке и повод 

Француске револуције, као и 

њене хронолошке границе  

(1789-1794/9) 

- Зна да наведе, уз помоћ 

наставника, циљеве 

револуције: грађанске слободе 
– имовинска и лична 

безбедност, једнакост грађана 

пред законом, слобода: 

вероисповести, говора, писане 

речи, окупљања, удруживања, 

бирачко право; право III 

сталежа да одлучује у 

Скупштини (да се пређе са 

гласања по сталежима на 

гласање по главама) ; укидање 

феудализма 

- Зна да уочи политичка права 
истакнута у Декларацији права 

човека и грађанина, а на основу 

текста Декларације 

-Зна дефиницију устава 

-Зна да опише Француску 

грађанску револуцију (узрок, 

ток, последице) 

-Зна да објасни политичку 

промену која је у Француској 

наступила 1791. доношењем 

устава  
-Зна критички да процењује 

вредности које заступа 

Декларација права човека и 

грађанина  

-Разликује апсолутну 

монархију, уставну 

парламентарну монархију и 

републику, уз помоћ 

наставника 

-Зна да опише идеје на којима 

се заснивала револуција-развој 

национализма, одвајање 
религије од државе, слобода, 

братство, једнакост, 

романтизам... 

-Зна ко је Максимилијан 

- Целовито описује, 

хронолошки логично, 

течно,  процес 

настанка, тока и 

последице Француске 

револуције  

-Критички анализира 
идеје револуције, начин 

спровођења, идеје 

просветитељства у 

светлу данашње 

перспективе  

-Користи са лакоћом и 

разумевањем изразе: 

либерализам, 

политичка права, 

диктатура, уставна 

парламентарна 

монархија, револуција, 
демократија, терор  

-Зна и критички 

сагледава начине 

обрачунавања са 



либерализма, 

демократије; 

терор, 

револуционарни 

ратови, 

национализам, 

романтизам) 

-Зна ко су Луј XVI и Марија 
Антоанета 

Робеспјер и зашто је важан 
-Критички сагледава 

Јакобинску диктатуру и појаву 

гиљотине 

-Зна датум избијања 

Француске револуције и шта 

тај датум представља данас 

„непријатељима 
револуције“ 

-Разликује самостално 

апсолутну монархију, 

уставну парламентарну 

монархију и републику 

 

Наполеоново доба 

(личност, војна и 

политичка 

каријера 

Наполеона 

Бонапарте; 

Наполеонов 

кодекс) 

 

- Зна ко је Наполеон Бонапарта 

и зашто је важан  

- Зна да именује кључне битке 

Наполонових ратовања и када 

су се десиле, уз помоћ 

наставника: 

-Код Аустерлица и Трафалгара 
1805. 

-Бородинска 1812. 

-Битка народа код Лајпцига 

1813.  

-код Ватерлоа 1815. 

 -Зна да наведе промене које је 

Наполеон изазвао својим 

освајањима по Европи: у 

Француској, Млетачкој 

републици 

-Зна на карти, уз помоћ 
наставника,  да покаже места 

одигравања Наполеонових 

чувених битака 

-Препознаје и именује на 

сликама Наполеона Бонапарту 

-Зна да, поред битака,покаже 

простор Наполеонових 

освајања и промене које је унео 

у тај простор 

-Зна да узрочно-последично 

опише однос Француске са 

Енглеском у овом периоду  
-Зна да опише однос 

Француске и Русије у овом 

периоду  

-Зна да опише однос 

Француске са Османским 

царством, уз осврт на узалудно 

Карађорђево тражење помоћи  

од Француске 

-Зна које је све унутрашње 

промене у Француској урадио 

Наполеон (пре свега 
Наполеонов кодекс)  

-Уочава и издваја, на основу 

текста у уџбенику,  у табелу 

добре и лоше стране 

Наполеонове владавине 

-Зна да опише у 

потпуности, 

хронолошки тачно, 

узрочно-последично 

период Наполеонове 

доминације у Европи  

-Зна детаљно да опише 
Бородинску битку и 

њене последице по 

опстанак Наполеона 

Бонапарте 

-Критички сагледава 

ратовање и идеје, које 

је ширио Наполеон 

Бонапарта по Европи, 

његове поступке у 

владавини и последице 

по данашњу Европу 
одлука Бечког конгреса 

-Уме самостално да 

изради ППТ или пано о 

Наполеону Бонапарти 

Бечки конгрес и 

његове последице 

 

- Зна да наведе основне 

карактеристике Бечког 

конгреса (када је био, ко је 

учествовао, а ко одлучивао, 

које промене доноси)    

-Зна да дефинише појам велика 

сила и да примени на 

примерима држава  онда и 
данас 

 

 

-Зна да наведе основне 

принципе на којима је 

заснована Европа на Бечком 

конгресу 

-Зна да опише узрочно-

последично Бечки конгрес и на 

карти да покаже одлуке које је 

донео 
- Препознаје да је Бечки 

конгрес почетак дефинисања 

политике великих сила на 

Конгресима  

-Зна узрок настанка 

Свете Алијансе 

1815.године 

- Зна да су неке од 

одлука са Бечког 

конгреса актуелне и 

данас: (нпр.неутрална 

Швајцарска) 

Револуције 

1848/1849.године 

(повод и узроци, 

јачање идеја 

национализма, 

либерализма, 

демократије, 

социјализма; 

примери: 

Француска, 

Хабзбуршка 

монархија, 

италијанске и 

немачке земље) 

-Зна да хронолошки и 

просторно одреди Револуцију 

1848/49 

-Зна да наведе последице 

револуције 48/49 

-Зна да разликује узроке 

револуција 

 
 

-Зна детаљно да анализира 

револуцију у Хабзбуршкој 

монархији, уз посебан осврт на 

револуцију у Мађарској и 

положај Српског покрета у 

Јужној Угарској  

- Разликује и уме да објасни 

узроке револуција по суштини, 
уз помоћ наставника, да ли су 

национални, социјални, 

политички или аграрни  

- Зна да уочи, издвоји и запише 

узроке револуције из 

понуђених историјских извора 

(за Француску, Немачку, 

Италију, Хабзб. монархију) 

- Са лакоћом разликује 

узроке револуције по 

својој природи 

-Зна да целовито 

повеже и објасни 

узроке и последице 

Револуције 1948/1949 и 

зашто се тај период 
зове „Пролеће народа“  

(-Зна ко је Клеменц 

Метерних)  

- Примењује знање из 

предходних лекција да 

објасни суштину 

политичких промена 

које се траже у западној 

и средњој Европи 

- Разликује појмове 

политичког и правог 

народа 

Уједињење 

Италије и 

Немачке 

-Зна основне чињенице везане 

за уједињење Италије 

(Пијемонт, 1861) и Немачке 

 -Зна да опише узроке и 

предуслове уједињења 

Немачке и Италије 

-Зна да опише 

свеобухватно, уз 

показивање на карти, уз 



 (улога Пијемонта 

у уједињењу 

Италије, 

истакнуте 

личности-Камило 

Кавур, Ђузепе 

Мацини, Ђузепе 

Гарибалди; 

ратови за 

уједињење 

Италије; улога 

Пруске и њеног 

канцелара Ота 

фон Бизмарка у 

уједињењу 

Немачке, ратови 

за уједињење, 

проглашење 

Другог немачког 

царства) 

(Пруска, 1871, Други рајх) 
-Зна на карти да покаже 

Немачку и Италију после 

уједињења 

 

-(Зна ко су Ђузепе Мацини и 
Ђузепе Гарибалди и зашто су 

важни) 

-Зна критички да сагледа улогу 

личности у историјским 

процесима, на примеру 

уједињења Италије и Немачке 

(Камило Кавур и Ото фон 

Бизмарк) 

- Зна на карти да покаже 

Европу пре и после уједињења 

Немачке и Италије 

 

коришћење знања из 
лекције Револуције 

48/49  процес 

уједињења Немачке и 

Италије 

 - Зна да опише однос 

Папске државе 

(Ватикана) према 

уједињењу Италије 

(тзв. Ватиканско 

ропство папа) 

Грађански рат у 

САД  

(територијално 

ширење-излазак 

на Пацифик, 

индустријски 

успон, грађанска 

демократија, 

индијанско 

питање, положај 

робова, личност 

Абрахама 

Линколна, сукоб 

Севера и Југа, 

грађански рат) 

-Зна да покаже на карти где се 

налази Америка, као и где је 13 

колонија на Источној обали   

-Зна да опише ко су робови у 

Америци, одакле су и какав је 
њихов положај 

-Зна да наведе узрок и 

последице сукоба између 

Севера и Југа, уз помоћ 

наставника 

-Зна да опише узрок и 

последице Грађанског рат у 

САД (1861-1865) 

-(Зна ко је Абрахам Линколн ) 

-Критички сагледава однос 
белих људи према 

индијанцима-староседеоцима, 

као и према робовима, циљеве 

грађанског рата обе стране и 

шта је тај рат донео за 

становнике Америке  

-Целовито уме да 

опише историју 

Америке од 

Колумбовог открића 

пута за Америку, преко 
европских досељавања, 

потискивања 

староседелаца, 

довођења робова, 

ослобођења од 

Енглеске, доношења 

Устава САД 1787, 

индустријског 

напретка, продора на 

Дивљи запад (златна 

грозница) и грађанског 

рата 

Велике силе, 

Источно питање 

и балкански 

народи (појам 

велике силе, 

појам Источно 

питање,; 

политика Русије, 

Хабзбуршке 

монархије, 

Велике Британије 

и Француске 

према Турској и 

балканским 

народима; 

Кримски рат, 

улога Балканских 

народа-Српска 

револуција, 

Грчка 

револуција, 

национални 

покрети  Румуна, 

Бугара, 

Албанаца; 

Велика источна 

криза и  

Берлински 

-Зна да објасни појмове: велика 
сила и Источно питање 

-Зна да наведе заинтересоване 

стране у решавању Источног 

питања  

- Зна када је био Берлински 

конгрес и које су његове 

најважније одлуке за српске 

земље 

-Зна да покаже на карти 

Европу пре и после Берлинског 

конгреса 
 

-Зна да опише кључне  
интересе свих заинтересованих 

страна у решавању Источног 

питања: велике силе, балкански 

народи и Османско царство 

- Зна да опише узрочно-

последично логично, 

хронолошки тачно, ток Велике 

источне кризе: са нагласком на 

устанку у Херцеговини и 

Босни (1875-1878) 

-Уочава и описује улогу Русије 
у ратовима са Османским 

царством током XVIII и XIX 

века 

-Уочава и описује интересе 

великих сила према Русији и 

Османском царству 

-Зна да опише Берлински 

конгрес ( кад је био, ко 

учествује-одлучује, који су 

интереси заступљени, којим 

одлукама се завршио, да на 

карти покаже све промене које 
је овај Конгрес донео) 

-Зна да опише процес 
ослобађања балканских 

држава  у XIX веку  

-Уочава и описује 

значај Грчког устанка 

(1821-1829) за промену 

односа великих сила 

према југо-истоку 

Европе 

- Анализира целовито 

позицију Русије у југо-

источној Европи, однос 
великих сила према 

њој, позицију 

балканских народа у 

таквој мрежи 

изражених интереса, у 

XIX веку 



конгрес) 

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА (ДО МЕЂУНАРОДНОГ 

ПРИЗНАЊА 1878.ГОДИНЕ) 
Српска 

револуција 

(обележја: 

национална, 

социјална, фазе - 

ратни период 

1804-1815, и 

мирнодопски 

период 1815-1835, 

повод и узроци; 

вође- вожд 

Карађорђе 

Петровић и кнез 

Милош 

Обреновић, 

културни и 

просветни 

реформатори 

Доситеј 

Обрадовић и Вук 

Караџић) 

-Зна да наведе фазе револуције 

и именује вође тих фаза 
-Зна да наведе главна обележја 

Српске револуције 

-Зна где се револуција 

просторно одиграла 

(Смедеревски санџак) и зна да 

га покаже на карти  

-Зна да су синоними 

Смедеревски санџак и 

Београдски пашалук  

-Зна ко су Доситеј Обрадовић и 

Вук Караџић и зашто су 

значајни за српску револуцију  
-Зна да су Срби извели прву 

националну револуцију у 

Европи 

-Зна да објасни појмове: устав 

и револуција 

- Зна на сликама да препозна 

Карађорђа и Милоша 

Обреновића 

-Зна да опише процес који 

зовемо Српска револуција 
(хронолошки, просторно, ко су 

вође, узроци, последице) 

-Зна да именује друге државе у 

којима су у XIX веку изведене 

националне револуција 

(Немачка и Италија) 

- Зна да наведе карактеристике 

националне револуције и 

објасни појам аутономија- 

 -Препознаје на сликама 

Доситеја Обрадовића и Вука 

Стефановића Караџића  

-Зна да повеже Српску 

револуцију  са 
догађајима који су се у 

исто време дешавали у 

Европи  

- Уме самостално на 

основу анализе песме 

Востани Сербие, да 

издвоји национални 

програм Срба 

Прилике у 

Београдском 

пашалуку крајем 

XVIII  и 

почетком XIX 

века, буна на 

дахије 

- Зна да наведе значај Кочине 

крајине 1788-1791. за будући 

устанак, уз помоћ наставника 

-Зна да наведе повластице Срба 
у време владавине Мустафа-

паше и зашто је тај период 

важан за избијање устанка 

-Зна када се одиграла и зашто 

Буна на дахије 

-Уме да прочита једноставне 

информације из песме Почетак 

буне на дахије и одговори на 

питања наставника (ко жели да 

се побуни, зашто, које знаке 

Бог даје Србима „да се на 

оружје дижу“, зашто то Срби 
не чине, како дахије желе да 

спрече промену власти?) 

 

- Зна да опише целовито 

ситуацију у Београдском 

пашалуку крајем XVIII  и 

почетком XIX века 
-Зна да опише целовито Буну 

на дахије (узрок, ток, 

последице, време) 

-Уме да изведе закључак на 

основу информација из песме 

Почетак буне на дахије (шта 

значе чудне небеске појаве за 

Србе;  преведи небеске појаве у 

астрономске појаве; како 

Турци долазе до закључка шта 

те појаве на небу значе; шта 

султан Мурат саветује Турцима 
како да владају над рајом, а 

шта су они учинили...?) 

(-Зна ко су Алекса Ненадовић, 

Илија Бирчанин, Филип 

Вишњић) 

- Зна да објасни појам фрајкор 

-Зна узрочно-

последично да 

анализира ситуацију у 

Београдском пашалуку 
крајем XVIII  и 

почетком XIX века са 

аспекта раје, 

Османлијског царства, 

дахија и ситуације у 

осталом делу Европе 

-Уме, без проблема, да 

уочи и протумачи 

тражене податке из 

песме Почетак буне 

против дахија 

- Уме да изради 
графикон, где ће на 

доњој црти бити 

хронологија, а на 

горњој степен слободе 

Срба, почев од 1791-

1801. године  

 

 

 

 

Први српски 

устанак до 1804.-

1813.год. 

(Збор у Орашцу, 

битке на 

Иванковцу, 

Мишару, 

Делиграду и 

Чегру; 

заједничко 

ратовање Срба и 

Руса, Букурешки 

мир и пропаст 

- Зна датум почетка Првог 

српског устанка 
- Зна да именује место где је 

почео устанак и да га покаже 

на карти  

-Именује вођу Првог српског 

устанка 

-Зна да наведе места и године 

најважнијих битака Првог 

српског устанка (Иванковац 

1805.Мишар, Делиград 

1806.Чегар 1809.) и да их уз 

помоћ наставника покаже на 

-Зна да објасни Букурешки мир 

1812.  
-Зна да опише ратну фазу 

српске револуције  

-Зна самостално да покаже на 

карти места главних битака, 

Орашац, Београдски пашалук, 

Ниш, Босна, Дрина, Сава, 

Морава, Шабац 

-Зна да опише однос великих 

сила према- Србији у време 

Првог српског устанка 

-Зна ко је хајдук Вељко 

-Зна да хронолошки 

прецизно, узрочно-
последично логично 

опише ратну фазу 

српске револуције и 

покаже наведене 

догађаје на карти  

-Критички анализира 

наше победе и поразе у 

време устанка и 

изражава свој став 

-Критички анализира 

Букурешки мир с 



устанка, 

личности: Стеван 

Синђелић, 

Младен 

Миловановић, 

Хајдук Вељко 

Петровић) 

карти 
-Зна када је почео, а када се 

завршио Први српски устанак  

-Зна да наведе пет устаничких 

војвода, по избору, а да то није 

вођа устанка 

-Зна ко су Карађорђе Петровић 

и Стеван Синђелић 

-Уме да анализира текст 

устаничке заклетве 

Петровић (упутити их да 
прочитају и испричају његову 

биографију на основу В. С. 

Караџића, Житије хајдук 

Вељка Петровића) 

-Зна догађаје и личности из 

локалне историје: зна ко су 

војвода Михајло Радовић и 

Милош Обреновић-где им се 

налазе споменици (у Равнима и 

Средња Добриња), његова 

улога у устанку и анализа 

песме Узимање Ужица 

позиције Русије, 
Србије, Османског 

царства 

-Анализира утицаје 

политике Наполеона 

Бонапарте на Србију у 

овом периоду (поход на 

Египат, одбијање да 

помогне Карађорђу...) 

 

Организација 

устаничке власти 

(организација 

устаничке 

државе, 

личности: Прота 

Матеја 

Ненадовић, 

Божидар 

Грујовић, 

оснивање Велике 

школе) 

-Зна да наведе последице 
Првог српског устанка 

-Зна ко је прота Матија 

Ненадовић 

-Зна да именује органе власти у 

Србији у време Првог српског 

устанка 

-Зна да наведе које су 

најзначајније образовно-

културне установе основане 

(Велика школа и Богословија)у 

време Првог српског устанка 

-Зна да опише организацију 
устаничке власти током 

устанка 

-Зна да објасни зашто је важно 

оснивање школа и Богословије 

и ко је Србима из Београдског 

пашалука помагао у томе 

-Зна да објасни улогу проте 

Матеје Ненадовића у изградњи 

државног уређења устаничке 

Србије 

-Уме целовито да 
опише и објасни 

функционисање  

устаничке Србије 

 

Други српски 

устанак (неуспех 

Хаџи Проданове 

буне, ток Другог 

српског устанка-

сабор у Такову, 

битке на Љубићу, 

Палежу, Дубљу; 

споразум кнеза 

Милоша и 

Марашли Али-

паше) 

- Зна датум почетка Другог 
српског устанка 

- Зна да именује место где је 

почео устанак и да га покаже 

на карти  

-Именује вођу Другог српског 

устанка 

-Зна да наведе места и године 

најважнијих битака Другог 

српског устанка (-Љубић, 

Дубље Пожаревац 1815.) и да 

их уз помоћ наставника покаже 

на карти 
-Зна када је почео, а када се 

завршио Други српски устанак  

-Зна ко зашто је важан Милош 

Обреновић  

- Уме да упореди, уз помоћ 

наставника, Први и Други 

српски устанак 

-Зна када је била и у чему је 
значај Хаџи Проданове буне  

-Зна да целовито, уз 

показивање на карти, опише 

Други српски устанак (ко? 

када? где? последице? узроци?) 

- Уме самостално да упореди 

Први и Други српски устанак 

 

 

-Користећи предходна 
знања уме да опише 

међународну ситуацију 

током 1815.године у 

Европи и последице по 

Други српски устанак 

 

Прва владавина 

Милоша и 

Михаила 

Обреновића 

(територија и 

становништво, 

борба за 

аутономију, 

Хатишерифи из 

1829, 1830. и 

1833.године, 

Сретењски устав, 

укидање 

феудализма 1835, 

Турски устав; 

оснивање 

Гимназије и 

штампарије 1833, 

покретање 

Новина 

-Зна да објасни појам 

хатишериф 

-Зна када је Србија добила 

аутономију и шта је добила 

Хатишерифима (1829,1830, 
1833, 1838) 

-Зна годину када је донет 

Сретењски устав (1835) и 

зашто је он важан, зашто је 

данас то Дан државности 

Србије?Друштво слободних 

сељака (Србија) – од 

1835.године 

-Зна да објасни појам устав и 

чему служи устав 

-Зна године владавине Милоша 

Обреновића 
- Зна ко су Милош и Михаило 

Обреновић 

-Зна да опише унутрашњу 

политику кнеза Милоша 

(обрачун са противницима, 

убиство Карађорђа, Покајница, 

изградња школа, подизање 
бања, културних 

институција...)-на примеру из 

локале историје анализирати 

Србију: изградња цркве Светог 

Марка, исељавање Срба из 

Ужица, због сукоба са Турцима 

1833.-односи се на одлуку 

хатишерифа да Турци остану у 

шест утврђених градова, а међу 

њима и Ужице, топонимија-

Мегдан, Турица... 

-Зна да опише спољну 
политику кнеза Милоша 

-Зна да опише промене у 

Србији после добијања 

-Зна целовито да опише 

прву владавину кнеза 

Милоша (1815-1939) 

-Зна ко је Димитрије 

Давидовић 
 



србских1834, 

позоришта 1835, 

Лицеја 1838, 

унутрашња и 

спољна политика 

кнеза Милоша; 

личности: 

кнегиња Љубица, 

Димитрије 

Давидовић, Тома 

Вучић Перишић, 

Аврам 

Петронијевић.) 

аутономије  
-Зна ко је кнегиња Љубица 

-Зна да опише уставе који су 

донети у време прве владавине 

кнеза Милоша 

- Зна зашто је Милош 

„добровољно“ напустио власт 

(Милетина буна)  

- Зна зашто је Михаило 

напустио власт (Вучићева 

буна)  

Карађорђе и 

Милош Велики 

-Зна ко су Карађорђе и Милош 
Обреновић 

-Зна да наведе титуле Карђорђа 

и Милоша 

- Зна, уз помоћ наставника,  да 

уочи и опише значај Карађорђа 

и Милоша Обреновића 

-Зна на слици да разликује и 

именује Милоша и Карађорђа 

- Уме да упореди владавину 
двојице вођа устанка 

- Уме да издвоји добре и лоше 

стране владавине једног и 

другог 

-Уме да направи пано, ППТ, 

презентацију о једном или о 

другом (уз сугестије 

наставника где да нађе 

одговарајућу литературу) 

-Критички уме да 
издвоји кључне 

моменте њихове 

владавине и да да свој 

суд о неким личним, 

политичким, 

дипломатским 

потезима двојице вођа 

устанка 

-Проналази 

занимљивости из 

живота двојице вођа и 
то презентује другима 

(уз сугестије 

наставника где да нађе 

одговарајућу 

литературу) 

Уставобранитељс

ки режим и кнез 

Александар 

Карађорђевић  

(развој државних 

установа, 

Грађански 

законик 1844, 

Начертаније, 

Друштво српске 

словесности, ; 

личности кнеза 

Александра 

Карађорђевића, 

кнегиње Персиде, 

Илије 

Гарашанина, 

Мише 

Анастасијевића, 

Јована Хаџића, 

Вука Караџића) 

-Зна да објасни појам 

уставобранитељ 

-Зна ко су Александар 

Карађорђевић и Илија 

Гарашанин и зашто су важни 

-Зна да дефинише Начертаније 

и када је донето (1844) 

-Зна да објасни значај реформе 
језика Вука С. Караџића 

-Уме да уочи, издвоји и опише 

главне елементе 

уставобранитељске владавине 

-Зна ко су најважнији 

уставобранитељи: (Тома Вучић 

Перишић, Аврам 

Петронијевић, кнегиња 

Персида, Јован Хаџић) 
-Зна зашто је важно доношење 

Грађанског законика и 

Начертанија и који су главни 

елементи тог програма 

 

-Уме критички да 

сагледа владавину 

уставобранитеља, 

њихове добре и лоше 

стране 

Србија 1858-

1868.године 

(Светоандрејска 

скупштина, 

унутрашња и 

спољна политика, 

; национална 

политика кнеза 

Михаила и Илије 

Гарашанина и 

стварање првог 

балканског 

савеза либерална 

опозиција, 

-Зна да именује и хронолошки 

поређа другу владавину 

Милоша и Михајла 

Обреновића  

-Зна да опише добијање 

српских градова (1867) 

-Упознат је да је у складу са 

Начертанијем био покушај 

стварања Балканског савеза  

 

-Зна да наведе главне 

карактеристике Милошеве 

краткотрајне друге владавине 

-Зна да наведе и објасни главне 

карактеристике Михаилове 

друге владавине  

-Уме да уочи, издвоји и опише 

промене у Србији у време 

кнеза Михаила 

-Зна на који начин је завршио 

своју владавину кнез Михаило  
- Зна зашто се главна улица у 

Београду зове кнез Михајлова 

и шта пише и зашто на 

-Зна ко је Анастас 

Јовановић и зашто је 

значајан 

-Уме целовито, 

самостално, узрочно-

последично, да опише 

владавину кнеза 

Михаила 

 



Уједињена 

омладина српска, 

добијање 

градова; Београд 

као престоница, 

успон грађанске 

класе; културна и 

просветна 

политика - 

оснивање Велике 

школе, Српског 

ученог друштва, 

Народног 

позоришта; 

свакодневни 

живот; личности 

кнеза Михаила, 

кнегиње Јулије, 

Јеврема Грујића, 

Владимира 

Јовановића) 

његовом споменику и зашто је 
важно за Ужице-лок.историја 

Србија 1868-

1878.године 

(Друго 

намесништво, 

Устав из 

1869.,унутрашња 

и спољна 

политика, српски 

национални 

покрет и 

романтизам, 

ослободилачки 

ратови 1876-1878, 

Србија на 

Берлинском 

конгресу, 

територијално 

проширење и 

независност; 

личности кнеза 

Милана 

Обреновића, 

Јована  Ристића, 

генерала 

Черњајева) 

-Зна да објасни појмове 

намесник и намесништво  

-Зна од када до када је била 

Велика источна криза и када је 
био Берлински конгрес 

-Зна ко влада Србијом у време 

Берлинског конгреса и коју 

носи титулу 

-Зна ко су Милан Обреновић и 

Јован Ристић 

-Зна шта спада у Државна 

обележја (грб, застава, химна) 

и препознаје обележја државе 

Србије 

-Зна да покаже на карти Србију 

пре и после Берлинског 
конгреса, уз помоћ наставника 

-Зна да наведе одлуке 

Берлинског конгреса које се 

односе на Србију, уз помоћ 

наставника 

-Зна да објасни значај 

Намесничког устава из 

1869.године  

-Зна да узрочно-последично и 
хронолошки прецизно опише 

Велику источну кризу (1875-

1878) уз показивање на карти 

-Препознаје у изворима да је 

национално надахнуће пратио 

развој романтизма у 

књижевности (анализа песме 

„Отаџбина“ Ђуре Јакшића) 

 

-Зна да опише 

функцију Другог 

намесништва (1868-

1872) 
-Уме целовито да 

опише Велику источну 

кризу, користећи знања 

из предходних лекција 

- Зна да опише 

преображај спољне 

политике Аустро-

Угарске од 

средњоевропске 

монархије ка држави 

која тежи ка југо-

истоку Европе на 
примеру Аустро- 

Угарске улоге у 

Великој источној кризи 

Црна Гора у доба 

владичанства  

( територија и 

становништво, 

друштвене 

категорије-

племена и 

братства; 

теократски облик 

владавине, 

Цетињска 

митрополија, 

унутрашња и 

спољна политика 

Петра I, Петра II 

и њихове 

личности) 

-Зна да објасни појмове 

теократска држава и владика  

–Зна где се налазио центар 
Црногорске државе (Цетиње) и 

зашто баш ту  

-Зна порекло имена државе 

Црне Горе 

- Зна да је Цетињска 

митрополија остала центар 

православља за Србе, после 

укидања Пећке патријаршије- 

Зна на основу слике да именује 

Петра II Петровића Његоша 

 

-Зна да опише друштво Црне 

Горе, подељено на племена и 

братства 
-Зна да опише мере које су 

уводили Петар I и Петар II не 

би ли како ујединили завађена 

племена 

-Зна да наведе књижевна дела 

Петра II Петровића Његоша 

-Зна да објасни значај 

Цетињске митрополије, 

поготово после укидања Пећке 

патријаршије 

-Зна на карти да покаже: Црну 

Гору, Брда, Цетиње 
 

-Зна да опише 

унутрашњу и спољну 

политику црногорских 
владика од краја XVIII  

до средине XIX века 

(сарадња са Русијом, 

Србијом, односи са 

Османлијама...) 

Кнежевина Црна 

Гора (појам 

-Зна да именује владарску 

династију Црне Горе 

-Зна ко је кнез Данило и да 

опише промене које је увео у 

-Зна да критички 

анализира сарадњу 



световне државе, 

Законик Данила 

I,унутрашња и 

спољна политика 

кнеза Данила и 

књаза Николе; 

национална 

политика, савез 

са Србијом и 

учешће у 

ослободилачким 

ратовима 1876-

1878, Црна Гора 

на Берлинском 

конгресу-

територијално 

проширење и 

независност; 

Цетиње- 

престони град 

Петровића 

Његоша, 

личности кнеза 

Данила и књаза 

Николе 

Петровића 

Његоша) 

(Петровић) 
-Зна ко је Никола Петровић, 

кнез (1860-1910), краљ (1910-

1918) 

-Зна да покаже на карти Црну 

Гору пре и после Берлинског 

конгреса 

-Зна да наведе одлуке 

Берлинског конгреса везане за 

Црну Гору 

Црну Гору (прелазак од 
теократске ка  световној 

држави и  Законик Данила I) 

-Зна да опише односе 

Петровића са српским 

владарима 

-Зна да опише учешће Црне 

Горе у Великој источној кризи  

 

Србије и Црне Горе у 
XIX веку  

- Зна целовито да 

опише Велику источну 

кризу и учешће Србије 

и Црне Горе и њој 

Нововековне 

српске државе 

Србија и Црна 

Гора 

(до међународног 

признања 

1878.године) 

-Зна да издвоји најзначајније 

личности (10) Србије и Црне 

Горе  током XIX века до 

1878.године (Берлинског 

конгреса) и уме да образложи 

зашто је баш њих изабрао, уз 

помоћ уџбеника и белешки 

-Зна да на линији времена 

издвоји најзначајније догађаје 

из историје Србије и Црне Горе 

током XIX века до 1878.године 

(Берлинског конгреса) 

-Уме да напише есеј, 

користећи уџбеник, 

белешке, литературу: 

Ослобођење српских 

територија  током XIX 

века до 1878.године 

(Берлинског конгреса) 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА  XVIII ВЕКА ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА 
Срби под 

Хабзбуршком 

влашћу (Јужна 

Угарска, , 

Хрватска, 

Славонија, 

Далмација, Бока 

Которска; 

Темишварски 

сабор, одјеци 

српске 

револуције, 

Матица српска, 

револуција 

1848/1849, 

Војводство 

Србија и 

Тамишки Банат, 

национални 

покрет, Аустро-

Угарска нагодба 

и Хрватско-

Угарска нагодба, 

личности: Сава 

Текелија, 

митрополит 

Стефан 

Стратимировић, 

- Зна да покаже на карти куда 

су били распрострањени Срби 

у Хабзбуршкој монархији 

(Војна крајина) 

-Зна да наведе начине на које 
су Срби покушавали да очувају 

своју народност, национални 

идентитет (Матица српска, 

СПЦ) 

-Зна када се Хабзбуршка 

монархија преобразила у 

Аустро-Угарску (1867) и какве 

је то последице имало по 

положај Срба 

-Зна какве је последице по 

положај Срба имала Хрватско-
Угарска нагодба (1873) 

- Разликује и именује сталеже 

српског становништва у 

Аустро-Угарској (сељаци, 

градско становништво, 

трговци, занатлије, професори, 

учитељи) 

- Зна да наведе и објасни 

српске захтеве на 

Темишварском сабору 1790.  

-Зна да наведе последице 

учешћа Срба у револуцији 
1848/1849 на страни 

Аустријског цара (суштина 

Војводства Србије и Тамишког 

Баната) 

-Зна да објасни узроке и 

последице настанка Војводства 

Србије и Тамишког Баната и да 

ту територију покаже на карти  

-Зна ко је Светозар Милетић  

-Уме да узрочно-последично 

опише положај Срба у Аустро-
Угарској 

- Уме да анализира 

положај Срба у 

Хабзбуршкој 

монархији-Аустро-

Угарској са различитих 
аспеката: верски, 

социјални, културни, 

национални, политички 

-Уочава корене 

анимозитета према 

Србима који се јављају 

код Хрвата током целог 

новог века, али од 

Хрватско-Угарске 

нагодбе много 

израженије  
-Зна да уочи, издвоји и 

опише положај Срба у 

Хабзбуршкој 

монархији током XIX 

века до 1878.године 

(Берлинског конгреса) 

 



патријарх Јосиф 

Рајачић, 

Светозар 

Милетић) 

Положај Срба у 

Турској (Босна и 

Херцеговина, 

Стара Србија и 

Македонија; 

криза турске 

државе и 

друштва и 

покушаји 

реформи; одјеци 

Српске 

револуције; 

устанци Луке 

Вукаловића, 

Невесињска 

пушка; личности: 

Хусеин капетан 

Градашчевић, 

Омер-паша 

Латас, Мића 

Љубибратић) 

-Зна на карти да покаже Босну 

и Херцеговину, Стару Србију и 

Македонију 

-Зна да објасни узроке опадања 

власти и дисциплине у 

Османском царству и какве је 

то последице имало по положај 

хришћана-Срба 

-Зна на који начин Срби 

покушавају да поправе свој 
положај (устанци Луке 

Вукаловића, Невесињска 

пушка...) 

- Зна да наведе главне одлуке 

Берлинског конгреса које се 

односе на БиХ 

 

 

- Зна како се манифестовала 

Српска револуција у овим 

крајевима 

-Зна да опише Невесињску 

пушку, догађај којим почиње 

Велика источна криза 

-Зна да опише како су одлуке 

Берлинског конгреса које су се 

односиле на БиХ одразиле на 

положај Срба у Старој Србији  
 

- Зна да покаже на 

карти Босански 

пашалук и опише 

Турску управу у њему 

до XIX века  

-Зна да узрочно-

последично опише 

последице Османске 

управе у Босни, као и 

безвлашће које је 
настало у XIX  веку 

Завршни часови 

Нови век 

Систематизација знања кроз израду ленте времена, мапу ума, упоредну табелу са 
најзначајнијим догађајима и личностима за овај период од средине XV века до средине XIX 

века  

 
Програм допунске наставе  

 
 

 Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави матерњег језика не 

постижу задовољавајуће резултате у неком тематских подручја, и за ученике који су  

изостајали са редовне наставе приликом обраде новог градива.  

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

заостајања, наставник оснива одговарајуће групе с којима организује допунски рад. 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 

специфичне облике у савладавању одређених садржаја (индивидуализација наставе- 

полупрограмираним и програмираним секвенцама, наставним листићима; предавањима с 

друкчијим – очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.).  

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

тешкоће појединих ученика у усвајању садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони 

недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе. Током даље редовне 

наставе омогућиће се ученицима да градиво савладају на редовним часовима. 

Циљеви: 

- стицање и развијање знања о развоју Европе и света током Новог века, као и животу 

српског народа под страном влашћу и његовој борби за ослобођење. 

- стицање и развијање вештина препознавања историјског простора на карти и 

повезаности најважнијих појава из прошлости са појавама из садашњости. 

- поштовање сопствене државе, неговање националне културе и традиције, као и културе 

и традиције других народа; 

- пружање подршке за улогу одговорних и активних грађана у савременом друштву 

 



Теме: 

 

Европа од XV до XVIII века  

 техничка и научна открића 

 географска открића 

 промене у привреди, друштву и култури 

 уређење Османског царства 

  

Српски народ под страном влашћу од XVI до XVIII века 

 друштвени и економски положај Срба у Турској 

 очување националне и верске посебности (Пећка патријаршија) 

 облици отпора и сеобе 

 положај Срба у Хабсбуршкој монархији (Војна крајина) 

 положај Срба у Млетачкој републици 

 

Грађанске револуције 

 појам грађанске револуције 

 најважније револуције (Енглеска, Америка, Француска) 

 Наполеонови ратови 

 Револуције 1830. и 1848. године 

  

Европа XIX века 

 појам националне државе 

 уједињење Немачке 

 уједињење Италије 

 

Нововековне српске државе Србија и Црна Гора до 1878. године  

 Српска револуција 1804-1835.  године 

 Уставобранитељи 

 Друга влада кнеза Михаила 

 Стицање независности 

 Црна Гора до 1878. године 

 

Српски народ под страном влашћу од краја XVIII до седамдесетих година XIX века 

 положај Срба у Хабсбуршкој монархији 

 Срби у Босни и Херцеговини 

 Срби у Турској 

 

Очекивани исходи: 

Ученик ће моћи да: 

- одреди ком веку и ком историјском периоду припадају важне године из прошлости 

- препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

- именује најважније појаве, догађаје и личности из историје Европе и света 

- зна на којем простору су се одиграле најважније појаве из историје Европе и света 

- именује најважније појаве из националне историје 

именује узроке и последице најважнијих појава из прошлости 
 

 

 

 

 

 



ГЕОГРАФИЈА 
-72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 
Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

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

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење 

и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају 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. 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

   УВОД  

 
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АЗИЈЕ  

 
 -  ЈУГОЗАПАДНА АЗИЈА 

 

 -  ЈУЖНА АЗИЈА 
 

 -  ЈУГОИСТОЧНА АЗИЈА 

 
 -  СРЕДЊА АЗИЈА 

 

 -  ИСТОЧНА АЗИЈА 

 
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АФРИКЕ  

 

 -  СЕВЕРНА АФРИКА 
 

 -  ИСТОЧНА АФРИКА 

 

 -  ЗАПАДНА АФРИКА 
 

 -  ЈУЖНА АФРИКА 

 
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ 

АМЕРИКЕ  

 
 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊЕ 

АМЕРИКЕ  

 
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ  

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АУСРАЛИЈЕ И 
ОКЕАНИЈЕ  

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АРКТИКА  
 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АНТАРКТИКА  

 
СВЕТ КАО ЦЕЛИНА  

 

 

 

Задаци наставе географије су: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите 
садржаје и облике рада током наставе географије сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 

географије буду у пуној мери реализовани 

- упознавање и разумевање појава и процеса у географском 

омотачу Земље и у   непосредном окружењу 

- картографско описмењавање за употребу географских 

карата у стицању знања и у свакодневном животу 

- упознавање основних географских одлика Европе, осталих 
континената и  развијених држава света 

- упознавање основних географских одлика своје државе и 

држава у непосредном  окружењу, њихових асоцијација и 

интеграција 

- упознавање  комплементарности и регионалних разлика 

савременог света 

- развијање естетских опажања и осећања проучавањем и 
упознавањем природних и других феномена у геопростору 

- изграђивање и развијање ставова о превентиви, заштити и 

унапређивању животне средине 

- развијање националног, европског и светског идентитета 

- развијање толеранције, постојања и припадности 

мултиетничком, мултијезичком, мултикултурном ... свету 

- развијање опште културе и образовања 
оспособљавање за самостално учење и проналажење 

информација 

 

 



 

Обраѕовни стандарди 

О.н С.н. Н.н. 

Ге141 Ге241 Ге341 

Ге121,122,123,132,141 Ге221,222,223,231,232 Ге321,322,323,324,331 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

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. 

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 разноврсност њиховог природног богатства. 

Природногеографске одлике односе се на опште одлике континената, регија и држава. 

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. 

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. 

У раду са ученицима препоручује се да наставник користи различитие 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. 

  

На часовима треба да буду заступљене активне методе рада, у којима ученик није само 

пасивни посматрач већ и учесник у наставном процесу. Развијанње креативног и критичког 

мишљења отвара се могућност слободнијег и интересантнијег извођења наставе географије. 

Да би што потпуније остварила своје задатке, настава географије треба да обезбеди 

корелацију бар са сродним предметима као што су историја, српски језик са књижевношћу, 

ликовна и музичка култура, верска настава и грађанско васпитање. 

Групни и индивидуални облици рада морају доћи више до изражаја и на часовима 

предвиђеним за понављање градива. Часове са индивидуалним и групним обликом рада треба 

брижљиво  планирати и рационално изводити, имајући у виду да је њихов основни задатак 

активизација ученика, њихово оспособљавање за самостални рад и продуктивно усвајање 

знања, умећа и навика. 

 

Програм допунске наставе  
 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави географије не 

постижу задовољавајуће резултате у неком од тематских подручја, и за ученике који су  

изостајали са редовне наставе приликом обраде новог градива.  

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

заостајања, наставник оснива одговарајуће групе с којима организује допунски рад. 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 

специфичне облике у савладавању одређених садржаја (индивидуализација наставе – 

полупрограмираним и програмираним секвенцама, наставним листићима; предавањима с 

друкчијим – очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.).  

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

тешкоће појединих ученика у усвајању садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони 

недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе. Током даље редовне 

наставе омогућиће се ученицима да градиво савладају на редовним часовима. 

 

Циљеви: 

- стицање и развијање знања о ваневропским континентима и природно-географским и 

друштвеногеографским одликама континената и појединих земаља. 

- стицање и развијање вештина препознавања положаја најважнијих држава, планина, 

река, низија, острва и полуострва, пустиња итд, на географској карти. 

 

 



Теме: 

Азија  

 разруђеност обала 

 клима, рељеф и хидрографија  

 демографија 

 Југозападна Азија 

 Јужна Азија 

 Југоисточна Азија 

 Средња Азија 

 Источна Азија 

Африка  

 разруђеност обала 

 клима, рељеф и хидрографија  

 демографија 

 Северна Африка 

 Западна Африка 

 Централна Африка 

 Источна Африка 

 Јужна Африка 

Северна Америка  

 разруђеност обала 

 клима, рељеф и хидрографија  

 демографија 

 САД 

 Канада 

Средња Америка  

 разруђеност обала 

 клима, рељеф и хидрографија  

 демографија 

Јужна Америка  

 разруђеност обала 

 клима, рељеф и хидрографија  

 демографија 

Аустралија  

 разруђеност обала 

 клима, рељеф и хидрографија  

 демографија 

 

Очекивани исходи: 

 

Ученик ће моћи да: 

- одреди тачан положај континената, најважнијих држава, острва, планина, река, језера... 

- именује главне градове најважнијих држава света 

- има основна сазнања о привреди и становништву различитих континената и појединих 

земаља 

 

Програм додатне наставе 
 

 За додатни рад опредељују се ученици V и VII разреда надпросечних способности и 

посебних интересовања за наставу географије, односно за продубљивање и проширивање 

знања из свих или само појединих подручја редовне наставе. 

 Додатни рад - заснован на интересовању ученика за проширивање и продубљивање 

знања, умења и вештина непосредније активира ученике и оспособаљава 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 географским изворима, литературом доступном код куће 

или у библиотеци или на интернету, припремају и излажу своје радове. 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 посебно 

стимулисати. 

 

Циљеви: 

- стицање вештина и знања у раду са географским изворима (релевантност, анализа, 

одређивање хронолошког и географског оквира, пристрасност) 

- стицање вештина у изради географских приказа и реферата 

 

Теме: 

- васиона 

- облик и величина Земље 

- географска карта 

- мерења на карти 

- приказивање рељефа на карти 

- ротација и револуција Земље и њене последице 

- литосферне плоче, вулкани и земљотреси 

- ерозија и акумулација 

- састав и структура атмосфере 

- временски елементи 

- клима и климатски фактори 

- типови климе на Земљи 

- ваневропски континенти 

- становништво континената 

- привреда у свету 

- рељеф, клима и хидрографија ваневропских континената и најважнијих земаља у 

свету 

-  

Очекивани исходи: 

 

Ученик ће моћи да: 

- разуме природне процесе на Земљи 

- одреди тачан положај географских елемената на карти 

- препозна повезаност природних ресурса и географског положаја појединих земаља 

са њиховим развојем 

- разуме интеграцијске процесе у свету 

- уноси корелацију са сазнањима из других предмета 

- представи сазнања на различите начине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

 
-72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,  да 

се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају 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.  

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

I  СИЛА И КРЕТАЊЕ  

 

 

II  КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД  ДЕЈСТВОМ СИЛЕ 
ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА  

 

 

 
III  РАВНОТЕЖА ТЕЛА  

 

IV  МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА  

 

V  ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ  

 

 

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. 

 

 

 

Образовни стандарди 

Сила и кретање 

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.1.2.1. 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.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 
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.2.1.4. 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.2.6.2. 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.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 

Кретање тела под дејством силе теже  

ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање 

ФИ.3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија тела при 

слободном паду одржава 
 

Равнотежа тела 

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.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 

 

Механички рад, енергија и снага 

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.3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија тела при 

слободном паду одржава 

Топлотне појаве ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела 

зависи од његове температуре 

ФИ.1.5.2. уме да препозна да се механичким радом може 

мењати температура тела 

ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од 

температуре 

ФИ.2.5.5. зна да запремина тела зависи од температуре 

ФИ.3.5.2. уме да препозна карактеристичне процесе и 
термине који описују промене агрегатних стања 



 

 

 

 

 

 

Начин остваривања 

програма 

 Избор програмских садржаја 
Из физике као научне дисциплине одабрани су само они 

садржаји које на одређеном нивоу моху да усвоје сви 

ученици. Обим одабраних садржаја прилагођен је 

годишњем фонду часова физике у основној школи.  

 Избор метода логичког закључивљња 

Од свих метода логичног закључивања у физици као 
научној дисциплини (индуктивни, дедуктивни, 

закључивање по аналогији, итд.), ученицима основне 

школе најприступачнији је индуктивни метод (од 

појединачног ка општем) при проналажењу и 

формулисању основних закона физике.  

 Једноставни експерименти 
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање 

физичких појава има за циљ развијање радозналости и 

интересовања за физику и истраживачки приступ 

природним наукама. 

 Начин презентовања програма 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која 
задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању 

нових појмова и формулисању закона. 

Очигледност при излагању наставних садржаја.  

Индуктивни приступ (од појединачног ка општем) при 
увођењу основних физичких појмова и закона. 

Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и 

вертикална). 

 Облици наставе 

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће 

облике наставе: излагање садржаја теме уз одговарајуће 

демонстрационе огледе, решавање квалитативних и 

квантитативних задатака, лабораторијске вежбе, 

коришћење других начина рада који доприносе бољем 

разумевању садржаја теме (домаћи задаци, читање 

популарне литературе и сл.), систематско праћење рада 

сваког ученика посебно. 

 Допунска настава и додатни рад 

Програмски садржаји ове наставе прилагођени су посебним 

потребама оних ученика који је похађају. 

 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

 

Наставна тема Задаци допунске наставе Бр. часова 

Сила и кретање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик: 

• уме да препозна гравитациону силу и силу трења које 

делују на тела која мирују или се крећу равномерно 

• уме да препозна смер деловања магнетне и 

електростатичке силе 

• уме да препозна врсту кретања према облику путање 

• уме да препозна равномерно кретање 

• уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или 

протекло време ако су му познате друге две величине 

• уме да препозна јединице за брзину 

• уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине 

инерције 

• разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

• уме да препозна убрзано кретање 
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• зна шта је механичко кретање и које га физичке величине 

описују 

• уме да користи и интерпретира табеларни и графички 

приказ зависности физичких величина 

 

 

 

Кретање тела 

под дејством 

силе теже 

• уме да препозна убрзано кретање 

• разуме да се укупна механичка енергија тела при 

слободном паду одржава 

 

3 

Равнотежа тела 

 

 

• уме да препозна када је полуга у стању равнотеже 

• разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

• разуме и примењује услове равнотеже полуге 

 

3 

Механички рад, 

енергија и снага 

 

 

• зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од 

брзине, односно висине на којој се тело налази 

• уме да препозна појмове рада и снаге 

• разуме да се укупна механичка енергија тела при 

слободном паду одржава 

 

 

4 

 

 

Топлотне појаве • зна да агрегатно стање тела зависи од његове 

температуре 

• уме да препозна да се механичким радом може мењати 

температура тела 

• зна да запремина тела зависи од температуре 

• уме да препозна карактеристичне процесе и термине који 

описују промене агрегатних стања 

 

 

 

3 

 

 

 

 

САДРЖАЈ ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ 

 

1. Решавање проблема кретања тела с константним убрзањем.  

2. Графичко решавање проблема код равномерно променљивог кретања и њихова примена.  

3. Примери за примену Њутнових закона динамике.  

4.Tела на стрмој равни.  

5. Решавање проблема везаних за слагање и разлагање сила и равнотежу тела.  

6. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика слагања и разлагања сила, 

равнотеже тела и примене полуге.  

7. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика механичког кретања под 

дејством силе теже.  

8. Кеплерови закони. Кретање планета. Сунчев систем.  

9. Занимљивости из астрономије. 

10. Сила трења и коефицијент трења. 

11. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика механичког рада у 

свакодневном животу.  

12. Принцип рада простих машина.  

13. Видеозапис или симулација на рачунару кинетичке и потенцијалне енергије тела, 

претварања потенцијалне енергије у кинетичку и обрнуто, закона одржања механичке енергије 

и др.  

14. Решавање проблема везаних за рад, енергију тела и законе кретања.  

15. Одређивање специфичног топлотног капацитета тела. Механизми преношења топлоте с 

једног тела на друго (примери). Топлотна равнотежа. 

16. Решавање проблема у којима се користе притисак и потисак као физичке величине.Средња 

густина код нехомогених тела. Архимедов закон кроз примере.  

17. Видеозапис или симулација на рачунару тела и супстанција на различитим температурама, 

термичког ширења тела, промене агрегатних стања и сл.  

18. Посета некој лабораторији (кабинету) за физику на факултету, научноистраживачком 

институту, опсерваторији, електрани, фабрици, кабинету у гимназији и др.  

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
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МАТЕМАТИКА 

 
144 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 4 ЧАСА НЕДЕЉНО 

-  

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну 

базичну jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

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

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, 

развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвоје 

елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи 

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

разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за успешно настављање 

математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 

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

 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

1.РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

 

 

 

 

 

3. ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. МНОГОУГАО 

 

 

 

 

 

Да схвате појам квадрата рационалног броја и 

квадратног корена. 

 Да умеју да одреде приближну вредност броја a . 

Да упознају скуп реалних бројева као унију скупа 

рационалних и скупа ирационалних бројева. 

Да схватају реалне бројеве као дужинске мере, 

односно као тачке на бројевној правој одређене 

дужима које представљају такву меру. 

 

Да знају Питагорину теорему  

Да умеју да примене Питагорину теорему код свих 

геометријских фигура,  које су до сада изучавали, у 

којима се може уочити правоугли троугао. 

 

Да упознају појам степена  
Да савладају операције са степенима  
Да умеју да изводе основне рачунске операције са 

мономима и полиномима. 

Да умеју да трансформишу збир, разлику и 

производ полинома у сређени облик полинома као 

и друге идентичне трансформације ових израза 

 

Да упознају најважнија својства многоугла 

Да умеју да врше приближну конструкцију ма ког 

правилног многоугла и геометријску конструкцију 

појединих правилних многоуглова (са 3, 4, 6, 8 и 12 

страница) 

Да знају најважније обрасце у вези са многоуглом и 

да могу да их примене у задацима 

 

Да упознају правоугли координатни систем и 

његову примену 

Да добро упOзнају директну и обрнуту 

пропорционалност и практичне примене 



 

 

5. ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО 

ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

 

 

6. КРУГ 

 

 

 

7. СЛИЧНОСТ 

 

 

 

 

8. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 

 

 

Да упознају најважнија својства круга. 

Да знају најважније обрасце у вези са кругом и да 

могу да их примене у задацима 

 

Да схвате појам размере дужи и својства 

пропорције 

Да схвате појам сличности троуглова и умеју да је 

примене у једноставнијим случајевима 

 

 

Начин остваривања програма 
 

У настави је потребно користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену 

наученог у разумевању и решавању свакодневних препоручених проблемских ситуација, а 

приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу 

којих су оцењивани. 

 У скупу реалних бројева  увести појам квадрата рационалног броја 
q

p
 и илустровати га 

површином квадрата. Инсистирати на томе да је 0

2










q

p
 и кад је 

q

p
< 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. Посебно се осврнути 

који све бројеви спадају у скуп рационалних бројева (разломци, конашни децимални записи и 

периодишни записи)На конкретном примеру показати како се долази до приближних 

рационалних вредности за нпр.  

Напоменути да рачунање са реалним бројевима иде по истим правилима које ученици знају да 

важе у пољу рационалних бројева. 

За питагорину теорему најбитније је да ученици схвате да се примењује на правоугли троугао 

тако што изражава једну значајну везу страница правоуглог троугла. 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.  

 У теми 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 полинома. Рачунске операције с полиномима врше се на основу познатих 

закона рачунских операција с бројевима (а то је случај и с било којим изразима). Од осталих 

идентичних трансформација полинома обрадити само растављање на чиниоце полинома типа 



аx + bx,  а2 – b 2,  а2 + 2аb + 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 

 аx2 + bx = 0 и x2 – c2 = 0 . 

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. 

 За  графичко представљање зависних величина користи се координатни систем, координате 

тачке и растојање две тачке изражено преко њихових координата. Примери зависних величина 

(време и температура, време пуњења базена водом и дубина воде, итд.) и њихово графичко 

представљање. Читање својстава с графика. За две променљиве величине х и у дефинисати 

директну (и обрнуту) пропорционалност везом у = kх (х·у = k, х ≠ 0 и у ≠ 0). Пропорција – 

својство и решавање по једном непознатом члану. Представљање директне 

пропорционалности и график зависности величина х и у везаних условом у = kх. Не уводи се 

општи појам функције, али може се говорити о линеарној функцији (у поменутом посебном 

случају). Директну пропорционалност везивати за размере на географским картама и рачунање 

стварног растојања. 

Код круга уводе се појмови централног и периферијског угла круга и доказују се њихови 

односи, одређује се обим и површина круга.Увођење појма броја за π . По обради обима и 

површине круга извести обрасце за дужину кружног лука, површину кружног исечка и 

површину кружног прстена. 

Сличност је област која говори о пропорционалности парова  реалних бројева. Троуглови са 

једнаким угловима се дефинишу као слични. Код сличних троуглова аналогне странице су 

пропорционалне (без доказа).  

 

Корелација 

 

У оквиру предмета 

Рад са реалним бројевима је присутан у свим разредима средње школе као и у осмом разреду. 

Формуле Питагорине теореме као и формуле круга користе се у израчунавању површина база 

код геометријских тела осмог разреда. Представљање зависних величина на графику и појам 

функције представља основу за област линеарна функција осмог разреда, а алгебарски изрази 

посебно део са растављањем на чиниоце за област линеарне функције осмог разреда. 

 

Са другим предметима 

Рачунске операције са реалним бројевима користи се у свим природним наукама.  

Представљање величина на графику присутно је у физици. 

Конструкција многоуглова користи се у настави техничког образовања 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

У датим областима ученик/ученица уме да: 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

 Основни ниво- прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, 

рационалне); преведе децимални запис броја у разломак и обрнуто; заокругљује 

величине исказане датом мером 

 Средњи ниво- упореди по величини бројеве записане у различитим облицима; одреди 

апсолутну вредност броја; оперише са квадратом броја и зна шта је квадратни корен; 

дату величину искаже приближном вредношћу 

 Напредни ниво- одреди вредност сложенијег бројевног израза; користи особине 

степена и квадратни корен 



 

2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА И ЊЕНЕ ПРИМЕНЕ 

 Основни ниво- уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући 

Питагорину теорему 

 Средњи ниво- решава задатке користећи Питагорину теорему 

 

3. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

 Основни ниво- израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима; 

сабира, одузима и множи мономе 

 Средњи ниво- оперише са степенима; сабира и одузима полиноме, уме да помножи два 

бинома и да квадрира бином 

 Напредни ниво- користи особине степена; зна и примењује формуле за разлику 

квадрата и квадрат бинома; увежбано трансформише алгебарске изразе и своди их на 

једноставнији облик 

 

4. МНОГОУГАО 

 Основни ниво- уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата, правоугаоника на 

основу елемената који непосредно фигуришу у задатку; уме да израчуна непознату 

страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему; користи одговарајуће 

јединице за мерење дужине и површине; претвори веће јединице дужине у мање 

 Напредни ниво- рачуна обиме и површине троугла и четвороугла на основу елемената 

који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; по потреби претвара 

јединице мере рачунајући са њима 

 

5. КРУГ 

 Основни ниво- влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне 

елементе, уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи 

прибор; уме да израчунава обим и површину круга датог полупречника) 

 Средњи ниво- користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена 

 Напредни ниво- одреди централни периферијски угао, рачуна површину исечка као и 

дужину лука 

 

6. ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 Основни ниво- одреди вредност функције дате таблицом или формулом одреди 

положај тачке у првом квадранту координатног система ако су дате координате и 

обратно; прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле и одреди 

минимум или максимум зависне величине; податке из табеле прикаже графиконом и 

обратно; одреди задати проценат неке величине; 

 Средњи ниво- уочи зависност међу променљивим, зна функцију ,axy   и графички 

инетрпретира њена  својства; везује за та својства појам директне пропорционалности и 

одређује непознати члан пропорције; претвори износ једне валуте у другу правилно 

постављајући одговарајућу пропорцију; влада описом координатног система (одређује 

координате тачака, осно или централно симетричне итд); чита једноставније дијаграме 

и табеле; примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, 

промена цене неког производа за дати проценат)  

 Напредни ниво – разликује дирктно и обрнуте пропорционалне величине и то 

изражава одговарајућим записом; одреди положај (координате) тачке које задовољавају 

сложеније услове; тумачи дијаграме и табеле; прикупи и обради податке сам састави 

дијаграм  или табелу; црта график који представља међузависност величина; примени 

процентни рачун у сложенијим ситуацијама;   

   

 

 



  7. СЛИЧНОСТ 

 Напредни ниво- примени сличност троуглова  повезујући тако разна својства 

геометријских објеката 

 
ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Ученик треба да : 

- реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану 

- влада појмовим права, дуж,  раван и угао (уме да их нацрта и препознаје у  реалним 

ситуацијама, разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне праве) 

- влада појмовима троугао, квадрат, правоугаоник, четвороугао( уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијам и уме да их нацрта уз помоћ прибора)  

- разликује различите врсте троуглова, зна основне елементе и уме да израчуна обим и 

површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу основних елемената 

- уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујучи Питагорину теорему 

- влада појмовима круг и кружница, уме да их нацрта користећи прибор, издваја њихове 

основне елементе и уочава њихове моделе, зна да израчуна површину и обим круга датог 

полупречника 

- користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине и углова 

- претвара веће јединице дужине, површине  у мање 

- при мерењу користи одговарајућу мерну јединицу, заокругљује величине исказане датом 

јединицом 

- израчунава степен датог броја, зна основне операције са степенима 

- сабира и одузима и множи мономе 

- одреди вредност функције дате таблицом или формулом 

- изражава положај објекта сврставајући их у врсте и колоне, одреди положај тачке у првом 

квадранту координатног система ако су дате координате и обрнуто 

- прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле  

- податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

- одреди  задати проценат неке величине 

 

 

План рада допунске наставе за седми разред по темама ( 36 часова): 

 

1. Реални бројеви – 3 часа 

2. Питагорина теореме -8 часова 

3. Полиноми – 10 часова 

4. Многоугао- 4 часа 

5. Неке основне функције-4 часа 

6. Круг-5 часова 

7. Сличност- 2 часа 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ  

Ученик треба да : 

- oдреди вредност сложенијег бројевног израза 

- користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

- саставља и решава линеарне једначине 

- користи особине степена и квадратног корена 

- да примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома, трансформише изразе и своди 

их на наједноставнији облик 

- користи једначине и неједначине да реши сложене текстуалне задатке 



- користи особине периферијског и централног угла код круга и рачуна површине делова круга 

- користи Питагорину теорему и примењује је на разне геометријске фигуре 

-тумачи дијаграме  

- примењује особине сличности фигура 

- прецизно конструише правилне многоуглове  

 

План рада додатне наставе за седми разред по темама ( 36 часова): 

 

1. Реални бројеви- одабрани задаци – 4 часа 

2. Питагорина теореме и њене примене -10 часова 

3. Полиноми – 10 часова 

4. Многоугао- 4 часа 

5. Елементи комбинаторике- одабрани задаци-3 часа 

6. Сложене фигуре-3 часа 

7. Сличност- 2 часа 

 

БИОЛОГИЈА 
- 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 
Циљ наставе  биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

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

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење 

и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвајањем образовно-васпитних садржаја 

стекну основна знања о грађи и функционисању човечијег организма, развијају здравствену 

културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља. 

Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, 

навике, запажања, способности критичког мишљења, објективно и логичко расуђивање као и 

хумане односе међу половима. 

ТЕМЕ ЗАДАЦИ  

 

I  ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЉУДСКЕ 

ВРСТЕ 

  

 

 

 

 

 

 

II  ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ  ТЕЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

III   РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

 

 

 

Задаци наставе биологије су: 

стварање разноврсних могућности  да кроз 

различите садржаје и облике рада током наставе 

биологије. сврха, циљеви и задаци образовања, као и 

циљеви наставе биологије буду у пуној мери 

реализовани 

- разумевање улоге и значаја биологије за развој и 

напредак човечанства 

- развијање свести о властитом пореклу и 

положају у природи 

- разумевање еволутивног положаја човека 

- упознавање грађе и функционисања организма, 

усвајање одређених хигијенских навика, 

стеицање 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. 



           
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМ 

     -Хемија (хемијски састав течности које се налазе у човековом телу, ћелија, 

       хормони, ензими, ћелијско дисање,...) 

     -Математика ( број крвних ћелија у мм3 крви, број појединих ћелиј у телу  

        човека, капацитет плућа)                        

     -Историја ( историјски развој човека) 

     -Физика (крвни притисак, око и очно сочиво, преламање светлости)  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

      Током остваривања програма потребно је уживати високу образовану 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, приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о 

критеријумима на основу којих су оцењивахи. 

      Избор и систематизација програмских садржаја биологије резултат су захтева времена и 

најновијих достигнућа у биологији, а примерени су узрасту ученика и њиховом психо-

физичком развоју. 

      Наставне теме су логички распоређене а обухватају садржаје науке о човеку, здравственој 

култури и репродуктивном здрављу. 

      Овако конципиран програм пружа ученицима основна знања а ради лакшег разумевања и 

усвајања  градива наставник не треба да инсистира на детаљном опису грађе и функције већ на 

обољењима  и повредама појединих органа пружању прве помоћи и стицању неопходних  

хигијенских навика очувању личног здравља и здравља других људи,као и одговорном односу  

према репродуктивном здрављу. 

       Приликом израде планова рада ( глобалног и оперативног) треба предвидети 60% часова 

за обраду новог градива и 40% за друге типове часова. 

       Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода 

и употребу расоположивих наставних средстава  и информационих  технологија на часовима 

обраде вежби и систематизације градива. Избор наставних метода  зависи од циља  и задатака 

наставног часа  и опремљености кабинета.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Назив теме 
 

Време 

реализаци

је 

Број часова 

Стандарди постигнућа Обра

да 

Други 

типови 

Укупн

о 

1. 

Порекло и 

развој                                        

људске врсте                        

  

IX,X,XI,

XII,I, 

II,III,IV,

V,VI 

 

 

2 2 4 

 1.3.8,  1.3.9,  1.3.9. 

 2.3.5,  2.3.6,  .3.3.5. 

 3.3.6. 

2. 
Грађа 

човечијег тела 
25 34 59 

 1.1.4,  2.1.3,  3.1.4,  1.2.1,  1.2.2,  1.2.3,  

2.2.1,  2.2.2,  .2.2.3, 

 3.2.1,  .3.2.2,   3.2.3.  1.2.4,  1.2.5,  

1.2.6 

 2.2.4,  2.2.5,  .2.2.6. 

 3.2.4,  .3.2.5. 

1.2.7,  2.2.7,  .2.2.8. 

 3.2.8. 

1.3.1,  1.3.2,  .2.3.1. 

 2.3.2,  .3.3.1,  .3.3.2. 

 1.3.3,  1.3.4,  .2.3.3. 

 1.3.8,  .1.3.9,  2.3.5. 

 2.3.6.   1.5.1,  .1.5.4,   .1.5.5. 

 2.5.1,  .3.5.1,  3.5.2. 

.1.5.6,  .2.5.2,  .2.5.3. 

3.5.3,  .3.5.4,  .3.5.5. 

1.5.7,  1.5.8,   1.5.9. 

2.5.4,   3.5.6. 
 

 
 

     

                                 

.3. 
Репродуктивно 

ѕдравље 
5 4 9 

 

1.5.10, 1.5.11, 1.5.12, 

1.5.13, 2.5.5, 3.5.7. 

.3.5.8. 

 
 

 
УКУПНО 

 
32 40 72 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 

- ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЉУДСКЕ ВРСТЕ  

- ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ ТЕЛА 

- РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

 
ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Циљеви: ова настава се организује за ученике чија интересовања и способности превазилазе 

оквире наставног програма и редовне наставе а при томе показују посебно интересовање за 

биологију.  

     САДРЖАЈИ 

- Микроскопирање једноћелијских праживотиња; 

- Сакупљање љуштурица и израда збирки љуштура мекушаца и 

бодљокожаца; 

- Израда инсектаријума; 

- Мисао у ноћи вештица 

  „ Шишмиши  су добри и лепи “ – текст К. Велса о необичном интересовању 

научника биолога Мерлина Тутла (дискусија); 

- Прилагођености црва на паразитски начин живота; Значај истих за 

човека; 

- Израда збирки јаја различитих врста птица; 

- Грегор Мендел и правила наслеђивања; 

- Значај учења Чарлса Дарвина; 

- Борба за опстанак, селекција и природно одабирање; 

- Геолошке карактеристике и геолошка доба. 

 

 

- ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЉУДСКЕ ВРСТЕ  

-ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ ТЕЛА 

- РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХЕМИЈА 

 
- 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 
ТЕМЕ ЗАДАЦИ  

1.Предмет изучавања хемије.Хемија у 

склопу природних наука и њена примена 

 

2.Основни хемијски појмови 

 

3.Структура супстанце 

 

а) Атом и структура атома 

 

б)Основне честице које изграђују 

супстанце:атоми, молекули, јони 

 

4.Хомогене смеше-раствори 

 

5.Хемијске реакције и израчунавања 
 

Циљ и задаци 

 
Циљ наставе хемије јесте да се осигуре да сви уценици 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. 

Задаци наставе хемије јесу: 

-омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања 

хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања 

-омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у 

свакодневном животу, 
-оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком:да 

знају хемијску терминологију, 

-стварање наставних ситуација у којима це ученици до 

сазнања долазити на основу демонстрационих огледа или 

огледа које самостално изводе, 

-оспособљавање ученика за извођење једноставних 

истраживања, 

-стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање 

хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу. 

 

 
Оперативни задаци 

 

-Ученик треба да разуме шта је предмет изучавања хемије и 

како се у    хемији долази до сазнања 

-схвати да је хемија једна од природних наука која објашњава 

појаве и промене у природи 

-оспособи се за коришћење уџбеника и радне свеске 

-овлада основним операцијама лаборароријске 

технике,мерама опрезности,заштите и прве помоћи,организује 

радно место,припрема и одлаже прибор и други материјал за 

рад. 
 

 
Начин остваривања програма 

 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност 

активних и интерактивних метода наставе 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. 

У седмом разреду садржај је организован у оквиру пет тема.У првој теми ученици би 

требалода сазнају шта је предмет изучавања хемије,о научном методу како хемичари долазе до 

сазнања и о примени и значају хемије у свакодневном животу за развој технологије и друштва. 

У оквиру друге теме уводе се основни хемијски појмови који се кроз наредне теме даље 

развијају.Циљ учења треће теме јесте сазнавање о честицама које изграђују супстанцу,начину 

на који се оне међусобно удружују и уређују и условљености својства структуром супстанце.У 

четвртој теми ученици детаљније уче о појму раствора, уз стално повезивање ових појмова са 



свакодневним животом.Пета тема обухвата детаљније разматрање хемијских промена, закона 

по којима се оне одвијају и квантитативногаспекта хемијских реакција. 

Специфичност учења хемије огледа се у потреби да се хемијски појмови разматрају на три 

нивоа:макро нивоу, микро нивоу и симболичком нивоу.Ученицима треба омогућити ситуације 

у којима ће промене које макроскопски опажају у огледима тумачити на нивоу честица које 

изграђују супстанцу и записивати коришћењем хемијских симбола,формула и хемијских 

једначина. 

Aктивности би требало планирати према оперативним задацима, наведеним уз сваку 

тему,имајући у виду која знања и способности ученици треба да развију. Те активности могу 

бити следеће: 

-посматрање својстава супстанци и промена у огледу које наставник изводи 

-анализирање резултата огледа и њихово повезивање са предходним експерименталним 

искуством и постојећим теоријским знањем 

-формулисање предпоставки 

-планирање огледа 

-извођење огледа 

-бележење резултата 

-извођење закључака 

-коришћење различите литературе 

-претраживање Интернета ради прикупљања информација 

Приликом планирања часа требало би поћи од оперативних задатака,према њима формулисати 

циљеве и изабрати методе које ће на датом садржају на најефикаснији начин омогућити 

ученицима да формирају знања или вештине. 

Учење хемије у основној школи требало би да обезбеди сваком ученику формирање хемијске 

писмености која обезбеђује сагледавање и разумевање животног окружења, функционисање на 

личном и будућем професионалном и друштвеном плану. Она омогућава познавање својстава 

материјала којима смо окружени и која користимо. 

Ученичка постигнућа требало би пратити на сваком часу и дати прилику да кроз различите 

начине проверавања покажу свој напредак у учењу. 

Допунска настава и додатни рад прилагођени су посебним потребама оних ученика који је 

похађају. 

 

Корелација 

Редослед излагања градива хемије усаглашен је са редоследом      градива из математике и 

физике-математичке операције,пропорције,грађа атома.Са физиком постоје корелиациони 

сегменти у следећим темама:материја и супстанца.Биологија-загађивање животне 

средине,фотосинтеза,раствори.  

 

Образовни стандарди 
1.Хемија и њен значај 

Основни ниво 

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.    о 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.1.1.6.    квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, 

                       хемијских формула најважнијих представника класа неорганских и    

                       органских једињења,и квалитативно значење хемијских једначина 

                       реакција оксидације 

   ХЕ.1.1.9.    загрева супстанцу на безбедан начин 



   ХЕ.1.1.10.  измери масу,запремину и температуру супстанце 

Средњи ниво 

Ученик/ученица зна: 

   ХЕ.2.1.7.    у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује 

                      табеларно или шематски 

Напредни ниво 

Ученик/ученица зна: 

   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 

 

2. Основни хемијски појмови 

Основни ниво 

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.    о 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.1.1.9.   загрева супстанцу на безбедан начин 

   ХЕ.1.1.10.  измери масу,запремину и температуру супстанце 

   ХЕ.1.1.12.  у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, 

                       мирис,боју,магнетна својства,растворљивост),као и да та својства опише   

 

Средњи ниво 

Ученик/ученица зна: 

             

   ХЕ.2.1.2.    значење термина: материја,хомогена смеша,хетерогена смеша,анализа 

                      и синтеза,неутрализација,супституција,адиција,изомер, изотоп 

   ХЕ.2.1.7.    у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује 

                      табеларно или шематски 

Напредни ниво 

Ученик/ученица зна: 

 

   ХЕ.3.1.1.   разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша,на  

                      основу врста честица које их изграђују 

   ХЕ.3.1.7.   на основу својстава састојака смеше да изабере и да изведе одговарајући 

                      поступск за њихово раздвајање 

   ХЕ.3.1.8.   да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/проблему/ 

                      питању за истраживање,да обележи и приказује резултате табеларно и  

                      графички,формулише објашњење/а и изведе закључак/е 

 

3. Структура супстанце 

3.1. Атом и структура атома 

3.2. Основне честице које изграђују супстанце:атоми,молекули,јони 

Основни ниво 

Ученик/ученица зна: 

 

   ХЕ.1.1.1.   да прави разлику између елемената,једињења и смеша из свакодневног  

                      живота,на основу њихове сложености 



   ХЕ.1.1.3.   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 

 

Средњи ниво 

Ученик/ученица зна: 

 

   ХЕ.2.1.2.   значење термина: материја,хомогена смеша,анализа и синтеза, 

                     неутрализација,супституција,адиција,изомер,изотоп 

   ХЕ.2.1.7.   у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује 

                     табеларно или шематски 

 

Напредни ниво 

Ученик/ученица зна: 

 

   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     

 

4. Хомогене смеше,раствори 

 

Основни ниво 

Ученик/ученица зна: 

 

   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.1.1.12.  у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, 

                       мирис,боју,магнетна својства,растворљивост),као и да та својства опише  

 

Средњи ниво 

Ученик/ученица зна: 

 

   ХЕ.2.1.2.   значење термина: материја,хомогена смеша,анализа и синтеза, 

                     неутрализација,супституција,адиција,изомер,изотоп 

   ХЕ.2.1.3.   шта је засићен,незасићен и презасићен раствор 



   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.   израчунава масу растворене супстанце и растварача,на основу процентног 

                      састава раствора и обрнуто 

 

Напредни ниво 

Ученик/ученица зна: 

 

   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 растрварача     

  

  ХЕ.3.1.9.   да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанцеу смеши,да изводи 

                     стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос  

                     масе и количине супстанце 

 

5.Хемијске једначине и израчунавања 

 

Основни ниво 

Ученик/ученица зна: 

 

   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 

 

Средњи ниво 

Ученик/ученица зна: 

 

   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.2.1.8.   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.   израчунава масу растворене супстанце и растварача,на основу процентног 

                      састава раствора и обрнуто 

   ХЕ.2.1.10.  направи раствор одређеног процентног састава 

 

Напредни ниво 

Ученик/ученица зна: 

 

   ХЕ.3.1.5.   зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растрварача 

   ХЕ.3.1.9.   да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанцеу смеши,да изводи 

                     стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос  
                     масе и количине супстанце 
 

 



ТЕХНИЧКО И  ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
                        - 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи  

јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку, техничку и информатичку 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да 

се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да се упознају са техничко-технолошки 

развијеним окружењем, развију техничко мишљење, техничку културу, радне вештине и 

културу рада. 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  
 

I  УВОД У МАШИНСКУ ТЕХНИКУ (2) 

 
 

II  ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У 

МАШИНСТВУ (8) 

 

III  ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

(14) 

 

IV  МАТЕРИЈАЛИ (2) 

 

V  МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА (2) 

 

VI  ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ 

МАТЕРИЈАЛА (4) 

 

VII  МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ (16) 

 

VIII  РОБОТИКА (2) 

 

IX  ЕНЕРГЕТИКА (6) 

 

X  КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ-МОДУЛИ (16) 
 

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 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
- 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

     Циљ физичког васпитања оствариваће се путем следећих организациних облика рада, кроз: 

- часове физичког васпитања 

-слободне спортске активности 

-крос 

-школска и друга спортска такмичења. 

 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  ОРИЈЕНТАЦИОНИ 
БРОЈ ЧАСОВА 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

I     АТЛЕТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II    ВЕЖБЕ НА  

СПРАВАМА 

 

 

 

III  СПОРТСКА ИГРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV    МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНОГ 

     РАЗВОЈА И 

ФИЗИЧКИХ 

     СПОСОБНОСТИ 

 

 

-  Техника 

спринтерског трчања 

;полувисоки старт 

,техника истрајног 

трчања; скок у вис 

прекорачном 

техником; 

скок у даљ; даља 

обрада техника 

увинићем, бацање 

кугле леђном 

техником. 

- Вежбе на тлу; 

прескок; вежбе на 

круговима;  

разбој (за ученице); 

вратило (за ученике); 

греда (за ученице). 

- Научити ученике 

поједине елементе 

технике из кошарке. 

- Утицати на 

развијање 

тактичког мишљења, 

развијати теоријска 

знања и научити их 

правила игре. 

- Развијати 

колективизам, 

одговорност  према 

раду, спортску     

етику, борбеност, 

упорност. 

- Мерење 

телесногразвоја и 

физичких 

способности 

(батерија тестова). 

        

      20 ( 15+5 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     10 ( 9+1 ) 
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          5 ( 0+5 ) 

јесен зима пролеће 
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ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

     Теоријско образовање подразумева стицање одређених знања путем којих ће ученици 

упознати суштину процеса вежбања 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 и на ванчасовним и ваншколским 

активностима уз практичан рад и за то се не предвиђају посебни часови.  

 

КОРЕКТИВНО ПЕДАГОШКИ РАД 

    Сви ученици који имају лоше држање или деформитете упућују се лекару специјалисти на 

корективно-педагошки рад и према посебном програму вежбају на редовним часовима. 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

     Одвијају се у спортским секцијама према интересовањима, способности и полу ученика, 

као и према техничким могућностима школе: одбојкашка, кошркашка и фудбалска секција. 

 

АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ  

-јесењи и пролећни крос 

 

ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА 

    Школа ће организовати следећа школска такмичења: 

-унутаршколско такмичење у малом фудбалу 

-унутршколско и међуодељењско такмичење у одбојци 

-школско такмичење у стоном тенису 

 

 

Образовни стандарди 

 Спортске игре 

- Игра спортску игру примењујући виши ниво технике,  већи број правила и уз висок 

степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других 

- Зна функцију спортске игре, више правила, принципа 

 Атлетика 

- Правилно трчи варијантама трчања на кратке, средње и дуге стазе 

- Правилно скаче у даљ из места 

- Правилно скаче у вис техником ,, маказице'' 

- Правилно баца тениску лоптицу 

- Изводисложеније вежбе истезања и обликовања 

 Вежбе на справама 

- Ученици правилно изводе сложеније вежбе на тлу 

- Ученици изводе вежбе на греди 

- Ученици правилно изводе сложеније прескоке 

- Ученици правлино изводе сложеније вежбе снаге 

 

Знања о физичком вежбању: знају  смисао, утицај и основне појмове везане за физичко 

васпитање, терминологију 

 

 
 

 



ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ 

ВЕРСКА НАСТАВА-православни катихизис 
- 36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 1 ЧАС НЕДЕЉНО 

 
      Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни поглед 

на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност 

Цркве) и есхатолошки живот (будућу димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској 

димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, 

толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да 

хришћанско виђење обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно – сазнајном тако и на  

доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим 

сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ТЕМЕ ЗАДАЦИ  

I Тајна Христова – јединство Бога и 

човека 

II  Рођење Христово од Духа Светога и 

Марије Дјеве 

III Дјеве у рођењу Спаситеља 

IV Христос је Син Божји који је постао 

човек, нови Адам, да би сјединио 

створену природу с Богом 

V Улога Бога у спасењу света 

VI Улога човека у спасењу света 

VII  Христово страдање и васкрсење 

VIII  Христов живот у православној 

иконографији 

Ученици треба да: 

- уоче да је слобода кључни елеменат у 

разумевању Тајне Христове; 

- науче да се слобода поистовећује с 

личношћу, односно да се личност 

поистовећује с љубављу према другој 

личности; 

- запазе разлику између приказивања живота 

Христовог у православној иконографији и 

западној ренесансној уметности. 



ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
- 36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 1 ЧАС НЕДЕЉНО 

 

            Циљ наставе  грађанског  вапитања  је  да  ученици  стекну  сазнања, формирају 

ставове,развију  вештине и  усвоје  вредности  које  су  претпоставка 

за  компетентан,одговоран  и  ангажован живот  у  демократском  друштву. 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

I Упознавање основних елемената програма 

 

II  Уочавање проблема у заједници 

 

III Избор проблема 

     - Дискусија о проблемима 

 

IV Сакупљање података о изабраном проблему 

     - Разговор о прикупљеним подацима 

 

V Израда студија 

    - Критеријуми за израду студије 

    - Припреме за јавну презентацију 

 

VI Јавна презентација студије 

 

VII Осврт на научено 

ЦИЉ: 

- Оспособљавање ученика за активно учешће 

у животу школе и локалне заједнице. 

ЗАДАЦИ: 

- Подстицање и оспособљавање за активно 

учешће у животу локалне заједнице; 

- Разумевање и функционисање нивоа 

власти и органа власти; 

-Упознавање мера власти; 

-Упознавање права и одговорности грађана 

на нивоу заједнице; 

-Развијање комуникативних вештина; 

-Обучавање за тимски начин рада; 

-Развијање способности критичког 

расуђивања и одговорног одлучивања и 

делања.  
 

 
НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА 

 

     Током  остваривања  програма  потребно  је  уважити  високу  образовну  и  мотивациону  

вредност  активних  и  интерактивних (кооперативних) метода  наставе.Користити  задатке  

који  захтевају  примену  наученог  у  разумевању и  решавању  свакодневних  проблемских  

ситуација. 

     Ученици морају  бити  информисани  о  критеријумима  на  основу  којих  ће бити  

оцењивани. 

     Начини  и  методе  рада су:дискусија,аргументовање,дебата,анализа  случаја, поређење  и  

покретање  иницијативе.На тај  начин  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  7.разред  највише  је у корелацији  са историјом  и  зато  

је  неопходна сарадња  наставника  ова  два  предмета. 

     Предвиђене  теме  се  могу  ефикасније  реализовати  уз  коришћење 

разноврсног  материјала  на чијој  припреми  могу  радити  и  наствници  и  

ученици(књиге,штампа,ТВ,интернет). 

     Волонтерска  активност  треба  по  обиму  бити  мала,реална  и  остварљива. 

Циљ  је  да  ученици  прођу  кроз  процес  организовања  активности,да  осете  задовољство  

помагања  другима  и  препознају  вредности  на  којима  почива  волонтеризам. 

     Покретање  иницијативе  за  Ђачки  парламент  је  прилика  да  ученици  разумеју  место   и  

улогу  грађанског  активизма  у  постизању  промена  у   друштвеној  заједници. 
 

 

 



 
 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
- 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

-  

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

ШКОЛА 

 

ЈЕЛО, ПИЋЕ, ДРУГАРСТВО 

 

ВРЕМЕ, СВЕТ ОКО НАС, ПУТОВАЊЕ 

 

ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТ 

 

МЕДИЈИ И МУЗИКА 

 

ЗЕМАЉА ЧИЈИ СЕ ЈЕЗИК УЧИ ( 

АУСТРИЈА ) 

 

РАСПУСТ, СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

 

 

1. ЦИЉ наставе немачког језика је развијање 

комуникативних способности, развијање сазнајних 

способности ученика, моралних и естетских ставова и 

позитивног односа према другим језицима и културама 

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. 

2. ЗАДАЦИ наставе немачког језика су: 

- разумевање говора 

- усмено изражавање 

- разумевање писаног текста 

- писмено изражавање 

- интеракција 

- разумевање књижевног текста 

- способност ученика да језичке структуре правилно 

употреби у датој комуникативној ситуацији. 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАДИ 

На крају седмог разреда, ученик треба да: 

- разуме изразе и упутства које наставник употребљава и прати обична и краћа обавештења; 

- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до 12 реченица, које наставник исказује 

природним темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже 

познату језичку грађу обрађену током петог, шестог и седмог разреда; 

- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством 

и интересовањима са активностима на часу.  

 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи; 

- даље упознаје правила графије и ортографије; 

- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (огласи, 

плакати са већим бројем учесталих израза и интернационализама око 100 речи); 

- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или 

догађајем (ко, шта, где, када...); 

- наслути садржај неког информативног текста ако је праћен визуелним додатком. 

Усмено изражавање 

Ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује 

ритам и интонацију при спонтаном говору и читању; 

- ступи у дијалог и у оквиру десет реплика, постављањем и одговарањем на питања, води 

разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог, шестог и 

седмог разреда; 



- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица 

представи себе или другога, саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише 

слику, лице, предмет, животињу и ситуацију.  

Интеракција 

Ученик треба да: 

- реагује вербално или невербално на упутсва и постављена питања у вези са конкретном 

ситуацијом; 

- поставља једноставна питања и одговара на њих; 

- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или извињење; 

- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.); 

- тражи разјашњења када нешто не разуме; 

- остварује једноставну интеракцију уз стално понављање и поновно формулисање исказа и 

врши корекције. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције; 

- пише реченице и краће текстове на основу датог модела, слике или другог визуелног 

подстицаја (биографије, краће описе догађаја из свакодневног живота); 

- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 

- одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, ситуације у 

разреду или њега лично; 

- прави спискове с различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у току 

дана...). 

Знања о језику 

- препознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика; 

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем 

- првог страног језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. 

- форме учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРД: А2 који је у складу са европским стандардима учења страних 

језика 

 

ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

-ЦИЉЕВИ: оспособљавање ученика да на страном језику комуницира на основном и 

напредном нивоу у усменом и писменом облику о темама из његовог окружења, олакшавање 

разумевања других и различитих култура и традиција, стимулисање радозналости, 

креативности и задовољства у коришћењу страног језика. 

- ЗАДАЦИ: Ученик треба да разуме општи садржај кратких и прилагођених текстова ( како 

усмених тако и писаних) , треба да разуме краће дијалоге и адекватно реагује на поједине 

делове усмених и писаних порука, треба да разговетно изговара гласове и акцентује речи, 

самостално даје информације о себи и окружењу, описује у неколико реченица познату радњу 

или ситуацију (писмени и усмено) 

 Овај план је у корелацији са глобалним планом и представља припрему ученика за 

такмичење. 

 

1. ПИСАЊЕ БИОГРАФИЈЕ 

2. ПРИЧАЊЕ/ПИСАЊЕ У ПРОШЛОМ/БУДУЋЕМ  ВРЕМЕНУ 

3. ОПИСИВАЊЕ ОСОБА И ПРЕДМЕТА – ПРИДЕВИ И КОМПАРАЦИЈА ПРИДЕВА 

4. ЧИЊЕНИЦЕ О НЕМАЧКОЈ 

5. ОПИС ПУТОВАЊА 



6. ШКОЛСКЕ НОВИНЕ 

7. ЕКОЛОГИЈА ИЛИ КАКО СЕ АНГАЖУЈЕМ ЗА СВОЈУ ОКОЛИНУ 

7. РАЗРЕД                                                                                                         

 -ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: усмереност на развијање индивидуалних могућности ученика, 

њихова интересовања и способности, као и развијање самопоуздања и њихове мотивације. 

Овај план је у корелацији са глобалним планом и представља припрему ученика за такмичење. 

1. ПИСАЊЕ БИОГРАФИЈЕ 

2. ПРИЧАЊЕ/ПИСАЊЕ У ПРОШЛОМ ВРЕМЕНУ 

3. ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ – ПИСАЊЕ ПИСМА 

4. ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ – ИНДИРЕКТНИ ГОВОР (DASS) 

5. ОПИСИВАЊЕ ОСОБА И ПРЕДМЕТА – ПРИДЕВИ И КОМПАРАЦИЈА ПРИДЕВА 

6. КОМПАРАЦИЈА ПРИЛОГА 

7. ПИТАЊА 

8. ОБЈЕКАТСКЕ РЕЧЕНИЦЕ 

9. ЧИЊЕНИЦЕ О НЕМАЧКОЈ 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

РУСКИ ЈЕЗИК 
- 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

-  

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

ШКОЛА 

 

ЈЕЛО, ПИЋЕ, ДРУГАРСТВО 

 

ВРЕМЕ, СВЕТ ОКО НАС, ПУТОВАЊЕ 

 

ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТ 

 

МЕДИЈИ И МУЗИКА 

 

ЗЕМАЉА ЧИЈИ СЕ ЈЕЗИК УЧИ ( 

АУСТРИЈА ) 

 

РАСПУСТ, СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

 

 

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА: 

Ученици обогаћују себе упознајући друге културе, стичу 

свест о значају сопственог језика и културе, развијају 

отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: 

Разумевање говора, усмено изражавање, разумевање 

писаног текста, писмено изражавање, изласци на 

такмичења. 

 

ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА, 

СЕМИНАРИ): 

Семинар за наставнике: Зимска школа руског језика у трајању од 40 наставних сати; Летња 

школа на Институту "А. С. Пушкин" у Москви у трајању од 160-180 наставних сати; остало; 

месечни састанци Градске подружнице за руски језик са предавањима на тему методике 

наставе руског језика. 

 

ПИСМЕНИ, КОНТРОЛНИ И ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ, ТЕСТОВИ: 

Предвиђена су два писмена задатка – у новембру и априлу, домаћи задаци, контролне вежбе и 

диктати. 

 

ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ: 

Предвиђени су домаћи задаци и реферати (по потреби). 



 

ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ): 

Посете Руском дому, праћење програма Руског дома, посете музејима, галеријама... 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Корелација са српским језиком, историјом, географијом... 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРД: А2 који је у складу са европским стандардима учења страних 

језика 

 
ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

 

ЦИЉЕВИ: Допунска настава у 7. разреду организује се са циљем да се помогне ученицима 

који имају потешкоћа у праћењу часова редовне наставе, који остварују слабије резултате на 

проверама знања, као и ученицима који из здравствених или неких других разлога дуже време 

изостају са часова редовне наставе. 

ЗАДАЦИ: Задаци допунске наставе енглеског језика су да код ученика развију основни ниво 

знања и постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – оспособити ученика да разуме основне инструкције 

наставника и да адекватно реагује на њих, да разуме основне форме учтивог обраћања и 

да разуме основне фразе и најфреквентније речи предвиђене наставним планом и 

програмом за 8. разред. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – оспособити ученика да поседује одређени фонд речи за 

узраст 8. разреда, да препознаје врсте речи и да препознаје различита глаголска времена 

у тексту из уџбеника. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик треба да разуме краће текстове који 

садрже познате језичке елементе и може у тексту да разликује битно од небитног. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик треба да зна да саставља једноставну, разумљиву, 

граматички исправну реченицу предвиђену за узраст 8. разреда. 

САДРЖАЈ: За 8. разред планиране су следеће теме: 

 Поново у школској клупи 

 Година и годишња доба 

 Мој дом 

 Зимске радости 

 Ко није боравио у Москви није видео лепоту 

 Кога шта боли 

 Идемо на екскурзију 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Допунска настава оствариваће се најчешће у 

међусмени или по завршетку редовне наставе поподне. За 8. разред биће реализовано најмање 

12 часова у кабинету за руски језик. 

 
ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  

 

ЦИЉЕВИ: Додатна настава у 7. разреду организује за ученике који брже напредују и са 

лакоћом савладавају све теме и садржаје предвиђене наставним планом и програмом за 7. 

разред.  

ЗАДАЦИ: Задаци додатне наставе енглеског језика су да код ученика развију напредни ниво 

знања и постигнућа у следећим областима: 



 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – ученик разуме дуже дијалоге, приче и песме о темама 

предвиђеним наставним програмом за 7. разред. Разуме и користи начела вођења 

разговора. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – ученик зна и у свом говору примењује научена 

граматичка правила (уме да их објасни и зна терминологију у вези са њима); уме да 

одреди значење непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста или 

порекла; зна значење речи и фраза из школских текстова предвиђених за 8. разред и 

правилно их употребљава. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик адекватно интерпретира садржаје 

писаних текстова предвиђених за узраст 7. разреда, изводи закључке засноване на 

датом тексту, издваја кључне речи и резимира текст. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик издваја кључне информације и пише самостално 

текстове од 100 речи.  

САДРЖАЈ: За 7. разред планиране су следеће теме: 

 Поново у школској клупи 

 Година и годишња доба 

 Мој дом 

 Зимске радости 

 Ко није боравио у Москви није видео лепоту 

 Кога шта боли 

 Идемо на екскурзију 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Додатна настава оствариваће се најчешће у 

међусмени или по завршетку редовне наставе поподне. За 7. разред биће реализовано најмање 

12 часова у кабинету за руски језик.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 
36 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 1 ЧАС НЕДЕЉНО 

 
      Циљ изабране спортске гране је развијање моторичких способности посебно оних везаних 

за изабрану сп.грану, развијање теоретских знања и њихово примењива-ње у свако-дневним и 

специфичнимусловима живота и рада. 

 
ИЗАБРАНИ   Уводни 

час 

     обрада увежбавање                 

теорија 

       провера        укупно        

СПОРТ 1 8 24 1 2 36 

 

 

КОШАРКА 
Наставни  

садржаји 

  Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

       

ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

36 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање  

-турнир  

-такмичење 

-познаје правила 

спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за 

социјално 

прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-развијање основних 

моторичких 

активности 

-развијање 

такмучарског духа 

 
ОДБОЈКА 

Наставни  

садржаји 

  Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

       

ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

36 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање  

-турнир  

--такмичење 

-познаје правила 

спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за 

социјално 

прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-развијање основних 

моторичких 

активности 

-развијање 

такмучарског духа 



 

ФУДБАЛ 
 

Наставни  

садржаји 

  Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

       

ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

36 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање  

-турнир  

-такмичење 

-познаје правила 

спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за 

социјално 

прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-развијање основних 

моторичких 

активности 

-развијање 

такмучарског духа 

 

 

РУКОМЕТ 
 

Наставни  

садржаји 

  Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

       

ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

36 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање  

-турнир  

-такмичење 

-познаје правила 

спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за 

социјално 

прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-развијање основних 

моторичких 

активности 

-развијање 

такмичарског духа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
1 ЧАС НЕДЕЉНО, 36 ГОДИШЊЕ 

 

Циљ образовно-васпитног рада је да се подстиче и развија учениково стваралачко 

мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог 

наставног предмета. 

ТЕМЕ ЗАДАЦИ  

ЦРТАЊЕ  
Пропорције. 

Перцепција. 

Цртање - природни угљени штапићи, оловке с 

меким графитним улошком, папири... 

Пропорције - вежбање и естетска анализа. 

Компоновање величина у простору. 

Перцепција. 

Цртање - природни угљени штапићи, оловке с 

меким графитним улошком, папири... 
Компоновање и степеновање облика у простору. 

Перцепција - аперцепција. 

Цртање; одговарајућа средства и материјали.  

Арабеска. 

Перцепција - аперцепција. 

Цртање, сликање, одговарајућа средства и 

материјали. 

Арабеска - вежбање. 

Eстетска анализа.  

СЛИКАЊЕ  
Равнотежа облика и боје у простору 

Перцепција - аперцепција 

Цртање, сликање - одговарајућа средства и 

материјали 

Контраст, светлина, површина и облика у 

одрећеном простору 

Перцепција - аперцепција 

Цртање, сликање; одговарајућа средства и 
материјали.  

Сродност ликовних вредности у одређеном 

простору. 

Перцепција - аперцепција. 

Цртање, сликање - одговарајућа средства и 

материјали.  

ВАЈАЊЕ 
Обликовање маса и волумена додавањем и 

одузимањем. 

Перцепција - аперцепција. 

Вајање; одговарајућа средства и материјали. 

Орнаменти (трдимензионални) 

Перцепција- аперцепција. 

Вајање - одговарајућа средства и материјали. 

Вајарски материјали ,одливање(негатив, позитив) 

Перцепција - аперцепција. 

Вајање - гипс и одговарајућа средства и материјали.  

Перформанс. 
Перцепција - аперцепција. 

Одговарајућа средства и материјали. 

Естетска анализа. 

 

- коришћење свих ликовних елемената 

- ликовни стваралачки рад 

- коришћење различитих материјала и медијума 

- усвајање естетских критеријума и за креативно 

мишљење 

- доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру 

културне баштине за препознавање савремених кретања у 

уметности свог и другог народа 

- визуелну перцепцију и аперцепцију 

- критичко мишљење 

- оплемењивање животног радног простора  

- активно стваралачко деловање у културним и 

уметничком животу средине 

- активно естетско унапређивање своје околине и 

очување природе и баштине завичаја и домовине 

- неговање укупних људских достигнућа 

- будућа занимања, професионалну оријентацијиу 

Ученици треба да:  
- проширују искуства у ликовном изражавању и 

развију ликовно-естетски сензибилитет за: арабеску, 

пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета 

игре и звука, фотографију и перформанс 

- упознају основне елементе ликовне организације и 

припреме се за самостално и колективно преобликовање 

одређеног простора 

- се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним 

сценским изразом, звуком и покретом 

- упознају вредности споменика културе и своју 

културну баштину.  

 

 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програмски садржаји омогућавају препознавање и развој даровитости ученика и 

њихових индивидуалних способности и постепено увођење ученика у област професионалне 

оријентације. 

У реализацији ове наставе треба, у складу са могућностима школе инсистирати на већој 

афирмацији тематских јединица у области цртања. Целином композиција и простор треба 

инсистирати на развијању осетљивости за схватање композиције у простору. Иако је 

композиција организација (распоред) однос разних елемената, она је заправо структура 

уметничког дела. У том контексту, важно је ученицима илустровати најтипичнија дела 

уметничког наслеђа у којима су на различит, каратеристичан начин решени композиција и 

простор. С обзиром на то да се организација елемената компонује у датом простору, 

неопходно је да се композиција повеже на знања из целине пропорције, и да се деци предочи 

потпојам простор. Важно је нагласити линеарну, ваздушну и инверзну перспективу и 

тумачити разлику простора у византијском и ренесансном сликарству, али и на примерима 

сликарства модерне уметности треба указати на већу спонтаност и субјективност и 

индивидуално поимање комозиције и простора. Треба нагласити коришћење свих врста 

линија, како би се постепено обогаћивало линеарно графичко изражавање, и нагласити 

појединости до којих се долази на основу опсервирања или претходног вежбања рада по 

природи. Неопходно је анализирати перспективе (птичје, жабље, линеарне). Тематском 

целином пропорција (размерa, сразмера) треба успоставити корелацију са математиком, 

физиком и биологијом уз тумачења примера из уметничког наслеђа. Ученицима треба 

понудити иницијативе и садржаје за нова кретања у савременој уметности како би развијали 

осетљивост за нове уметничке материјале и медијуме. 

У подручју сликање, треба инсистирати на обогаћивању скале појединих боја и њиховог 

композиционог односа и увођењу у бојене вредности процесом рада по природи. Уметничка 

дела ученике уводе у тајне различитости јер разумевање различитости култура, као и вечитих 

промена у природи, условљава адекватан однос према властитом уметничком наслеђу. При 

томе не треба занемарити ни могућности учења из природе и путем уметничке рецепције као 

методе у коме нас природа и уметничко дело уводе у облик откривања (опажањем). У овом 

програму предвиђен перформанс којим се наставља и продубљује програм обавезног 

предмета. Акције, покрети и процеси у овој представи су у средишту пажње. Сваки догађај у 

школи може бити подстицај за рад и имати мотивациони карактер уколико изазива и подстиче 

емоционални и интелектуални став и доживљај ученика. У виду импровизације, позоришне 

представе, плеса, уз коришћење аудио-музичких ефеката треба омогућити ученицима да 

реализују своју креативност. Том приликом ученицима треба дати могућност коришћења 

фотографије, камере како би забележили дату ситуацију.  

У области вајарства 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 и сагледавање пропорција. Ученику треба нагласити вредности и функције 

пластике у архитектури, екстеријеру и ентеријеру, примењеном вајарству. Код ученика треба 

афирмисати и ситну пластику, декоративну скулптуру, орнамент, вајарске материјале. Треба 

указати на поступак додавања и одузимања вајарског материјала и на примерима из 

уметничког наслеђа демонстрирати карактеристична дела. Битно је нагласити важност алата за 

примерено коришћење материјала при изради вајарског рада и предочити основне могућности 

умножавања вајарских радова. Примерено је реализовати ливење у гипсу мањих рељефа, 

орнамента и у негативу начинити могућу дораду, како би се у позитиву откривали 

неочекивани ефектиИзборна настава одмереним задацима систематично развија различите 

психичке и ликовне способности ученика, а нарочито оне способности које подстичу њихово 

индивидуално и креативно изражавање. Због тога ова настава омогућава препознавање и 

развој даровитости ученика и њихових индивидуалних способности и омогућава постепено 

увођење ученика у област професионалне оријентације ка широком пољу ликовних 

делатности.  



ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  
Циљ и задаци 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну 

базичну jeзичку 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. 

Задаци наставе информатике и рачунарства су: 

 стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе информатике и рачунарства сврха, циљеви и задаци образовања, као и 

циљеви наставе информатике и рачунарства буду у пуној мери реализовани 

 упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

 подстицање креативног рада са рачунаром; 

 оспособљавање за рад на рачунару. 

 
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. 

 

Наставне теме : 
1. ИНТЕРНЕТ 

- Електронске комуникације 
- Електронска пошта 

- Комуникација у реалном времену 

- Дискусије на Интернету 
- Коришћење Интернета за учење 

2. ОБРАДА ЗВУКА 

- Звук и рачунар 
- Формати звучних записа 

- Конверзија између различитих формата 

- Снимање и обрада гласа и других звукова 

3. ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА  
-Слика, видео запис и рачунар 

-Снимање видео записа 

-Обрада видео секвенци 
-Монтажа 

-Самостална израда филма 

4. ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
-Појам презентације 

-Пројектовање израде презентације 

-Излагање презентације 

5. ЦРТАЊЕ И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 
-Основни појмови 

-Програм Inkscape, рад у програму 



 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

На овим часовима обрађиваће се теме у оквиру следећих области: 

-Упознавање са правилима школског живота 

- Подршка ученицима у учењу 

-Професионална оријентација 

-Превенција и заштита деце од насиља 

-Болести зависности 

-Обележавање значајних датума 

-Односи међу половима 

-Хуманитарне активности 

-Безбедност ученика 

-Здравствено васпитање 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАДА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 
Обавезни наставни предмети недељно годишње 

српски језик 4 136 

енглески језик 2 68 

ликовна култура 1 34 

музичка култура 1 34 

историја 2 68 

географија 2 68 

математика 

 

4 136 

хемија 

 

2 68 

физика 2 68 

биологија 2 68 

техничко и информатичко образовање 2 68 

физичко васпитање 2 68 

Обавезни изборни наставни предмети   

Верска настава или грађанско васпитање 1 34 

Немачки или руски језик 

 

2 68 

Физичко васпитање – изабрани спорт 1 34 

Изборни наставни предмети   

Цртање, сликање и вајање 

Хор и оркестар 
1 34 

Остали облици образовно васпитног 

рада 

  

Допунска настава 1 34 

Додатни рад 1 34 

Час одељенског старешине 1 34 

 

 

 

 

 



СРПСКИ  ЈЕЗИК 

 
                              136 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 4 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 

Циљ наставе  српског  језика  јесте  да  се  осигура  да  сви  ученици  стекну  

базичну  jeзичку  и  писменост  и  да  напредују  ка  реализацији  одговарајућих  

Стандарда образовних постигнућа,   да се оспособе да решавају проблеме и задатке  

у  новим  и  непознатим  ситуацијама,  да  изразе  и  образложе  своје  мишљење  и  

дискутују  са  другима,  развију  мотивисаност  за  учење  и  заинтересованост  за  

предметне садржаје, као и да овладају основним законитостима српског књижевног  

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

оспособе  се  да  тумаче  књижевна  дела,  позоришна,  филмска  и  друга  уметничка 

остварења из српске и светске баштине и савремене уметности.  

 

ОБЛАСТ ЗАДАЦИ 
ЈЕЗИК – 

ГРАМАТИКА 
Поступно и систематично упознавање граматике и 

правописа српског језика; стварање разноврсних 

могућности  да кроз различите садржаје и облике 

рада током наставе српског језика сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе српског 

језика буду у пуној мери реализовани ; развијање  

љубави  према  матерњем  језику  и  потребе  да  се  

он  негује  и унапређује;  

ОРТОЕПИЈА 
 

Описмењавање ученика на темељима ортоепских и 

ортографских стандарда српског књижевног језика; 

ПРАВОПИС 
 

Поступно и систематично упознавање граматике и 

правописа српског језика;  

-  упознавање језичких појава и појмова, овладавање 

нормативном граматиком  

и стилским могућностима српског језика; 

 
КЊИЖЕВНОСТ 
 

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); развијање смисла и 

способности за правилно, течно, економично и 

уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење 

речника, језичког и стилског израза 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;  

 

 

 



 
ОБЛАСТ СТАНДАРДИ 

 

ВЕШТИНА 

ЧИТАЊА 

И 

РАЗУМЕВАЊЕ 

ПРОЧИТАНОГ 

 

 

ОСНОВНИ НИВО – ученик треба да: 

● разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи  

● разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: 
експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање),  

аргументација, пропаганда *1 

● препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима 
● 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  

● проналази и издваја основне информације из текста према датим 
критеријумима 

● рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

● 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 

● чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и 
графиконе 

 

 

СРЕДЊИ НИВО– ученик треба да: 
● 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* 

● препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите 

функционалне стилове 

● разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и 
библиографију и уме њима да се користи 

● проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више 

њих(према датим критеријумима) 
 

НАПРЕДНИ НИВО– ученик треба да: 

● проналази, издваја и упоређује информације из два дужa  текстa сложеније 
структуре или више њих (према датим критеријумима) 

● издваја кључне речи и резимира текст 

● издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против 

ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ НИВО  – ученик треба да: 

● зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

● саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 
● саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да 

га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

● уме да преприча текст 
● свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно писању), теми, 

прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете 

(формални или неформални) 

● влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава 
различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном 

животу 

● зна да се служи Правописом (школским издањем) 



 

ПИСАНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

● примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним 
примерима 

● има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику 

дискриминације у говору мржње. 
 

СРЕДЊИ НИВО– ученик треба да: 

● саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је јединствен, 

кохерентан и унутар себе повезан 
● пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

● зна основне особине говорног и писаног језика* 

● зна правописну норму и примењује је у већини случајева 
 

НАПРЕДНИ НИВО– ученик треба да: 

● организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује 
прикладан 

наслов тексту и поднаслове деловима текста 

● саставља аргументативни текст 

● пише резиме дужег и/или сложенијег текста 
● зна и доследно примењује правописну норму 

 

 

 

 

ГРАМАТИКА, 

ЛЕКСИКА, 

НАРОДНИ И 

КЊИЖЕВНИ 

ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАМАТИКА, 

ЛЕКСИКА, 

 

ОСНОВНИ НИВО У ОБЛАСТИ ГРАМАТИКЕ– ученик треба да: 

●зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим  примерима; 

● уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације 
● одређује место реченичног акцента у једноставним примерима 

● препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

● разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према 
задатом значењу на основу постојећих творбених модела 

● препознаје синтаксичке јединице (реч, предикатску реченицу и 

комуникативну реченицу) 
● разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, 

заповедне) 

● одређује реченичне чланове у типичним (школским) примерима 

● правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 
● правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

● препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања 

 
ОСНОВНИ НИВО У ОБЛАСТИ ЛЕКСИКЕ– ученик треба да: 

● познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне 

лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору као лексички 
механизам 

● препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у 

контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.) 

● 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.) 
●одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

● служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 
 

СРЕДЊИ НИВО У ОБЛАСТИ ГРАМАТИКЕ – ученик треба да: 

●одређује место акцента у речи; зна основна правила  акценатске норме 

● препознаје гласовне промене 

● познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик промен- 
љиве речи 

● познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, 



НАРОДНИ И 

КЊИЖЕВНИ 

ЈЕЗИК 

претварање) 
● препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и за- 

висних предикатских реченица) 

● одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 
● препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

● препознаје главна значења и функције глаголских облика 

СРЕДЊИ НИВО У ОБЛАСТИ ЛЕКСИКЕ– ученик треба да: 

●● 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 

●● одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/ 
или контекста у коме су употребљени (сложенији примери) 

 

НАПРЕДНИ НИВО У ОБЛАСТИ ГРАМАТИКЕ – ученик треба да: 
● дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

● познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

● зна и у свом говору примењује* акценатску норму 

●● познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и 
подврстама 

речи и њиховим граматичким категоријама 

● познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, 
независних 

и зависних предикатских реченица) 

● познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их 
објасни и зна терминологију у вези с њима) 

 

НАПРЕДНИ НИВО У ОБЛАСТИ ЛЕКСИКЕ– ученик треба да: 

● уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, 
контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла 

● зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, 

намењеним 
младима, и правилно их употребљава. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖEВНОСТ 
 

 

ОСНОВНИ НИВО  – ученик треба да: 
● повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V 

до VIII разреда) са именима аутора тих дела 

● разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 
● разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

● препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

● препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: 

нарација, 
дескрипција, дијалог и монолог 

● препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, 

поређење, ономатопеја) 
● уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, 

време 

и место радње, лик... 
● има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

● способан је за естетски доживљај уметничких дела* 

 
СРЕДЊИ НИВО– ученик треба да: 

● повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са 

временом 
које се узима за оквир приповедања 

● 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 



● разликује лирско-епске врсте (баладу, поему) 
● разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и 

путопис и научно-популарне текстове 

● препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуме- 
тничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 

● одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика 

(психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 
● разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, опи- 

сивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

● уочава разлику између препричавања и анализе дела 
● уме да води дневник о прочитаним књигама* 

 

НАПРЕДНИ НИВО– ученик треба да: 
● наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова 

карактери- 

стичних тема и мотива 

● издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 
● разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

● проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у 

тексту 
● одређује и именује врсту стиха и строфе 

● тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само 

дело 
● изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

● повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у 

настави* 

 

 

 
ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА OСМИ РАЗРЕД 

 

 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, и за ученике који су – из објективних разлога – изостајали са редовне 

наставе приликом обраде новог градива.  

 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 из 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 испољени недостаци у знању, 

умењу и вештини ученика. Допунски рад представља 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.  

 



ЦИЉЕВИ: 

-утврђивање знања о гласовним променама, творби и промени речи; 

-проширивање знања о падежима; 

-утврђивање знања о глаголским облицима и  заменицама; 

-упознавање дијалеката српског језика; 

-оспособљавање за логичко и критичко схватање прочитаног текста. 

 

ТЕМЕ: 
 

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. 

-Дијалекти српског језика екавског и (и)јекавског изговора.  

-Творба речи: извођење, слагање, комбинована творба, творба претварањем (уз навођење 

једноставнијих примера). 

-Самогласници и сугласници, подела речи на слогове, подела сугласника по месту изговора и 

по звучности.  

-Синтагме, понављање и проширивање знања (именичке, придевске, прилошке, глаголске 

синтагме). Реченични чланови исказани синтагмом. 

-Зависне предикатске реченице (изричне, односне, месне, временске, узрочне, условне, 

допусне, намерне, поредбене, последичне); напоредни односи међу зависним реченицама. 

- Значење и употреба глаголских облика. 

Правопис  

-Понављање и увежбавање правописних правила обрађених у претходним разредима (писање 

речце ли уз глаголе, не уз глаголе, именице и придеве, нај уз придеве, употреба великог 

слова...). 

-Писање имена из страних језика. 

-Писање полусложеница. 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

-Основни облици усменог и писменог изражавања: репортажа, расправа, реклама. 

-Коришћење индексом, појмовником, библиографијом; читање и разумевање дијаграма, 

графикона и сл.; попуњавање различитих образаца. 

 

КЊИЖЕВНОСТ  

-Тумачење условљености догађаја и ситуација, осећања, сукоба, поступака, нарави и 

карактерних особина ликова (у епским и драмским делима). Откривање главног осећања и 

других емоција у лирским песмама. Уочавање мотивске структуре песме.  

-Систематизује знање о народној поезији. 

 

ОЧЕКОВАНИ ИСХОДИ: 

Ученик ће моћи да: 

- одреди распрострањеност српског језика; 

- наведе основне особине српског језика (фонетске, морфолошке, лексичке и синтаксичке); 

- изводи речи, користи поступак деривације и слагања, комбиновану творбу и творбу 

претварањем; 

- да препозна гласовне промене до којих долази при слагању речи; 

- уочава различита значења глаголских облика у тексту; 

- правилно пише и употребљава  полусложенице; 

- систематизује знање о народној поезији. 

 

 



Додатни рад 
 За додатни рад опредељују се ученици 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 ученици чија се знања, интересовања 

и даровитост изразитије испољавају већ у 1,2. И 3. разреду. Такве ученике уочавају, прате и 

подстичу наставници разредне наставе и педагошко-психолошка служба школе све до 4. 

разреда када се први пут организује додатни рад (изводи се све до завршног разреда).  

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

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

док се не реализује утврђени програм. Уколико се, изузетно, додатни рад организуеј 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.).  

Додатни рад- заснован на интересовању ученика за проширивање и продубљивање знања, 

умења и вештина- непосредније активира ученике и оспособаљава 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 посебно стимулисти.     

ЦИЉЕВИ: 

-проширивање знања o језику; 

-оспособљавање ученика за стваралачку употребу језика, тј.за сликовито и оригинално 

казивање; 

-развијање маште и креативност надарених ученика. 

TEME: 

ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену 

комуникацију стандардним српским језиком. Основни програмски захтев у настави граматике 

јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем. 

-Говорне вежбе о слободно изабраним темама (јасност, прецизност, језгровитост, лични тон у 

излагању).  

-Значење и употреба падежа (номинатив- предикатив; генитив- квалификативни, 

темпорални;датив- циљ, етички датив; акузатив- правац, место, мера, количина; инструментал- 

место, начин; локатив- време, даљи објекат). 

-Прости и сложени глаголски облици – значење и употреба. 

-Вежбе у говору с правилним акцентовањем. Акценат у савременом књижевном језику и 

локалном говору. 

-Проучавање локалног говора. Бележење локализама и позајмљеница и утврђивање њиховог 

порекла. Замењивање локализама и позајмљеница речима и изразима стандардног књижевног 

језика.  

КЊИЖЕВНОСТ  

-Анализа самостално одабраног прозног дела из лектире (фабула, композиција, ликови, теме, 

идеје, изразита психолошка и дескриптивна места). 

-Анализа лирске песме (основно осећање, мотиви, песничке слике, особености песничког 

језика). 

-Анализа књ.дела из текуће српске књижевности (по избору ученика). 



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
         68 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 

 

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ: 

Ученик ће моћи да: 

-Прошири и продуби знања, умења и вештине и оспособи се за самообразовање, 

 -Развије машту,  

-бави се стваралачким радом и самостално користи различите изворе сазнања. 

 

ТЕМЕ  ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

1. Именице – рецептивно и продуктивно 

a) Сложенице: downtown, waterfall, network, 

masterpiece, footprint, firework  

б) Колокације: city centre, global worming, 

heart attack, climate change, brand name   

в) Суфиксе за грађење именица од глагола и 

придева (-ion, -ity, -ation, -ment, -ence, -y, -

ness, -er, -or)  

2.  Придеви – рецептивно и продуктивно   

а)  Сложени  придеви  (breathtaking,  hard-

working,  top-quality,  well-off,  part-time, 

freshwater)  

б) Суфикси за грађење придева од именица и 

глагола (-ive, -ful,-less,  -ing, -ed, -ent, -ous, 

ious, -al,-ive )   

в) Негативни префикси ( un-, in-, il-)   

3. Предлози – рецептивно и продуктивно:   

а) После придева: afraid of, keen on, allergic to  

б) После глагола: apologize for, pay for, agree 

with, argue with, complain about, use as,  

arrive at, belong to, agree on, believe in, consist 

of, suffer from   

в) У  изразима:  by  chance,  for  ages,  for  a 

moment,  in  trouble,  off  the  coast,  on  the 

radio, face to face, on the move   

4. Глаголи:  

а)  The Past Perfect Tense    

б) Индиректни говор: искази и питања  

в)  Пасив   

- The Present Simple, the Past Simple Tense, the 

Present Perfect Tense, the Future Tense- 

продуктивно и рецептивно  

 - Пасив уз модалне глаголе,  пасив уз глагол 

get (get interviewed) само рецептивно  

 г) The Future Continuous Tenseрецептивно 

5. Прилози и прилошке одредбе (и 

рецептивно и продуктивно)  

     а) интензификатори: extremely, quite, rather  

6. Бројеви    

Велики  бројеви  (million,  billion),  читање  

децимала  (one  point  seven)  и  

ЦИЉ наставе енглеског језика је развијање 

сазнајних и интелектуалних способности 

ученика, његових хуманистичких, моралних и 

естетских ставова, стицање 

позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, 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 сa 

људима из других земаља, усвоји норме 

вербалне и невербалне комуникације у складу 

са специфичностима језика који учи. 

 

 

ЗАДАЦИ наставе енглеског језика су: 

- разумевање говора 

- усмено изражавање 

- разумевање текста 

- писменоизражавање 

- интеракција 

- разумевање књижевног текста 

- знања о језику и стратегије учења 

(способност ученика да језичке структуре 

правилно употреби у датој комуникативној 

ситуацији) 

 



разломака  (a  half,  a  third),  давање  

бројчаних процена  (nearly  80%,  over  a  half)  

и поређења (twice, three times as many /as 

much)  

7. Везници  

a) since, for, after, before, so… that, such a … 

that, because, because of, as, although,  

despite, in case, in order that  

б) as well as, apart from, instead of  

 

8. Реченичне конструкције:  

- I’d rather, I’d rather not  

- To have /get something done  

- Look like, be like  

- After /before + -ing  

- Having done …  

- Didn’t you … Haven’t  you …   

 

 

 

 

ОБРАЗОВНИ  СТАНДАРД: А2 који је у складу са европским стандардима учења страних 

језика 

ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

 

ЦИЉЕВИ: Допунска настава у 7. разреду организује се са циљем да се помогне ученицима 

који имају потешкоћа у праћењу часова редовне наставе, који остварују слабије резултате на 

проверама знања, као и ученицима који из здравствених или неких других разлога дуже време 

изостају са часова редовне наставе. 

ЗАДАЦИ: Задаци допунске наставе енглеског језика су да код ученика развију основни ниво 

знања и постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – оспособити ученика да разуме основне инструкције 

наставника и да адекватно реагује на њих, да разуме основне форме учтивог обраћања и 

да разуме основне фразе и најфреквентније речи предвиђене наставним планом и 

програмом за 8. разред. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – оспособити ученика да поседује одређени фонд речи за 

узраст 8. разреда, да препознаје врсте речи и да препознаје различита глаголска времена 

у тексту из уџбеника. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик треба да разуме краће текстове који 

садрже познате језичке елементе и може у тексту да разликује битно од небитног. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик треба да зна да саставља једноставну, разумљиву, 

граматички исправну реченицу предвиђену за узраст 7. разреда. 

САДРЖАЈ: За 8. разред планиране су следеће теме: 

 Getting together, Friends and neighbours, All in the mind, Food for thought, In the news, 

Attachments, Celebrations, Secrets and lies, Journeys, Who knows, Consequences and Happy 

endings. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Допунска настава оствариваће се најчешће у 

међусмени или по завршетку редовне наставе поподне. За 7. разред биће реализовано најмање 

18 часова у кабинету за енглески језик у групама од  oko 10 ученика.  

 



 

ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  

 

ЦИЉЕВИ: Додатна настава у 7. разреду организује за ученике који брже напредују и са 

лакоћом савладавају све теме и садржаје предвиђене наставним планом и програмом за 8. 

разред.  

ЗАДАЦИ: Задаци додатне наставе енглеског језика су да код ученика развију напредни ниво 

знања и постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – ученик разуме дуже дијалоге, приче и песме о темама 

предвиђеним наставним програмом за 7. разред. Разуме и користи начела вођења 

разговора. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – ученик зна и у свом говору примењује научена 

граматичка правила (уме да их објасни и зна терминологију у вези са њима); уме да 

одреди значење непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста или 

порекла; зна значење речи и фраза из школских текстова предвиђених за 7. разред и 

правилно их употребљава. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик адекватно интерпретира садржаје 

писаних текстова предвиђених за узраст 7. разреда, изводи закључке засноване на 

датом тексту, издваја кључне речи и резимира текст. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик издваја кључне информације и пише самостално 

текстове од 110 речи.  

САДРЖАЈ: За 7. разред планиране су следеће теме: 

 Getting together, Friends and neighbours, All in the mind, Food for thought, In the news, 

Attachments, Celebrations, Secrets and lies, Journeys, Who knows, Consequences and Happy 

endings. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Додатна настава оствариваће се најчешће у 

међусмени или по завршетку редовне наставе поподне. За 7. разред биће реализовано најмање 

18 часова у кабинету за енглески језик у групама од 10 ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИКОВНА КУЛТУРА 
                                         34 ЧАСА ГОДИШЊЕ /1 ЧАС НЕДЕЉНО 

 

Циљ  наставе  ликовне  културе  јесте  да  се  осигура  да  сви  ученици  стекну базичну  

jeзичку  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.  
 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ  

 

 

ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА И 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ  

 

 

КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО И 

ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ  

 

 

СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ И 

ФАНТАСТИКА  

 

-  стварање  разноврсних могућности    да  кроз  различите  
садржаје  и  облике  рада током  наставе  ликовне  културе  

сврха,  циљеви  и  задаци  образовања,  као  и циљеви 

наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери 
реализовани.  

-  развијање способности ученика за опажање квалитета 

свих ликовних елеменатa;   

-  стварање  услова  да  ученици  на  часовима  у  процесу  
реализације  садржаја користе различите технике и 

средства и да упознају њихова визуелна и ликовна 

својства;  
-  развијање  спосoбности  ученика  за  визуелно  памћење  

и  повезивање  опажених информација као основе за 

увођење у визуелно мишљење;  
-  развијање  смисла  за  естетске  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  стварање  и  неговање  

потребе  код  ученика  за посећивањем музеја, изложби, 
као и за чување културних добара и естетског изгледа 

средине;  

-  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 визуелних 

уметности; 

- развијање способности за препознавање основних 
својстава традиционалне, модерне и савремене 

уметности. 

Ученици треба да се оспособе да опажају и 

представљају: слободне композиције, визуелне 
метафорике, контраст јединство и доминанту у 

простору, фантастику; 

- формирају навике за виши ниво културе рада, 
квалитет производа, културу живота и слободног 

времена; 

- ликовно-визуелно описмене, развију креативне 
способности, припремају за савремено 

укључивање у рад односно у различита занимања.  

 

 



НИВО СТАНДАРДИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

У области МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ученик/ученица: 
разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале ●● и технике (цртање, 

сликање, вајање) визуелних уметности 

●● изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 
●● описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

 

ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, 

ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

У области ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, 

ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ученик/ученица: 

●● описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 
 

УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

У области УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ученик/ученица: 

●● описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља, 

култура и периода 

●● зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечени 
учењем у визуелним уметностима (нпр. костимограф, дизајнер, архитекта...) 

●● познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерија, атеље, уметничка радионица...) 
●● зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДЊИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

У области МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ученик/ученица: 
познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности  

●● класичних и 

савремених медија, техника и материјала визуелних уметности 
●● образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

 

ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, 

ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

У области ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, 

ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ученик/ученица: 
●● одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 

●● образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 
 

УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

У области УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ученик/ученица: 

●● лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

У области МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ученик/ученица: 

познаје и користи различите изражајне могућности класичних ●● и савремених 

медија, техника и материјала визуелне уметности 

●● одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, 



 

 

 

НАПРЕДНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

У области ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, 

ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ученик/ученица: 

●● одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих 
ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

●● изводи радове са одређеном намером, користећи основне визуелне елементе и 

принципе да би постигао одређени ефекат 

●● користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности 
(примерене узрасту и садржају) када образлаже свој рад и радове других 

●● уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и на 

радовима других 

УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

У области УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ученик/ученица: 
●● анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према 

културној припадности (описује основне карактеристике, намеру уметника...) 

●● описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за 

визуелне уметности 
●● користи друга места и изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би проширио 

своја знања из визуелних уметности 

●● разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗИЧКА КУЛТУРА 
34 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 1 ЧАС НЕДЕЉНО 

 

Циљ наставе музичке културе  јесте да  се осигура да сви  ученици стекну базичну  

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  упознају 

музичке културе путем обраде тема повезаних са музиком различитих епоха; развију 

музикалност и креативност; негују  смисао  за  заједничко  и  индивидуално  музицирање  у  

свим  облицима васпитно-образовног рада са ученицима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

Упознавање музике различитих епоха и 

извођење музике  

 

Примењивати стечена знања о музици 

различитих епоха кроз музичке примере.  

  

Основе музичке писмености   

 

Стечена знања из музичке културе 

проширивати и примењивати на примерима  

за певање и свирање.  

  

Стварање музике  

- Подстицање музичке креативности 

(импровизацију  на  доступним 

инструментима.) 

- Стварање дечјих композиција.  

 

Задаци наставе музичке културе су 

следећи:      

-  стварање  разноврсних могућности    да  

кроз  различите  садржаје  и  облике  рада 

током  наставе  музичке  културе  сврха,  

циљеви  и  задаци  образовања,  као  и 

циљеви наставе музичке културе буду у 

пуној мери реализовани  

-  стицање знања о музици различитих 

епоха  

-  стицање знања о музици различитих 

епоха;  

-  развијање способности извођења 

музике (певање/свирање);  

-  развијање навике слушања музике, 

подстицање доживљаја и оспособљавање 

за  

разумевање музике;  

-  подстицање креативности у свим 

музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање 

музике);  

-  даље упознавање изражајних средстава 

музичке уметности;  

-  оформити и неговати рад школског 

ансамбла.  

 

 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
НИВО СТАНДАРДИ 

 

ОСНОВНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

У области ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ученик/ученица уме да: 

●● препозна основне елементе музичке писмености 
●● опише основне карактеристике: 

–– музичких инструмената 

–– историјско-стилских периода 
–– музичких жанрова 

 народног стваралаштва 

  

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

У области СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ученик/ученица уме на основу слушања 

музичких примера да именује: 

●● музичке изражајне елементе 
●● извођачки састав 

●● музичке жанрове 

●● српски музички фолклор 

 

МУЗИЧКО ИЗВОЂење 

У области МУЗИЧКО ИЗВОЂење ученик/ученица уме да: 

●● пева једноставне дечје, народне или популарне композиције 
●● изводи једноставне дечје, народне или популарне композиције на бар једном  

Инструменту 

 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

У области МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ученик/ученица уме да: 

●● направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 

●● осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 
●● изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним 

музичким инструментима 

●● учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст 
 

СРЕДЊИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

У области ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ученик/ученица уме да анализира 

повезаност: 

музичких елемената ●● и карактеристика музичких инструмената са музичком 
изражајношћу (нпр. брз темпо са живахним карактером) 

●● структуре и драматургије одређеног музичког жанра (нпр. оперски финале са 

догађајима у драми) 
●● облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

У области СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ученик/ученица уме да: 
●● опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених 

музичких елемената (нпр. узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, 

темпа, агогике, динамике, интервалске структуре) 
●● препозна структуру одређеног музичког жанра 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

У области ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ученик/ученица: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 



 

 

 

НАПРЕДНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●● уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком 
контексту(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

У области СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ученик/ученица уме да анализира слушни 

пример и открије везу опажајних карактеристика са: 

●● структуралном и драматуршком димензијом звучног примера 

●● жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера 
●● контекстом настанка и применом различитих облика музичког фолклора 

 

МУЗИЧКО ИЗВОЂење 

У области МУЗИЧКО ИЗВОЂење ученик/ученица уме да: 

●● изводи разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у 

школским ансамблима 
 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

У области МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ученик/ученица уме да: 

●● осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате 
музичке инструменте 

●● импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у 

оквиру различитих жанрова и стилова 
●● осмисли музику за школску представу, приредбу, перформанс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЈА 
                                68 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 

Циљ наставе  историје  јесте  да  се  осигура  да  сви  ученици  стекну  базичну  

jeзичку  и  научну  писменост  и  да  напредују  ка  реализацији  одговарајућих  

Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у  

новим  и  непознатим  ситуацијама,  да  изразе  и  образложе  своје  мишљење  и  

дискутују  са  другима,  развију  мотивисаност  за  учење  и  заинтересованост  за  

предметне садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко образовањe  

ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и  

времена,  историјских  догађаја,  појава  и  процеса,  као  и  развијању  националног  и 

европског идентитета и духа толеранције код ученика. 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX 

ВЕКА  

  

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ И 

ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ ОД БЕРЛИНСКОГ 

КОНГРЕСА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА  

 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И 

ЕВРОПИ   

 

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

 

СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА  

 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА  

 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – ТОТАЛНИ РАТ  

 

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ  

 

СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА  

 

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Задаци наставе историје су:      

-  стварање  разноврсних могућности    да  

кроз  различите  садржаје  и  облике  рада 

током  наставе  историје  сврха,  циљеви  и  

задаци  образовања,  као  и  циљеви наставе 

историје буду у пуној мери реализовани  

-  да  ученици  разумеју  историјске  

догађаје,  појаве  и  процесе,  улогу  

истакнутих личности у развоју људског 

друштва и да познају националну и општу 

историју  

(политичку, економску, друштвену, 

културну...).  

Циљ и задаци наставе историје остварују се 

кроз различите садржаје, методе и облике 

рада, уз поштовање Образовних стандарда 

за крај обавезног образовања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

ОБЛАСТ СТАНДАРДИ 

 

ИСТОРИЈСКО 

ЗНАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈСКО 

ЗНАЊЕ 

 

 

ОСНОВНИ НИВО – ученик треба да: 
● именује и разликује основне временске одреднице 

● именује историјске периоде и зна редослед историјских периода  

● зна поделу на праисторију и историју 

● уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости 
● уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из про- 

шлости 

● препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 
● именује најважније појаве из националне историје 

● именује најважније појаве из опште историје 

● зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из наци- 
оналне и опште историје 

● уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости  

СРЕДЊИ НИВО– ученик треба да: 

●уме да повеже  личност и историјски феномен са одговарајућом временском 
одредницом и историјским периодом 

●препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје 

●препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 
●препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из сада- 

шњости 

●зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној 

историји 
●зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште 

историје 

НАПРЕДНИ НИВО– ученик треба да: 
● уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди 

којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност 

и историјски феномен) 
●● уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у 

одговарајућем историјском контексту 

● зна специфичне детаље из националне и опште историје 

● разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште 
историје 

● разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 

● уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су 
последице важних историјских дешавања 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

И ТУМАЧЕЊЕ 

ИСТОРИЈЕ 

ОСНОВНИ НИВО – ученик треба да: 

●препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 
сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је 

реч 

● препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова 
познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама 

● препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми слике 

● уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 
форми историјске карте у којој је наведена легенда 

● уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми табеле 
● уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми графикона 

● зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче 

● препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 
примерима 

СРЕДЊИ НИВО– ученик треба да: 
● уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржа- 



ја карактеристичних писаних историјских извора 
●уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристи- 

чних сликовних историјских извора 

● 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 експлици- 

тне информације о особинама епохе или географског простора 

● уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) 

на основу поређења два историјска извора који говоре о истом историјском 
догађају, феномену 

● препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских 

личности, догађаја, феномена 

НАПРЕДНИ НИВО– ученик треба да: 

● уме да изврши селекцију историјских извора 

● уме да анализира и процени релевантност историјског извора 
● уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

● 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) 

● уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модали- 

тетима и повеже их са претходним историјским знањем (закључује на основу 
историјске карте без понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о 

појави) 

● уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на 

исту историјску појаву 
● уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и 

да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...) 

 

 

 

Програм допунске наставе за осми разред 
 
 

 Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави матерњег језика не 

постижу задовољавајуће резултате у неком тематских подручја, и за ученике који су  

изостајали са редовне наставе приликом обраде новог градива.  

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

заостајања, наставник оснива одговарајуће групе с којима организује допунски рад. 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 

специфичне облике у савладавању одређених садржаја (индивидуализација наставе- 

полупрограмираним и програмираним секвенцама, наставним листићима; предавањима с 

друкчијим – очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.).  

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

тешкоће појединих ученика у усвајању садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони 

недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе. Током даље редовне 

наставе омогућиће се ученицима да градиво савладају на редовним часовима. 

Циљеви: 

- стицање и развијање знања о развоју Европе и света од Берлинског конгреса до почетка 

XXI века,  

- стицање и развијање знања о животу српског народа у независним државама, и под 

страном влашћу до 1918. године. 

- стицање и развијање знања о положају српског народа у оквиру Југославије.  

- стицање и развијање знања о историји Срба после распада Југославије. 

- стицање и развијање вештина препознавања историјског простора на карти и 

повезаности најважнијих појава из прошлости са појавама из садашњости. 



- поштовање сопствене државе, неговање националне културе и традиције, као и културе 

и традиције других народа; 

- пружање подршке за улогу одговорних и активних грађана у савременом друштву 

Теме: 

Свет у другој половини XIX и почетком XX века  

 привреда, друштво, наука, уметност Европе 

 идеологије и политика европских држава 

 државе и народи Балкана 

Српски народ од 1878. до 1914. године 

 владавина краља Милана, краља Александра Обреновића и краља Петра 

 Карађорђевића у Србији 

 владавина кнеза/краља Николе у Црној Гори 

 Положај Срба у Хабсбуршкој монархији, Босни и Херцеговини и Старој Србији 

 Балкански ратови  

Први светски рат 

 узроци и повод рата 

 Европа у рату 

 Револуције у Русији 

 Србија и Црна гора у Првом светском рату 

Свет између Првог и Другог светског рата 

 економске кризе 

 грађанске демократије, појава фашизма и нацизма, развој СССР-а 

 Међународни односи између два светска рата 

Краљевина Југославија  

 настанак државе 

 доба парламентаризма, диктатура краља Александра, Намесништво 

Други светски рат 

 Европа и свет у рату 

 Априлски рат 

 Други светски рат у Југославији и грађански рат 

 

Свет у другој половини XX и почетком XXI века 

 Послератни свет, Хладни рат, деколонијализација 

 уједињење Европе 

Југославија после Другог светског рата 

 доба ФНРЈ 

 доба СФРЈ 

 југословенско друштво 

 распад Југославије и обнова државности Србије 

Очекивани исходи: 

Ученик ће моћи да: 

- одреди ком веку и ком историјском периоду припадају важне године из прошлости 

- препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

- именује најважније појаве, догађаје и личности из историје Европе и света 

- зна на којем простору су се одиграле најважније појаве из историје Европе и света 

- именује најважније појаве из националне историје 

- именује узроке и последице најважнијих појава из прошлости 
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Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку  

и  научну  писменост  и  да  напредују  ка  реализацији  одговарајућих  Стандарда  

образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и  

непознатим  ситуацијама,  да  изразе  и  образложе  своје  мишљење  и  дискутују  са другима, 

развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као  и  да  

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 нашојдржави, тако и на Балканском полуострву, Европи и свету као целини.  

 
ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

УВОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ 

И ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ 

 

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА  

СРБИЈЕ 

 

ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 

 

ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА 

 

СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ 

 

СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ 

ИНТЕГРАЦИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА 

 

ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

НАСТАВНОГ ГРАДИВА 

  

 

Задаци наставе географије су стварање разноврсних 

могућности  да кроз различите  

садржаје  и  облике  рада  током  наставе  

географије  сврха,  циљеви  и  задаци  

образовања,  као  и  циљеви  наставе  географије  

буду  у  пуној  мери  реализовани.  

Њихово  остваривање  допринеће  оспособљавању  

и  развијању  знања,  вештина,  

ставова  и  вредности  који  су  неопходни  за  развој  

хумане,  хармоничне  и  

интеркултурно  усмерене  личности,  способне  да  

се  сналази  у  сложеним  условима  

друштва  у  трансформацији и  да  допринесе  

развоју  своје  заједнице  као  одговоран  

грађанин.  

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
НИВО СТАНДАРДИ 

 

ОСНОВНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

У области ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ ученик/ученица: 

● разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања 

● наводи и описује начине представљања Земљине површине (глобус и 

географска 

карта) 

● препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

 

ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

У области ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица: 

● именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи њихов распоред 

● описује облик Земље и препознаје појаве и процесе везане за њена кретања 

● именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и 

препознаје њихове основне одлике. 

 

ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

У области ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица: 

● познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов 

просторни 

распоред 

● дефинише појам привреде и препознаје привредне делатности и привредне 

Гране 

 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица: 

● препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе 

● именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене 

одлике 
 

СРЕДЊИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДЊИ  

НИВО 

ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

У области ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ ученик/ученица: 

● одређује стране света у простору и на географској карти 

● одређује положај места и тачака на географској карти 

● препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и 

односе који су представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом 

● приказује понуђене географске податке на немој карти картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком, табелом и схемом 

 

ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

У области ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица: 

● описује небеска тела и њихова кретања 

● разликује и објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и 

односе у Земљиним сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

 

ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

У области ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица: 

● разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и 

структуре становништва 

● именује међународне организације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, 

FAO,Црвени крст...) 

 



РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица: 

● описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене 

географске регије 

● описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове 

географске регије 

 

 

 

 

 

НАПРЕДНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ 

У области ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ ученик/ученица: 

●доноси  закључке о просторним (топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

 

ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

У области ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица: 

● препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног облика и 

њених кретања 

● објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу 

(климатску и биогеографску зоналност) и наводи мере за његову заштиту, 

обнову и унапређивање 

 

ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА 

У области ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица: 

● објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

● објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

У области РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ученик/ученица: 

● објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји географске 

регије 

● објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у Европи и уме да издвоји географске регије 

● објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) на ваневропским континентима и уме да 

издвоји географске регије 

 
ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Циљеви и задаци додатне наставе: 

-развијање и неговање индивидуалних склоности, способности и интересовања; 

-формирање аутономне, стваралачке, радне, слободне, критичке, одговорне и друштвено 

ангажоване личности; 

-подстицање и развијање самоиницијативе, самосталности, стваралаштва, интелектуалне 

радозналости, истраживачких склоности и жеље за новим сазнањима; 

- васпитавање за демократско понашање, толерантност, узајамност и општељудску 

солидарност; 

-развијање еколошке свести и правилног односа према заштити и унапређивању животне 

средине; 

-испуњавање слободног времена садржајима из области науке, технике, културе, уметности; 



-развијање способности за процењивање својих и туђих резултата рада, неговање 

конструктивне критике и међусобног поверења, солидарности и искрености. 

 

Теме: 

1. Упознавање ученика са програмом додатне наставе за осми разред. 

2. Историјски развој Републике Србије. 

3. Предност и негативне стране географског положаја Србије. 

4. Панонски басен. 

5. Динарски период. 

6. Крашки рељеф источне Србије. 

7. Клима Србије. 

8. Значај Дунава. 

9. Термалне воде. 

10. Врњачка и Сокобања. 

11. Биљни и животињски свет-ендемске врсте. 

12. Национални паркови-израда паноа. 

13. Национални паркови-израда паноа. 

14. Миграције становништва кроз историју. 

15. Београд некад и сад-реферати. 

16. Београд некад и сад-панои. 

17. Израда паноа привредне делатности. 

18. Израда паноа- туристичка места Србије 

 

Литература: 

1. Велики атлас света 

2. Енциклопедије 

3. Дечија и дневна штампа. 

4. Интернет. 
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Циљ наставе  физике  јесте  да  се  осигура  да  сви  ученици  стекну  базичну jeзичку  и  

научну  писменост  и  да  напредују  ка  реализацији  одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим  и  непознатим  

ситуацијама,  да  изразе  и  образложе  своје  мишљење  и дискутују  са  другима,  развију  

мотивисаност  за  учење  и  заинтересованост  за предметне садржаје, као и да упознају 

природне појаве и основне законе природе, да стекну основну научну писменост, да се 

оспособе  за уочавање и распознавање физичких појава у  свакодневном животу и  за активно 

стицање  знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода и 

да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО 
КРЕТАЊЕ  

 

 
СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ  

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА  

 

 

МАГНЕТНО ПОЉЕ  

 

 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ  

 

 

ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ  

 

 

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 путем истраживања,  

-  подстицање радозналости, способности 

рационалног расуђивања, самосталности и 

критичког  мишљења,   

-  развијање вештине јасног и прецизног 

изражавања,  

-  развијање логичког и апстрактног мишљења,  

-  разумевање смисла и метода остваривања 

експеримента и значаја мерења, 

-  решавање једноставних проблема и задатака у 

оквиру наставних садржаја,  

-  развијање способности за примену знања из 

физике,  

-  уочавање и разумевање   повезаности физичких 

појава и екологије и развијање  

свести о потреби заштите, обнове и унапређивања 

животне средине. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
НИВО СТАНДАРДИ 

 
 

 

 

СИЛЕ 

У области СИЛЕ ученик/ученица: 

● уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују 

или се крећу равномерно 



 
 

 

ОСНОВНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе 
● разуме принцип спојених судова 

 

КРЕТАЊЕ 

У области КРЕТАЊЕ ученик/ученица: 

● уме да препозна врсту кретања према облику путање 

● уме да препозна равномерно кретање 

● уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му 
познате друге две величине 

 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

У области ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА ученик/ученица: 

● уме да препозна да струја тече само кроз проводне материјале 

● уме да препозна магнетне ефекте електричне струје 
 

МЕРЕЊЕ 

У области МЕРЕЊЕ ученик/ученица: 

● уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 
● уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, 

температуре и времена 

● зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и 
време 

● уме да препозна јединице за брзину 

● зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута 
мерна трака 

● зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време 

 

ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА 

У области ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА ученик/ученица: 

● зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре 

● уме да препозна да се механичким радом може мењати температура тела  

 

СРЕДЊИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДЊИ  

НИВО 

СИЛЕ 

У области СИЛЕ ученик/ученица: 

● уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције 
● зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и силе потиска 

● уме да препозна када је полуга у стању равнотеже 

● разуме како односи сила утичу на врсту кретања 
● разуме и примењује концепт густине 

● зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида 

 

КРЕТАЊЕ 

У области КРЕТАЊЕ ученик/ученица: 

● уме да препозна убрзано кретање 

● зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 
● уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно кретање 

 

МЕРЕЊЕ 

У области МЕРЕЊЕ ученик/ученица: 

● уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

● уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону 

● уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из 
једне јединице у другу, нпр. километре у метре 

● зна када мерења понављамо више пута 

 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

У области ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА ученик/ученица: 

● зна да разликује електричне проводнике и изолаторе 
● зна називе основних елемената електричног кола 



● уме да препозна да ли су извори напона везани редно или паралелно 
● уме да израчуна отпор, јачину струје или напон ако су му познате друге две 

величине 

●● уме да препозна топлотне ефекте електричне струје 
●● разуме појмове енергије и снаге електричне струје 

 

ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА 

У области ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА ученик/ученица: 
● зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односно висине на 

којој се тело налази 

● уме да препозна појаве код којих се електрична енергија троши на механички 
рад 

● уме да препозна појмове рада и снаге 

● зна да унутрашња енергија зависи од температуре 
● зна да запремина тела зависи од температуре 

 

МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ ФИЗИКЕ 

У области МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ ФИЗИКЕ ученик/ученица: 
●● разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у 

физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност 

●● уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 
●● уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности 

физичких величина 

 

 

 

 

 

 

НАПРЕДНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРЕДНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛЕ 

У области СИЛЕ ученик/ученица: 

● разуме и примењује услове равнотеже полуге 

● зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно 
креће 

● зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи 

● разуме и примењује концепт притиска у флуидима 
 

КРЕТАЊЕ 

У области КРЕТАЊЕ ученик/ученица: 

● уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно 
променљиво праволинијско кретање 

● уме да примени односе између физичких величина које описују осцилаторно 

кретање 
● зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању 

● зна основне физичке величине које описују таласно кретање 

● уме да препозна основне особине звука и светлости 

● зна како се прелама и одбија светлост 
 

МЕРЕЊЕ 

У области МЕРЕЊЕ ученик/ученица: 
● уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице 

SI система 

● уме да мери јачину струје и напон у електричном колу 
● зна шта је грешка мерења 

 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

У области ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА ученик/ученица: 
● зна како се везују отпорници и инструменти у електричном колу 

 

ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА 

У области ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА ученик/ученица: 

● разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду одржава 

● уме да препозна карактеристичне процесе и термине који описују промене 
агрегатних стања 



 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

 

Наставна тема Задаци допунске наставе Бр. 

часова 
Осцилаторно и 
таласно кретање 

Ученик: 
• уме да препозна врсту кретања према облику путање  

• уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно 

кретање 
• зна основне физичке величине које описују таласно кретање 

• уме да препозна основне особине звука и светлости 

4 

Светлосне појаве • зна када долази до помрачења Сунца и Месеца 

• зна како се прелама и одбија светлост 
4 

 

Електрично поље • уме да препозна смер деловања електростатичке силе 

• зна да објасни структуру атома 
3 

Електрична 
струја 

 

 

 
 

• уме да препозна да струја тече само кроз проводне материјале 
• зна да разликује електричне проводнике и изолаторе 

• зна називе основних елемената електричног кола 

• уме да препозна да ли су извори напона везани редно или 

паралелно 
• уме да израчуна отпор, јачину струје или напон ако су му познате 

друге две величине 

 

4 
 

 

 

Магнетно поље 
 

• уме да препозна смер деловања магнетне силе 
• уме да препозна магнетне ефекте електричне струје 

3 

 

 

САДРЖАЈ ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

1. Феномен Доплеровог ефекта. Ултра звук. Проблем буке. 

2. Резонанција. Одређивање брзине звука у ваздуху. 

3. Видеозапис или симулација на рачунару различитих светлосних појава у свакодневном 

животу. 

4. Решавање проблема који се односе на за закон одбијања светлости, сферна огледала и 

конструкцију лика. 

5. Тотална рефлексија светлости и њена примена. 

6. Око и корекција вида. 

7. Решавање проблема који се односе на закон преламања светлости, тоталну рефлексију, 

сочива и оптичке инструменте. 

8. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика електричних појава у 

свакодневном животу. 

9. Решавање проблема који се односе на закон о одржању количине наелектрисања, Кулонов 

закон, рад у електричном пољу и напон. 

10. Амперметар и волтметар у електричном колу. Коришћење мултиметра. 

11. Решавање проблема који се односе на Омов закон, рад и снагу електричне струје и Џулов 

закон. 

12. Коришћење рачунара у обради експерименталних резултата мерења на примеру Омовог 

закона. 

13. Кирхофова правила. 

14. Решавање проблема применом Кирхофових правила. 

15. Симулација на рачунару електричног кола једносмерне струје с променљивим 

параметрима. 

16. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика магнетних појава. 

17. Решавање проблема из области електромагнетне индукције. 

18. Посета лабораторији за физику на факултету, научноистраживачком институту, електрани, 

фабрици, кабинету у гимназији, Музеју Николе Тесле... 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2665&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2665&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2648&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2645&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2754&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2674&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2756&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2756&courseid=7
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Циљ  наставе  математике  у  основној  школи  јесте  да  се  осигура  да  сви ученици  стекну  

базичну  jeзичку  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; развије мотивисаност за учење и заинтересованост 

за предметне садржаје; 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 

 

НАСТАВНА ТЕМА ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

1. СЛИЧНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ 

 

 

 

 

 

 

3. ТАЧКА, ПРАВА, РАВАН 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПРИЗМА 

 

 

 

 

 

5. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 

 

 

 

 

 

Да разумеју  и примењују Талесову теорему и 

схвате појам сличности троуглова 

Стичу навике прегледности и прецизности у раду 

 

 

 

 

Да схвате основна својства једнакости и 

неједнакости и да умеју да решавају линеарне 

једначине и неједачине 

Стечено знање треба да примењују у текстуалним 

задацима 

 

 

 

Да схвате међусобни положај тачака, правих и 

равни у простору као и одређеност праве и равни 

Да знају да одреде растојање тачке од равни 

Да упознају најбитније чињенице ортогоналног 

пројектовања на раван 

 

 

Да упознају геометријско тело призму, њене 

елементе и својства. Треба да знају да цртају 

мрежу призме. 

Да знају да израчунају површину и запремину 

призме 

 

 

Да схвате појам функције 

Да умеју да цртају и читају график и да стечено 

знање примењују и повезују са задацима из 

физике 

 

 

 



6. ПИРАМИДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА 

 

 

 

 

 

8. ВАЉАК 

 

 

 

 

9. КУПА 

 

 

 

10. ЛОПТА 

 

 

11. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 

 

 

 

 

Да упознају геометријско тело пирамиду, њене 

елементе и својства. Треба да знају да цртају 

мрежу пирамиде. 

Да знају да израчунају површину и запремину 

пирамиде 

 

Да науче да решавају систем једначина са две 

непознате на основу еквивалентних 

трансформација 

 

Да стечено знање примењују у текстуалним 

задацима 

Стечена знања ученици треба да  знају и графички 

да тумаче 

 

 

 

Да упознају геометријско тело ваљак, елементе и 

својства 

Да умеју да цртају мрежу ваљка и да знају да 

израчунају површину изапремину ваљка 

 

Да упознају геометријско тело, купу, елементе и 

својства 

Да умеју да цртају мрежу купе и да знају да 

израчунају површину изапремину купе 

 

Да упознају геометријско тело лопту и сферу и 

њихове пресеке са равни 

Да  знају да израчунају површину изапремину 

лопте 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
ОБЛАСТ СТАНДАРДИ 

 

БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ 

СА ЊИМА 

ОСНОВНИ НИВО – ученик треба да: 
●прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) 

● преведе децимални запис броја у разломак и обратно 

● упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то 

потребно 
● изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући 

се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само 

са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број 
● дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим 

● користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама 

СРЕДЊИ НИВО– ученик треба да: 

●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 

● примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 



● користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама 

НАПРЕДНИ НИВО– ученик треба да: 

● одреди вредност сложенијег бројевног израза 

● оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 
● користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

АЛГЕБРА И 

ФУНКЦИЈЕ 

ОСНОВНИ НИВО – ученик треба да: 

● реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану 
●израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима 

● сабира, одузима и множи мономе 

● одреди вредност функције дате таблицом или формулом 

СРЕДЊИ НИВО– ученик треба да: 

●реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате 

● оперише са степенима и зна шта је квадратни корен 
● сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином 

● уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички интерпретира 

њена својства; везује за та својства појам директне пропорционалности и 

одређује непознати члан пропорције 
● користи једначине у једноставним текстуалним задацима 

НАПРЕДНИ НИВО– ученик треба да: 
●саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних 

једначина са две непознате 

● користи особине степена и квадратног корена 

● зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано 
трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставији облик 

● разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава 

одговарајућим записом; зна линеарну функцију и графички интерпретира њена 
својства 

● користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније 

текстуалне задатке 
 

 
ОБЛАСТ СТАНДАРДИ 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

ОСНОВНИ НИВО – ученик треба да: 
● влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе 

у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке 

врсте углова и паралелне и нормалне праве) 
●влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да 
израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу 

елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату 

страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему) 

● влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава 
њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; 

уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника) 

● влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, 
зна њихове основне елементе и рачуна њихову површину и запремину) 

● влада појмовима: купа, ваљак и лопта (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне елементе) 

● интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања) 
 

СРЕДЊИ НИВО– ученик треба да: 

●одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна 
са њима ако су изражени у целим степенима 

● одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу 

и да решава задатке користећи Питагорину теорему 
● користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена 

● влада појмовима: призма и пирамида; рачуна њихову површину и запремину 



када су неопходни елементи непосредно дати у задатку 
● израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте када су неопходни елементи  

непосредно дати у задатку 

● уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и 
везује је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост 

страница паралелограма) 

 

НАПРЕДНИ НИВО– ученик треба да: 
● рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи 

особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

● користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна 
њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно 

дати у формулацији задатка; уме да их конструише 

● одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину 
лука 

● израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису непосредно дати 

●израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте, укључујући случајеве 
када неопходни елементи нису непосредно дати 

● примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства 

геометријских објеката 
 

 
ОБЛАСТ СТАНДАРДИ 

 

МЕРЕЊЕ 
 

ОСНОВНИ НИВО – ученик треба да: 

● користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, 

времена и углова 

● претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање 
● користи различите апоене новца 

● при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; заокругљује величине 

исказане датом мером 

СРЕДЊИ НИВО– ученик треба да: 

●пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама  за дужину и 

масу 

● претвори износ једне валуте у другу правилно постављајући одговарајућу 
пропорцију 

●дату величину искаже приближном вредношћу 

 

НАПРЕДНИ НИВО– ученик треба да: 

● по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

● процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g) 

 

 

ОБРАДА 

ПОДАТАКА 

 

ОСНОВНИ НИВО – ученик треба да: 
● изражава положај објеката сврставајући их у врсте и колоне; одреди положај тачке 

у првом квадранту координатног система ако су дате координате и обратно 

●прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди 
минимум или максимум зависне величине 

● податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

● одреди задати проценат неке величине 

СРЕДЊИ НИВО– ученик треба да: 
● влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или 

централно симетричних итд) 

●чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном 
критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди 

вредности узорка са средњом вредношћу) 

● обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља 



средњу вредност медијаном 
● примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, 

промена цене неког производа за дати проценат) 

НАПРЕДНИ НИВО– ученик треба да: 
●● одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове 

●● тумачи дијаграме и табеле 

●● прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график којим 

представља међузависност величина 
●● примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

  Ученика треба оспособити да : 

- реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану 

-  влада појмовима коцка и квадар- уочава њихове моделе, зна њихове основне елементе и 

рачуна њихову површину и запремину 

- влада појмовима купа, ваљак и лопта – уочава њихове моделе и зна да рачуна њихову 

површину и запремину 

- одреди вредност функције дате таблицом или формулом 

- изражава положај објекта сврставајући их у врсте и колоне, одреди положај тачке у првом 

квадранту координатног система ако су дате координате и обрнуто 

- користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе и углова 

- претвара веће јединице дужине, површине, запремине и масе у мање 

- при мерењу користи одговарајућу мерну јединицу, заокругљује величине исказане датом 

јединицом 

План рада допунске наставе за осми разред по темама ( 36 часова): 

1. Сличност – 2 часа 

2. Тачка, права и раван -2 часа 

3. Једначине и неједначине– 5 часа 

4. Призма- 4 часа 

5. Линеарне функције-3 часа 

6. Графичко представљање података- 2 часа 

7. Пирамида- 4 часа 

8. Системи једначина са две непознате- 5 часова 

9. Ваљак- 3 часа 

10. Купа -3 часа 

11. Лопта-3 часа.  

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

  Ученика треба оспособити да :   

-  графички интерпретира линеарну функцију 

- користи једначине и неједначине да реши сложене текстуалне задатке 

- реши линеарне једначине и неједначине и системе једначина са две непознате, као и 

једначине са апсолутном вредношћу 

- израчунава површине  и запремине полиедара и облих тела  

- примењује особине подударности и сличности фигура 

-тумачи дијаграме  

- прикупи и обради податке и сам састави дијаграм и табеле 

 

План рада додатне наставе за осми разред по темама ( 18 часова): 

1. Једначине и функције са апсолутним вредностима– 3 часа 

2. Линеарне функције и читање графика-3 часа 

3. Системи једначина са две непознате-3 часа 

4. Геометријска тела – полиедри ( пресеци, пројекција, површина и запремина)- 3 часа 

5.  Елементи вероватноће. Графичко представљање података- 3 часа 

6. Задаци комбинаторне природе- 3 часа 



     ХЕМИЈА 
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ЦИЉ наставе хемије 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. 

 

 

ТЕМЕ ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ 

НЕМЕТАЛИ,ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 

 

 

МЕТАЛИ,ОКСИДИ МЕТАЛА И 

ХИДРОКСИДИ(БАЗЕ) 

 

СОЛИ 

 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 

ДИСОЦИЈАЦИЈА 

КИСЕЛИНА,ХИДРОКСИДА И 

СОЛИ 

 

 

УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ 

 

УГЉОВОДОНИЦИ 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

 

БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Задаци наставе хемије су: 

 

-стварање разноврсних могућности да кроз различите 

садржаје и облике рада током наставе хемије буду у пуној 

мери реализовани; 

-омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања 

хемије; 

-омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у 

свакодневном животу,за развој различитих технологија и 

развој друштва уопште; 

-омогућавање ученицима да разумеју научни метод којим се 

у хемији долази до сазнања; 

-оспособљавање ученика да користе језик хемије као 

науке,да знају хемијску терминологију и да разумеју 

значење симбола формула и једначина; 

-стварање наставних ситуација у којима ће ученици 

развијати експерименталне вештине,правилно и безбедно,по 

себе и друге,руковати лабораторијским прибором,посуђем и 

супстанцама; 

-оспособљавање ученика за извођење једноставних 

истраживања; 

.стварање ситуација у којима ће ученици примењивати 

теоријско знање,за тумачење појава и промена у реалном 

животу. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
НИВО СТАНДАРДИ 

 

 

 
 

 

 
 

ОСНОВНИ  

НИВО 

 

 

 

 

ОПШТА ХЕМИЈА 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

да прави разлику између елемената, једињења и смеша из ●● свакодневног живота 

на основу њихове сложености 
● o практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења на 

основу њихових својстава 

● на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена 
супстанце подлежу као и да се при променама укупна маса супстанце не мења 

● да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и те честице међусобно 

разликује по наелектрисању и сложености грађе 
● тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским 

једињењима 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

● квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских 
формула најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и 

квалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације 

● шта су раствори, како настају и примере раствора у свакодневном животу 
● значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент, 

једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид, 

киселина, база, со, индикатор 

 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица уме да: 

● загрева супстанцу на безбедан начин 

● измери масу, запремину и температуру супстанце 
● састави апаратуру и изведе поступак цеђења 

● у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, 

боју, магнетна својства, растворљивост), као и да та својства опише 
 

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

● основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, 
проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са кисеоником) 

● везу између својстава неметала и метала и њихове практичне примене 

● да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на основу њихових 
физичких и хемијских својстава 

● да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења 

● примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као и практичну 
примену ових једињења 

● основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли 

 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица уме да: 
● утврди основна физичка својства оксида (агрегатно стање, боју, мирис) 

● докаже кисело-базна својства супстанце помоћу индикатора 

● испита растворљивост соли 
● безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором 

 

ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 
● формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара 

● основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних киселина и естара 

● практичан значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 

киселина и естара у свакодневном животу 
 

БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

● да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) масти и уља, 
угљених хидрата, протеина 

● примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина у 

Намирницама 
 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У области ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ученик/ученица зна: 
● значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног 

складиштења, а са циљем очувања здравља и животне средине 

 

 

 

 

 

ОПШТА ХЕМИЈА 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 
како тип хемијске везе одређује својства супстанци (температуре ●● топљења и 

кључања, као и растворљивост супстанци) 

●● значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и 



 

 

 

СРЕДЊИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДЊИ  

НИВО 

синтеза, неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 
●● шта је засићен, незасићен и презасићен раствор 

●● да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органских 

једињења и једначине хемијских реакција неутрализације и супституције 
 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица уме да: 

●● изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце 

(повећањем температуре растварача, уситњавањем супстанце, мешањем) 
●● промени концентрацију раствора додавањем растворене супстанце или 

растварача (разблаживање и концентровање) 

●● у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује 
табеларно или шематски 

●● израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и 

производа на основу хемијске једначине, то јест да покаже на основу израчуна- 
вања да се укупна маса супстанци не мења при хемијским реакцијама 

●● израчуна масу растворене супстанце и растварача на основу процентне 

концентрације раствора и обрнуто 

●● направи раствор одређене процентне концентрације 
 

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна да: 
●● на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу ових 

супстанци 

●● пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења  

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица уме да: 

●● експерименталним путем испита растворљивост и хемијску реакцију оксида са 

водом 

●● испита најважнија хемијска својства киселина (реакцију са карбонатима и 
металима) 

ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна да: 
●● пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола 

 

БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 
●најважније улогe масти и уља, угљених хидрата  

● и протеина у живим организмима 

 

 

 

 

 

 

НАПРЕДНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТА ХЕМИЈА 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) ●● и смеша, на основу 

врста честица које их изграђују 
●● како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима 

●● да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на 

нивоу честица 
●● структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како 

од њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона 

●● зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растварача 
●● значење следећих термина: естерификација, сапонификација 

 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица уме: 

●● на основу својстава састојака смеше да изабере и изведе одговарајући поступак 
за њихово раздвајање 

●● 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 

●● да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи 

стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и 
количине супстанце 



 

 

 

 

 

 

 

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

●● да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена структуром 

њихових атома/молекула 
●● хемијска својства оксида (реакције са водом, киселинама, хидроксидима) 

●● да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакције са 

хидроксидима, металима, карбонатима, бикарбонатима и базним оксидима) 

●● да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама и са 
киселим оксидима) 

●● да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица уме да: 
●● изведе реакцију неутрализације 

ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

●● хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 

карбокси- 

лних киселина и естара 

●● видове практичне примене угљоводоника, алкохола, карбонилних 

једињења, 

карбоксилних киселина и естара на основу својстава која имају 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица уме да: 

●● пише једначине хемијских реакција угљоводоника, алкохола, карбонилних 

једињења, карбоксилних киселина и естара 

БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

●● основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и 

протеине 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

●● основна хемијска својства масти и уља (сапонификацију и хидролизу), 

угљених хидрата и протеина 

 
ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

1.Неметали,оксиди неметала и киселине 

  1.Неметали .Физичка својства неметала 

  2.Водоник ,својства и примена 

  3.кисеоник ,својства и примена 

  4.Сумпор ,својства и примена 

  5.Азот,својства и примена 

  6.Угљеник,својства и примена  

2. Метали,оксиди метала и базе  

  7.Метали.Физичка својства метала 

  8.Калцијум ,својства и примена 

  9. Гвожђе,алуминијум ,бакар ,својства и примена 

   10.Легуре 

3. Соли 

  11.Соли 

  12.Добијање соли 

  13. Својства и примена соли 

4. Електролитичка дисоцијација киселина,база и соли 

    14.Електролитичка дисоцијација киселина,базаи соли 

    15.Мера киселости раствора-pH вредност 

5. Угљоводоници 

  16.Угљоводоници,подела и физичка својства 

  17.Засићени угљоводоници ,алкани 



   18.Незасићени угљоводоници,алкени и алкини 

  19.Хемијска својства угљоводоника 

  20.Ароматични угљоводоници .Бензен 

   21.Извори и примена угљоводоника 

6. Органска једињења са кисеоником 

   22.Алкохоли  

  23.Добијање и својства алкохола 

  24.Карбоксилне киселине  

  25.Физичка и хемијска својства карбоксилних киселина 

  26.Естри карбоксилних киселина 

7.Биолошки важна органска једињења  

  27. Биолошки важна органска једињења 

  28.Масти и уља 

  29.Угљени хидрати 

  30.Моносахариди ,структура и својства  

  31.Дисахариди иполисахариди ,структура и својства  

  32.Амино киселине и протеини 

  33. Витамини 

8.Хемија животне средине 

  34. Хемија животне средине 

 

ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
1.Неметали ,оксиди неметала и киселине 

  1.Угљеник(IV)оксид 

  2.Фосфор и његова једињења 

  3.Азот-својства и примена  

  4.хемијска фонтана 

2. Метали ,оксидиметала и базе 

  5.Калијум икалијум хидроксид,својства и примена  

  6.Реактивност метала 

  7.Понашање метала у реакцијама с разблаженим киселинама 

  8. Олово 

3.Соли 

  9.Добијање соли 

 10.Рачунски задаци 

4. Електролитичка дисоцијација 

  11.Има ли у дестилованој води јона? 

  12.Природно киселинско –базни индикатори 

5 . Угљоводоници 

  13.Течни угљоводоници као неполарни растварачи 

  14.Разликовање алкана и алкена 

  15.Сагоревање угљоводоника као егзотермна реакција 

  16.Процентни састав угљоводоника 

6.Органска једињења са кисеоником 

  17.Акролеинска проба 

  18.Разликовање формалдехида и ацетона  

  19.Израчунавање процентног састава 

7. Биолошки важна органска једињења 

  20.Уклањање непријатног мириса ужеглих масноћа 

  21.Целулоза 

  22.Доказне реакције протеина 

8. Хемија животне средине 

  23.Загађивање хране и мере заштите 



БИОЛОГИЈА 

 
68 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 

Циљ наставе   биологије  јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну  

jeзичку  и  научну  писменост  и  да  напредују  ка  реализацији  одговарајућих  

Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у  

новим  и  непознатим  ситуацијама,  да  изразе  и  образложе  своје  мишљење  и  

дискутују  са  другима,  развију  мотивисаност  за  учење  и  заинтересованост  за  

предметне  садржаје,  као  и  да  усвајањем  образовно-васпитних  садржаја  развијају знања,  

вештине  и  умења  из  области  екологије  и  заштите  животне  средине,  уз примену концепта 

одрживог развоја.  

Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, 

навике, запажања, способности критичког мишљења, објективно и логичко расуђивање као и 

хумане односе међу половима. 

ТЕМЕ ЗАДАЦИ  

 

УВОД 

 

ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

 

УГРОЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЕКОСИСТЕМА 

 

ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ 

РАЗВОЈ  

 

 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЗДРАВЉЕ И 

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Задаци наставе биологије су:   

-  стварање  разноврсних  могућности да  кроз  

различите  садржаје  и  облике рада  током  

наставе  биологије.  сврха,  циљеви  и  задаци  

образовања,  као  и циљеви наставе биологије 

буду у пуној мери реализовани  

-  упознавање еколошких појмова, 

-  образовање за животну средину, 

-  развијање потреба и могућности личног  

ангажовања  у  заштити  животне средине,   

-  усвајање  и  примена  принципа  

одрживости,  етичности  и  права  будућих 

генерација на очувану животну средину.  

 -  упознају  појам  биолошке  разноврсности  

и  њен  значај  за  опстанак  и еволуцију 

живота на Земљи;  

-  науче и схвате нивое организације живог 

света;  

-  упознају предмет истраживања екологије и 

њен значај;  

-  упознају компоненте животне средине;  

-  упознају еколошке факторе и њихов значај 

за живи свет;  

-  схвате  основне  односе  исхране  и  

повезаност  живих  бића. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 
НИВО СТАНДАРДИ 

 
 

 

ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 
У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик/ученица: 
● уме да наведе основне карактеристике живог света 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ОСНОВНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним 
случајевима 

● препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и 

животиња 
● уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих 

● зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне 

чињенице о томе 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 
У области јЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

ученик/ученица: 

● зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви 

карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 

● зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим 
одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основн карактеристике грађе тих 

ћелија 

● зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне 
функције које се обављају на нивоу организма 

● познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни 

процеси 
● разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

● разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, 

надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање) 

● зна да организми функционишу као независне целине у сталнојинтеракцији са 
околином 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 
У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик/ученица: 

● разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
● зна основне појмове о процесима размножавања 

● зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

● зна за појам и основну улогу хромозома 
● зна основне принципе наслеђивања 

● зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 

● зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 

зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи  
●  зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо 

упознати на основу фосилних записа 

● зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик/ученица: 

●препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, 
животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, 

биосфера) и зна најопштије чињенице о њима 

●препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме 
и популације 

●уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у 

екосистему,чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци 

(воде,угљеника, азота) 
●препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима 

Србије и најважније представнике врста које их насељавају 

●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 

●разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, 
интензивна пољопривреда, отпад) 

●препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине 

(рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природних резервата) 
●● зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног 

окружења 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик/ученица: 
●● зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме 

зашто је важно да их се придржава 

●разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке 

обраде хране 
●разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих 

животиња и правилног опхођења са њима 

●разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на 
заразне болести (епидемије и пандемије) 

●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 

●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 

●разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и 
неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 

●зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и 

поштовање биолошких ритмова (сна, одмора) 
●разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве 

инфекције, као и њихове негативне последице на здравље 

●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.) 

●разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и 
разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и 

ментално здравље 

●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) 

●зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је 

ХИВ позитивна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 
У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик/ученица: 

●примењује критеријуме за разликовање живог од неживог на 
карактеристичномбиолошком материјалу (препаратима, огледима) 

●познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их 

у типичним случајевима 
●познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу 

њихових својстава до нивоа кола/класе 

●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 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 
У области јЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

ученик/ученица: 

●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.) 



СРЕДЊИ  

НИВО 
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●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 

●зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и 
човека 

●разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у 

специфичним процесима у ћелији и да се то назива метаболизам 

●разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују 
енергију и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) материје 

●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 
●познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи 

●зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и 

зна који органски системи омогућују ову интеграцију 
●зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 
У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик/ученица: 

●разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 

●разуме механизам настанка зигота 
●разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са 

њима зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина 

●уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су 

оне настале деловањем еволуционих механизама 
●уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно 

одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне средине 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик/ученица: 
●употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи 

●зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да 

опише везе између делова 
●уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске 

токове у екосистему, основне односе исхране и најважнија својства биоценоза 

и популација 

●зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (воде, угљеника и 
азота) 

●препознаје различите биоме и зна њихов основни распоред на земљи 

●препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и 
света и карактеристичне представнике врста које их насељавају 

●зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у 

ваздушној,воденој и земљишној средини 

●разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања 
природних ресурса и уштеде енергије 

●● разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, 

природних резервата, ботаничких башта, зоо-вртова) 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик/ученица: 

●познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 

●разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних 
намирница 

●зна како се чува хранљива вредност намирница 

●зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 

●зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и 
на понашање (утицај алкохола, различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.) 

 

 

 

ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 
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У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик/ученица: 
●примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним 

случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови 

и сл.) 
●уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или као неживо 

●разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их 

примени у атипичним случајевима 

●познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу 
њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група 

●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 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 
У области јЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

ученик/ученица: 

●зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и 

човека 
●разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову 

међусобну функционалну условљеност 

●разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 
●разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функци- 

онална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције 

понашања за преживљавање 

●разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током  
животног циклуса 

●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) 

●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) 

●зна и разуме које су последице стресног стања за организам 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 
У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик/ученица: 

●разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 

●разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 
●зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији  

●зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 

●разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у 
популацијама, доводе до еволуције 

●разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих 

популација и популација других врста 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик/ученица: 

● уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и 
међусобне односе популација у биоценози 

●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) 

● разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и 

азота) 

●разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 
● предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима 

настаје 

● познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај 
киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне 

климатске промене) 

● познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биодиверзитета 
● разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим 

условима целе планете 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик/ученица: 

● познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 

● познаје основне принципе лечења заразних и других болести 
● разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне 

исхране 

● познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 
● познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због 

којих настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 

● разуме механизме поремећаја функције појединих органа 

● познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести 
зависности  

 
ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

-ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

-УГРОЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА И УНАПРЕЋИВАЊЕ ЕКОСИСТЕМА 

-ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЋИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

-ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

-ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЗДРАВЉЕ И КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 

 
ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

Циљеви: ова настава се организује за ученике чија интересовања и способности превазилазе 

оквире наставног програма и редовне наставе а при томе показују посебно интересовање за 

биологију.  

-ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

-УГРОЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА И УНАПРЕЋИВАЊЕ ЕКОСИСТЕМА 

-ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЋИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

-ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

-ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЗДРАВЉЕ И КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 

 
     САДРЖАЈИ 

- Микроскопирање једноћелијских праживотиња; 

- Сакупљање љуштурица и израда збирки љуштура мекушаца и бодљокожаца; 

- Израда инсектаријума; 

- Мисао у ноћи вештица 

  „ Шишмиши  су добри и лепи “ – текст К. Велса о необичном интересовању научника 

биолога Мерлина Тутла (дискусија); 

- Прилагођености црва на паразитски начин живота; Значај истих за човека; 

- Израда збирки јаја различитих врста птица; 

- Грегор Мендел и правила наслеђивања; 

- Значај учења Чарлса Дарвина; 

- Борба за опстанак, селекција и природно одабирање; 

- Геолошке карактеристике и геолошка доба. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  
 

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 
 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 

И ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ 

  

 

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА 

 

 

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ ( 

МОДУЛИ ) 

 
 

Задаци  предмета  су  стварање  разноврсних  могућности  
да  кроз  различите садржаје  и  облике  рада ученици:  

-  стекну основно техничко и информатичко образовање 

и васпитање, 
-  стекну  основна  техничко-технолошка  знања,  умења,  

вештинe и  оспособљавају се за њихову примену у 

учењу, раду и свакодневном животу,  

-  сазнају основни концепт информационо-
комуникационих технологија (ИКТ),  

-  сазнају улоге ИKТ у различитим струкама и сферама 

живота,   
-  упознају рад на рачунару;   

-  науче употребу рачунара са готовим програмима за 

обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и 
интернет,   

-  развијају стваралачко и критичко мишљење,  

-  развијају  способност  практичног  стварања,  односно  

да  реализују  сопствене идеје према сопстевеном плану 
рада и афирмишу креативност и оригиналност,    

-  развијају психомоторне способности,   

-  усвоје претпоставке за свесну примену науке у 
техници, технологији и другим облицима друштвено 

корисног рада,  

-  савладавају  основне  принципе  руковања  различитим  

средствима  рада,  
објектима технике и управљања технолошким 

процесима,  

-  развијају  прецизност  у  раду,  упорност  и  истрајност  
приликом  решавања задатака,  

-  стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и 

тимски рад,   
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ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

I. РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

II. УСВАЈАЊЕ МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА, 

УМЕЊА И НАВИКА  

  

 

 

III. ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

  

 

 

 

 

 

 

 

-  Техника спринтерског трчања ;полувисоки 

старт ,техника истрајног трчања; скок у вис 

прекорачном техником; 

скок у даљ; даља обрада техника увинићем, 

бацање кугле леђном техником. 

 

- Вежбе на тлу; прескок; вежбе на круговима;  

разбој (за ученице); вратило (за ученике); 

греда (за ученице). 

 

- Научити ученике поједине елементе 

технике из кошарке. 

- Утицати на развијање 

тактичког мишљења, развијати теоријска 

знања и научити их правила игре. 

- Развијати колективизам, одговорност  према 

раду, спортску     етику, борбеност, упорност. 

 

  

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
НИВО СТАНДАРДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ  

НИВО 

 

 

 

ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА 

У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕ ученик/ученица: 

игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна ●● правила и сарађује 

са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других 
●● зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне 

принципе тренинга и пружа прву помоћ 

 

У подобласти АТЛЕТИКА ученик/ученица: 

●● правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и 

мери резултат 
●● зна терминологију, значај трчања, основе тренинга и пружа прву помоћ 

●● зна правилно да скаче удаљ згрчном варијантом технике и мери дужину скока 

●● зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ 

●● зна правилно да скаче увис варијантом технике маказице 
●● зна терминологију, основе тренинга и пружа прву помоћ 

●● правилно баца куглу из места и мери дужину хица 

●● зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом, основама 
тренинга и пружа прву помоћ 

 

У подобласти ВЕЖБЕ на справама и тлу ученик/ученица правилно изводи 

основне вежбе и комбинације на справама и тлу, чува и помаже, поштује 

сигурносна правила, зна називе вежби, основе организације рада на справи и 

пружа прву помоћ: 

●● ученик/ученица правилно изводи вежбе на тлу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

●● ученик/ученица правилно изводи прескоке 
●● ученик/ученица изводи вежбе и комбинације вежби на греди 

●● ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју 

●● ученик правилно изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама 
●● ученик правилно изводи основне вежбе на круговима 

●● ученик правилно изводи основне вежбе на паралелном разбоју 

●● ученик правилно изводи основне вежбе на вратилу 

 

У подобласти ПЛЕС ученик/ученица: 

●● се успешно креће у ритму и темпу музичке пратње у простору основним 

облицима кретања (ходање, трчање) 
 

У подобласти РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА ученица: 

●● правилно изводи основне вежбе из ритмичке гимнастике 
●● зна називе вежби и основе тренинга, пружа прву помоћ 

 

У подобласти ПЛИВАЊЕ ученик/ученица: 

плива и поштује правила самоспасавања и безбедности ●● око и у воденој 
средини 

 

У подобласти ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА ученик/ученица: 
●● правилно изводи најмање један комплекс вежби обликовања и приказује вежбе 

за поједине делове тела 

●● 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: 

●● игра стони тенис примењујући основне елементе технике и поштује правила 
игре 

●● 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 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. 

 

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

У области ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

ученик/ученица зна: 
●● смисао Физичког васпитања 

●● утицај физичког вежбања 

●● основне појмове везане за физичко вежбање 

●● безбедност током вежбања 
●● основна правила спортских игара 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА 

У области ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА ученик/ученица: 

●● испољава позитиван став према физичком вежбању у свакодневном животу 

●● испољава заинтересованост за физичко вежбање 
●● доказује се кроз физичко вежбање 

●● испољава позитиван став према сарадњи са другима у реализацији различитих 

задатака Физичког васпитања 

 

 

 

 

ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА 

У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕ ученик/ученица: 
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 



 

 

 

 

СРЕДЊИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДЊИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

●● зна функцију и значај спортске игре, већи број правила, принципе и утицај 
тренинга 

У подобласти АТЛЕТИКА ученик/ученица: 

●● правилно изводи варијанту технике штафетног трчања 
●● зна правилно да скаче удаљ варијантом технике увинуће 

●● зна правилно да скаче увис леђном варијантом технике 

●● правилно баца куглу леђном варијантом технике 

●● зна правила за такмичење 
●● учествује на такмичењу у једној атлетској дисциплини 

У подобласти ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ ученик/ученица, на справама на 

којима вежба и на тлу зна: мере сигурности, чување и помагање, називе вежби 

и основе организације рада: 

●● ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на тлу 

●● ученик/ученица правилно изводи згрчку 
●● ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на греди 

●● ученица правилно изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском разбоју 

●● ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на коњу са хватаљкама 

●● ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на круговима 
●● ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на паралелном разбоју 

●● ученик правилно изводи вежбе и комбинације вежби на вратилу 

У подобласти ПЛЕС ученик/ученица: 
●● повезује просторно и временски плесне елементе у целину, изводи и реализује 

најмање један одабрани дечији плес 

●● влада основном терминологијом, препознаје и разликује друштвене и народне 
плесове 

У подобласти РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА ученица: 

●● правилно изводи вежбу са реквизитима 

У подобласти ПЛИВАЊЕ ученик/ученица: 
●● плива једном од техника спортског пливања, поседује вештину самопомоћи у 

води и безбедног понашања у и око водене средине 

У подобласти ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА ученик/ученица: 
правилно изводи и показује више комплекса вежби ●● обликовања без и са 

реквизитима 

●● зна принципе састављања комплекса вежби обликовања и дозирање 

оптерећења 

У подобласти Стони тенис ученик/ученица: 

●● игра стони тенис користећи виши ниво технике удараца повезујући их са 

кретањем, може да одигра тактичку замисао и користи више врста сервиса 
●● 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. 

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

У области ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

ученик/ученица зна: 

●● терминологију 

●● основе тренинга 
●● да дозира оптерећење током вежбања 

 

 

 

 

 

ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА 

У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕ ученик/ученица: 

●● игра спортску игру примењујући сложене елементе технике, испуњавајући 
тактичке задатке, учествује у организацији утакмице и суди на утакмицама 

●● зна тактику игре, систем такмичења, начин организовања утакмице и суди 

У подобласти АТЛЕТИКА ученик/ученица: 
●● правилно изводи варијанту технике штафетног трчања 



 

НАПРЕДНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРЕДНИ  

НИВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●● учествује на такмичењу у атлетском петобоју 
●● зна атлетска правила неопходна за учествовање на такмичењу у атлетском 

петобоју 

У подобласти ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ ученик/ученица, на справама 

на којима вежба и на тлу зна: мере сигурности, чување и помагање, називе 

вежби, основе организације рада и учествује на школском такмичењу: 

●● ученик/ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на тлу 

●● ученик/ученица правилно изводи згрчку и разношку са изразитијим фазама 
лета 

●● ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на греди 

●● ученица правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на двовисинском 
разбоју 

●● ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на коњу са хватаљкама 

●● ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на круговима 
●● ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на паралелном разбоју 

●● ученик правилно изводи вежбе и комбинацију вежби на вратилу 

●● ученик учествује у гимнастичком петобоју, а ученица учествује у гимнастичком 

четворобоју 

У подобласти ПЛЕС ученик/ученица: 

●● самостално изводи сопствену композицију покрета и кретања уз музичку пратњу 

и успешно моторички у ритму и темпу реализује одабрани народни, друштвени 
и дечији плес; влада основама тренинга и учествује на такмичењу 

●● зна терминологију плесова и систем такмичења 

У подобласти РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА ученица: 
●● правилно изводи самостални састав без и са реквизитима из ритмичке гимнастике 

и учествује на такмичењу 

У подобласти ПЛИВАЊЕ ученик/ученица: 

●● зна да плива две технике спортског пливања и такмичи се 

У подобласти ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА ученик/ученица: 

саставља, правилно изводи и показује сложене комплекса вежби ●● обликовања без 

и са реквизитима 
●● зна да саставља комплексе вежби обликовања и дозира оптерећење 

У подобласти СТОНИ ТЕНИС ученик/ученица: 

●● игра стони тенис повезујући одигравање сложених елемената у целину 

заједно са кретањем, формира концепције игре према својим психо-физичким 
способностима, организује школско такмичење, суди на такмичењу. 

●● зна тактику стоног тениса, систем такмичења, начин организовања меча и 

суди. 
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. 

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

У области ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

ученик/ученица зна: 

●● правила индивидуалних спортских грана и спортских игара 
●● основе система такмичења 

●● начин организовања такмичења__ 

 

 

 

 

 

 
 



               ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 
 

                                    ВЕРСКА НАСТАВА 

 
                              34 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ / 1 ЧАС НЕДЕЉНО 
 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни поглед на 

свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност 

Цркве) и есхатолошки живот (будућу димензију идеалног). То значи да ученици систематски 

упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској 

димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, 

толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да 

хришћанско виђење обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образовање. 

 

 

ТЕМЕ ЗАДАЦИ 

Учење о личности на основу православне 

триадологије.   
 

Разлика између природе и личности у Богу.   
 

Онтолошке  последице  православне  триадологије  

по  човека  и  створени  свет (личност као носилац 

постојања природе).   
 

Човек као личност (личност као заједница).   
 

Сједињење тварне и нетварне природе у једној 

личности Христовој (Халкидонски, Четврти 

Васељенски. сабор и његове одлуке).   
 

Обожење створене природе у Христовој личности 

(личност као носилац постојања природе може 

имати више природа у себи).   
 

Црква као Тело Христово (литургијска пројава 

Цркве).   
 

Будуће Царство Божије као узрок Цркве  ( последњи 

догађај Царства Божијег даје истинитост 

историјским догађајима).   
 

Светост и Царство Божије у православној 

иконографији. 
 

Задаци наставе православног катихизиса 

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 свет 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 с Богом;   

– развије способност спознавања да Бог 

није одустао од првобитног циља због 

кога је створио свет, а то је да се свет 

сједини с Њим посредством човека и да 

тако живи вечно; 

– развије способност уочавања сличности 

у структури старозаветне и новозаветне 

цркве. 

      
 

 

 
 

 

 
 



ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
34 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 1 ЧАС НЕДЕЉНО 

 

Циљ  предмета  је  да  ученици  стекну  знања,  формирају  ставове,  развију  

вештине  и  усвоје  вредности  које  су  претпоставка  за  успешан,  одговоран  и  

ангажован живот у демократском друштву.  
 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

I УВОД  

 

 

II  ДЕЦА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

 

 

III МЕДИЈИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ  

 

 

IV ЗАВРШНИ ДЕО 

 

-  стварање разноврсних могућности  да кроз 

различите садржаје и облике рада током наставе 

грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци  

образовања, као и циљеви наставе грађанског 

васпитања буду у пуној мери реализовани;  

-  разумевање концепта универзалности права 

детета;  

-  стицање знања о узроцима различитог степена 

остварености права детета у савременом свету;    

-  подстицање развоја 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 бавеунапређивањем положаја 

деце;  

-  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. 

 

 
 

 

 
 

 

 



ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
68 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 
 

Циљ  наставе  страног  језика  јесте  да  се  осигура  да  сви  ученици  стекну  

базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда  

образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и  

непознатим  ситуацијама,  да  изразе  и  образложе  своје  мишљење  и  дискутују  са другима, 

развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметнесадржаје, као  и  да  овладају  

комуникативним  вештинама  и  развију способности  и  методе учења страног језика.  
 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

ПРИЈАТЕЉИ, ХОБИ, ПОРОДИЦА 

 

ЗАНИМАЊА 

 

ВОДА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

КОСМОС, ПЛАНЕТЕ 

 

ШВАЈЦАРСКА – ЗЕМЉА ЧИЈИ СЕ ЈЕЗИК 

УЧИ 

 

ИЗГЛЕД, ОДЕВАЊЕ 

 

МОДА 

 

МОЈЕ ОМИЉЕНО МЕСТО 

Задаци  наставе  страног  језика јесу: 

- 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 културномнаслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у 

комуникацији, стицање свести  и  сазнања  о  

функционисању  страног  и  матерњег  језика.   

-  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  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. 

 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: План допунске наставе је у корелацији са 

месечним плновима и наставним јединицама. Он се засниве на могућностима и потребама 

ученика, појашњењу и стицању основног знања, са циљем да ученицима омогући даљу 

надоградњу знања. 

1. ГЕНИТИВ 

2. ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ 

3. ПРЕТЕРИТ ПРАВИЛНИХ И НЕПРАВИЛНИХ ГЛАГОЛА 

4. ГЛАГОЛИ И ПИТАЊА СА ПРЕДЛОЗИМА 

 

 



ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

-ЦИЉЕВИ: оспособљавање ученика да на страном језику комуницира на основном и 

напредном нивоу у усменом и писменом облику о темама из његовог окружења, олакшавање 

разумевања других и различитих култура и традиција, стимулисање радозналости, 

креативности и задовољства у коришћењу страног језика. 

- ЗАДАЦИ: Ученик треба да разуме општи садржај кратких и прилагођених текстова ( како 

усмених тако и писаних) , треба да разуме краће дијалоге и адекватно реагује на поједине 

делове усмених и писаних порука, треба да разговетно изговара гласове и акцентује речи, 

самостално даје информације о себи и окружењу, описује у неколико реченица познату радњу 

или ситуацију (писмени и усмено) 

 Овај план је у корелацији са глобалним планом и представља припрему ученика за 

такмичење. 

 

10. ПИСАЊЕ БИОГРАФИЈЕ 

11. ПРИЧАЊЕ/ПИСАЊЕ У ПРОШЛОМ/БУДУЋЕМ  ВРЕМЕНУ 

12. ОПИСИВАЊЕ ОСОБА И ПРЕДМЕТА – ПРИДЕВИ И КОМПАРАЦИЈА ПРИДЕВА 

13. ЧИЊЕНИЦЕ О НЕМАЧКОЈ 

14. ОПИС ПУТОВАЊА 

15. ШКОЛСКЕ НОВИНЕ 

16. ЕКОЛОГИЈА ИЛИ КАКО СЕ АНГАЖУЈЕМ ЗА СВОЈУ ОКОЛИНУ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 

РУСКИ ЈЕЗИК 
68 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 2 ЧАСА НЕДЕЉНО 

 

Циљ  наставе  страног  језика  јесте  да  се  осигура  да  сви  ученици  стекну  

базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда  

образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и  

непознатим  ситуацијама,  да  изразе  и  образложе  своје  мишљење  и  дискутују  са другима, 

развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметнесадржаје, као  и  да  овладају  

комуникативним  вештинама  и  развију способности  и  методе учења страног језика.  
 

ТЕМЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

 

ПРИЈАТЕЉИ, ХОБИ, ПОРОДИЦА 

 

ЗАНИМАЊА 

 

ВОДА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

КОСМОС, ПЛАНЕТЕ 

 

ШВАЈЦАРСКА – ЗЕМЉА ЧИЈИ СЕ 

ЈЕЗИК УЧИ 

 

ИЗГЛЕД, ОДЕВАЊЕ 

 

МОДА 

 

МОЈЕ ОМИЉЕНО МЕСТО 

Задаци  наставе  страног  језика јесу: 
- 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 културномнаслеђу, уз уважавање различитости 

и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање 

свести  и  сазнања  о  функционисању  страног  и  
матерњег  језика.   

-  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  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. 

 

ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

 

ЦИЉЕВИ: Допунска настава у 8. разреду организује се са циљем да се помогне ученицима 

који имају потешкоћа у праћењу часова редовне наставе, који остварују слабије резултате на 

проверама знања, као и ученицима који из здравствених или неких других разлога дуже време 

изостају са часова редовне наставе. 

ЗАДАЦИ: Задаци допунске наставе енглеског језика су да код ученика развију основни ниво 

знања и постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – оспособити ученика да разуме основне инструкције 

наставника и да адекватно реагује на њих, да разуме основне форме учтивог обраћања и 

да разуме основне фразе и најфреквентније речи предвиђене наставним планом и 

програмом за 8. разред. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – оспособити ученика да поседује одређени фонд речи за 

узраст 8. разреда, да препознаје врсте речи и да препознаје различита глаголска времена 

у тексту из уџбеника. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик треба да разуме краће текстове који 

садрже познате језичке елементе и може у тексту да разликује битно од небитног. 



 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик треба да зна да саставља једноставну, разумљиву, 

граматички исправну реченицу предвиђену за узраст 8. разреда. 

САДРЖАЈ:    За 8. разред планиране су следеће теме: 

 Поново у школској клупи 

 Година и годишња доба 

 Мој дом 

 Зимске радости 

 Ко није боравио у Москви није видео лепоту 

 Кога шта боли 

 Идемо на екскурзију 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Допунска настава оствариваће се најчешће у 

међусмени или по завршетку редовне наставе поподне. За 8. разред биће реализовано најмање 

12 часова у кабинету за руски језик. 

 

ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  

ЦИЉЕВИ: Додатна настава у 8. разреду организује за ученике који брже напредују и са 

лакоћом савладавају све теме и садржаје предвиђене наставним планом и програмом за 8. 

разред.  

ЗАДАЦИ: Задаци додатне наставе енглеског језика су да код ученика развију напредни ниво 

знања и постигнућа у следећим областима: 

 РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА – ученик разуме дуже дијалоге, приче и песме о темама 

предвиђеним наставним програмом за 8. разред. Разуме и користи начела вођења 

разговора. 

 ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА – ученик зна и у свом говору примењује научена 

граматичка правила (уме да их објасни и зна терминологију у вези са њима); уме да 

одреди значење непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста или 

порекла; зна значење речи и фраза из школских текстова предвиђених за 8. разред и 

правилно их употребљава. 

 РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА – ученик адекватно интерпретира садржаје 

писаних текстова предвиђених за узраст 8. разреда, изводи закључке засноване на 

датом тексту, издваја кључне речи и резимира текст. 

 ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ – ученик издваја кључне информације и пише самостално 

текстове од 100 речи.  

САДРЖАЈ: За 8. разред планиране су следеће теме: 

 Поново у школској клупи 

 Година и годишња доба 

 Мој дом 

 Зимске радости 

 Ко није боравио у Москви није видео лепоту 

 Кога шта боли 

 Идемо на екскурзију 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА: Додатна настава оствариваће се најчешће у 

међусмени или по завршетку редовне наставе поподне. За 8. разред биће реализовано најмање 

12 часова у кабинету за руски језик.  

 

 
 

 

 



ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 
34 ЧАСА ГОДИШЊЕ / 1 ЧАС НЕДЕЉНО 

 

      Циљ изабране спортске гране је развијање моторичких способности посебно оних везаних 

за изабрану сп.грану, развијање теоретских знања и њихово примењива-ње у свако-дневним и 

специфичним условима живота и рада. 

 
ИЗАБРАНИ   Уводни 

час 

     обрада увежбавање                 

теорија 

       провера        укупно        

СПОРТ 1 8 22 1 2 34 

 

 

КОШАРКА 
Наставни  

садржаји 

  Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

       

ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

34 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање  

-турнир  

-такмичење 

-познаје правила 

спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за 

социјално 

прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-развијање основних 

моторичких 

активности 

-развијање 

такмучарског духа 

 

ОДБОЈКА 
Наставни  

садржаји 

  Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

       

ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

34 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање  

-турнир  

--такмичење 

-познаје правила 

спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за 

социјално 

прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-развијање основних 

моторичких 

активности 

-развијање 

такмучарског духа 

 



ФУДБАЛ 
 

Наставни  

садржаји 

  Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

       

ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

34 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање  

-турнир  

-такмичење 

-познаје правила 

спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за 

социјално 

прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-развијање основних 

моторичких 

активности 

-развијање 

такмичарског духа 

 

 

РУКОМЕТ 
 

Наставни  

садржаји 

  Број 

часова 

Активности у 

васпитно-

образовном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

 

 

       

ЕЛЕМЕНТИ    

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ 

 

 

 

       

 

34 

-вежбање 

-анализирање 

-поређење 

-трчање 

-скакање  

-пешачење 

-демонстрација 

-дијалог 

-физичко вежбање  

-турнир  

-такмичење 

-познаје правила 

спортске игре и 

придржава их се 

-стварање услова за 

социјално 

прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-развијање основних 

моторичких 

активности 

-развијање 

такмичарског духа 

 

  ХОР И ОРКЕСТАР 
ХОР  

Часови хора и оркестра се у оквиру 40-часовне радне недеље  изводе  континуирано  од  

почетка  до  краја  школске  године,  у  складу  са наставним програмом.   

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора различитих 

епоха.  

У току школске године хор изводи 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 су   

састава, према  расположивим инструментима. Репертоар школског  оркестра  чине  

дела домаћих и страних композитора различитих епоха, у оригиналном облику или  

прилагођена за постојећи школски састав.   

У  току школске  године  оркестар изводи најмање  осам  дела,  од  којих нека  

заједно са хором.  

 

Циљ и задаци  

Општи циљ је развијање интересовања за  музичку  уметност  и  упознавање  музичке  

традиције  и  културе свога и других народа.  

Задаци:  

-  неговање развоја музичких и креативних способности ученика;  

-  утврђивање  основа  музичке  писмености  и  упознавање  изражајних  средстава  

музичке уметности;  

-  подстицање креативности ученика;  

-  припремање програма за културну и јавну делатност школе.  

Ученици треба да:  

-  певају/свирају  песме  наших  и  других  народа  (народне,  уметничке,  дечје,  

староградске);  

-  упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору;  

-  развијају  стваралачке  способности  и  импровизују  их  на  доступним  

инструментима.  

 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА РАД ХОРА И ОРКЕСТРА 

 

КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ   

Државна химна  

Химна Светом Сави   

Школска химна  

Божури  

Пресвјатаја,пречистаја  

Наджњева се момче и девојче  

Небо је тако ведро  

AРАНЖМАНИ КОМПОЗИЦИЈА ЗА СВИРАЊЕ  

Државна химна  

Химна Светом Сави   

Школска химна  

Валцер из балета ''Зачарана лепотица'' – П.И.Чајковски  

Дунавски валови- Ј.Штраус  

Тема из симфоније ''Ударац тимпана'' – Ј.Хајдн  

Весели патаљук – С.Николић  

AРАНЖМАНИ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ  

Државна химна  

Химна Светом Сави 

Школска химна  

Singing all together – T.Gummesson  

 
 

 

 



 

 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 

ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO  

Циљеви 

Циљ образовно-васпитног рада информатике и рачунарства јесте да се ученици оспособе 

за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу.  

Задаци 

Задаци образовно-васпитног рада: 

  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 са рачунаром. 

Оперативни задаци 

 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 пезентација на 

мрежи; 

 Упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду 

презентација на мрежи; 

 Оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских 

технологија. 

 
 

 ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

На овим часовима обрађиваће се теме у оквиру следећих области: 

-Упознавање са правилима школског живота 

- Подршка ученицима у учењу 

-Професионална оријентација 

-Превенција и заштита деце од насиља 

-Болести зависности 

-Обележавање значајних датума 

-Односи међу половима 

-Хуманитарне активности 

-Безбедност ученика 

-Здравствено васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ  РАДА 
 

 

Друштвено, техничке, хуманитарне, спортске  

и културне активности 

 
 Слободне активности ученика представљају све облике васпитно – образовног рада 

којима се омогућује ученику да открије, задовољи и даље развија интересовања, склоности 

и способности за поједине области живота, рада и стваралаштва. Њима се битно доприноси 

социјализацији потреба и мотивацији деце, усклађивању личних и друштвених интереса, 

свестраном и слободном васпитању ученика. Својим садржајима и облицима слободне 

активности обогаћују програмску структуру школе и повезују је са друштвеном средином. 

 Слободне активности посебно доприносе остваривању следећих васпитних задатака: 

- подстичу разноврсније видове стваралаштва 

- буде и задовољавају интелектуалну радозналост 

- пружају прилике и услове за заједничку игру, здраву, ведру забаву и разоноду, спортске 

активности и испуњавају део слободног времена и корисним садржајима 

- развој самоиницијативе и комуницирање у колективу 

- развој способности запроцењивање својих и туђих способности, поступака и резултата 

рада, међусобног поверења, солидарности, искрености, другарства и пријатељства 

 

Избор садржаја и начин деловања заснован је на општем васпитном циљу и васпитно – 

образовним задацима основне школе, повезан је са другим облицима и садржајима васпитно – 

образовног рада, усклађен је са начином организовања и рада и узрасним и развојним 

могућностима и потребама ученика. 

Рад је континуиран у току читаве календарске године. 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 
Л и т е р а р н а с е к ц и ј а 

Д р а м с ка с е к ц и ј а 

Н о в и н а р с к а с е к ц и јa 

Р е ц и т а т о р с к а с е к ц и ј а 

Р у с к а с е к ц и ј а 

Е н г л е с к а с е к ц и ј а 

Н е м а ч к а с е к ц и ј а 

К л у б у м е т н о с т и и к у л т у р е 

Е к о л о ш к а с е к ц и ј а 

И н ф о р м а т и ч к а с е к ц и ј а  

С а о б р а ћ а ј н а с е к ц и ј а 

Ш а х о в с к а с е к ц и ј а 

М у з и ч к а с е к ц и ј а - певање 

М у з и ч к а р а д и о н и ц а – клавир 

Р у к о м е т н а секција 

О д б о ј к а ш к а sекција 

К о ш а р к а ш к а секција 

Г е о г р а ф с к а секција: „Jован Цвијић“ 

 

 

 

 

 



 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 

 

Циљеви и задаци секције 

 

- Развијање културе језичког, усменог изражавања и писмености 

- Оспособљавање и упућивање талентованих ученика у начин књижевног стварања 

- Развој љубави према писаној речи 

- Развој интересовања за писање 

- Сликовитост и јасност у писању 

- Развој маштовитости и креативности 

- Развој радних навика 

- Писање радова за школска такмичења 

- Омогућити учешће на литерарним такмичењима 

 

Садржај секције 

 

- Састанци посвећени теорији писмености и вештини претакања мисли у књижевни изрaз 

(поетика, рима, форма, стилске фигуре...) 

- Литерарна такмичења у писању наградних тема поводом Савиндана, 8. марта 

- и Дана школе 

- Сусрет са песником 

- Јавно читање радова на свечаним скуповима школе 

- Истицање радова на јавним паноима школе 

- Трибине и разговори о радовима чланова секције 

- Заједничко читање одломака из дела афирмисаних писаца и разговор о њима као 

моделу за одређени жанр 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Циљеви : 

- Подстицање развоја креативности,оригиналности, самореализације, талента 

- Ангажовање ученика који имају посебне склоности ка глуми 

- Задовољавање интересовања ученика ван наставе 

- Осмишљено провођење слободног времена 

- Едукација . 

Задаци секције : 

- Развијање културолошких потреба 

- Развијање смисла и способности за  правилно,течно и уверљиво усмено изражавање 

- Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове усмене употребе.  

- Оспособљавање за изражајно казивање. 

Садржај рада: 

- Формирање секције 

- Доношење плана рада за текућу школску годину 

- Проучавање текста (одломка,скеч - за пријем првака у току Дечје недеље) 

- Основни појмови из позоришне уметности 

- Рад на тексту 

- Учешће секције на школској свечаности 
- Гледање позоришног дела 



- Проучавање одабраних текстова 

- Подела улога 

- Учешће на школској свечаности - Дан школе  

- Читалачка проба (рад за столом) 

- Читалачка проба - дикција, нивои читања, акценат... 

- Читалачка проба - вежбе слушања 

- Распоред проба: груписање лица, ствари на сцени 

- Теоретско упознавање говорне уметности:из историје позоришта и драме 

- Анализа рада секције у првом полугодишту 

- Учешће секције на прослави Савиндана 

- Израда и постављање комплетног декора, распоредна проба 

- Костими и маске, распоредна проба 

- Сусрет са истакнутим глумцем или режисером 

- Слушање снимка радио-драме 

- Генерална проба 

- Проба пред наступ (хладна проба) 

- Премијера 

- Реприза 

- Представа за мештане 

- Гостовање секције у другој школи и давање представе 

- Гледање  позоришног дела 

- Стваралачки писмени рад: писање сценског дела 

- Разматрање извештаја о раду секције. 
 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

Циљеви : 

- Подстицање развоја креативности,оригиналности, самореализације, талента 

- Ангажовање ученика који имају посебне склоности ка писању 

- Задовољавање интересовања ученика ван наставе 

- Едукација . 

Задаци секције : 

 

- Развијање смисла и способности за  правилно,течно и уверљиво писмено изражавање 

- Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове писмене употребе.  

- Оспособљавање за писање различитих новинских форми (вести, интервју, огласи, 

чланци...) 

- Оспособљаваље за организацију већег броја различитих вести, у облику зидних новина. 

Садржај рада: 

- Едукација чланова Новинарске секције 

- Рад на терену 

- Анализа различитих новина за децу и омладину 

- Интернет и његова примена у новинарству 

- Анализа радова и одабир за школски лист 

- Анализа рада секције 
 

 



РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

Циљеви:  

- Задовољавање интересовања ученика ван наставе. 

- Ангажовање ученика који имају посебне склоности ка рецитовању. 

- Овладавање законитостима српског књижевног језика,на којем ће се усмено 

правилно изражавати,да упознају,доживе и оспособе се да  рецитују одабрана 

књижевна дела и друга остварења из српске баштине. 

Задаци секције: 

 

 -Развијање смисла и способности за  правилно,течно и уверљиво усмено и писмено 

изражавање,богаћење речника,језичког и стилског израза. 

-Развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности. 

-Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове 

усмене употребе.  

-Увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног,логичког и изражајног) и читања у 

себи(доживљајног,усмереног). 

-Развијање потребе за књигом,способности да се њоме самостално служе,навикавање на 

самостално коришћење библиотеке. 

-Развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује. 

-Оспособљавање за изражајно читање и казивање. 

Садржај рада: 

 

- Организовање секције 

- Посета библиотеци 

- Увежбавање правилног акцентовања и наглашавања 

- Увежбавање правилног акцентовања и изговора 

- Организовање школског такмичења 

- Сарадња са другим секцијама 

- Обележавање значајних датума 

- Сусрет са књижевником 

РУСКА СЕКЦИЈА 

 

Циљеви:  

- Задовољавање интересовања ученика ван наставе. 

- Ангажовање ученика који имају посебне склоности ка руском језику и култури. 

- Овладавање правилним изражавањем на руском језику 

-  Читање и обрађивање делова из познатих дела руске књижевности 

Задаци секције: 

 

 -Развијање правилно,течно и уверљиво усмено и писмено изражавање,богаћење речника- - -

Увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног,логичког и изражајног) и читања у 

себи(доживљајног,усмереног). 

-Развијање потребе за речником, способности да се њиме самостално служе 

 -Развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује. 

-Оспособљавање за изражајно читање и казивање. 

 

 

 



Садржај рада: 

 
- Формирање секције 

- Израда паноа 

- Пројекција филма на руском језику 

- Дан школе 
- Посета Руском дому 
- Празници Масленица 

- Велики руски градови:Москва и Санкт Петербург 

- Руска музика(народна и савремена) 
- Куда бисмо путовали(земље које бих да посетим) 
-  

ЕНГЛЕСКА СЕКЦИЈА 

 

Циљеви:  

- Задовољавање интересовања ученика ван наставе. 

- Ангажовање ученика који имају посебне склоности ка руском језику и култури. 

- Овладавање правилним изражавањем на руском језику 

-  Читање и обрађивање делова из познатих дела руске књижевности 

Задаци секције: 

 

 -Развијање правилно,течно и уверљиво усмено и писмено изражавање,богаћење речника- - -

Увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног,логичког и изражајног) и читања у 

себи(доживљајног,усмереног). 

-Развијање потребе за речником, способности да се њиме самостално служе 

 -Развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује. 

-Оспособљавање за изражајно читање и казивање. 

 

Садржај рада: 

 

- Избор нових чланова и формирање секције 

- Прављење и израда паноа. 

- Британска култура – филм 

- Британска култура – музика 

- Празници – Божић 

- Британска култура – спорт 

- Упознавање са културом САД и Аустралије 

- Велики градови САД и Аустралије 

- Велики градови Ирске и Велике Британије 

- Где бих желео да путујем, коју земљу бих волео да 

посетим 

НЕМАЧКИ СЕКЦИЈА 

 

Циљеви:  

- Задовољавање интересовања ученика ван наставе. 

- Ангажовање ученика који имају посебне склоности ка руском језику и култури. 

- Овладавање правилним изражавањем на руском језику 

-  Читање и обрађивање делова из познатих дела руске књижевности 

 

 



Задаци секције: 

 

 -Развијање правилно,течно и уверљиво усмено и писмено изражавање,богаћење речника- - -

Увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног,логичког и изражајног) и читања у 

себи(доживљајног,усмереног). 

-Развијање потребе за речником, способности да се њиме самостално служе 

 -Развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује. 

-Оспособљавање за изражајно читање и казивање. 

 

Садржај рада: 

 

- Програмски садржај 

- Формирање секције 

- Уређивање кабинета 

- Гледање филмова на немачком 

- Интернет у настави 

- Нова година 

- Божић 

- Израда паноа 

 

КЛУБ УМЕТНОСТИ И КУЛТУРЕ 

 

Циљеви: 

- 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 посећивање изложби, галерија, музеја и 

- чување културних добара; 

-  да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави примењују у 

- раду и животу; 

 

Садржај рада: 

- Уређење паноа поводом Дана школе 

- Прослава Дана школе 

- Значај постојања музеја и галерија и шта се у њима може видети 

- Расписивање Светосавског ликовног конкурса  

- Вајарске ликовне технике и материјали  

- Уређење паноа поводом новогодишњих и божићних празника 

-  Постављање изложбе поводом Светосавског ликовног конкурса 

- Учешће на конкурсу (слање радова ученика) 

- Графичке технике и материјали (картон тисак) 

- Учешће у радионици поводом Васкрса   

- Постављање изложбе ликовних радова ученика –чланова секције 

- Разговор о естетским вредностима радова ученика у току школске године 

- Анализа рада секције и предлози за следећу школску годину 

 

 

 

 

 

 



ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

 

Циљеви: 

- Задовољавање интересовања ученика ван наставе. 

- Развијање еколошке свести и стицање еколошких знања. 
- Развијање љубави према живој и неживој природи. 

- Допринос очувању животне средине. 

- Подизање нивоа хигијене у школи. 

- Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима.  

 

Задаци: 
- Развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово 

повезивање у систем. 

- Схватање узрока промене климе на Земљи и да је људски фактор највише томе допринео. 
- Схватање да поред позитивног, постоји и негативан утицај човека на природу који је 

последњих деценија све већи. 

- Развијање еколошке свести и љубави према природи и планети. 

- Систематизација, корекција, проширивање и повезивање искустава и знања са новим 
знањима о природи, 

- Изграђивање основе научног погледа на свет, уз омогућавање ученицима да схвате 

повезаност, зависност и условљеност развоја природе,  
- Навикавање на одржавање личне и опште хигијене,  

 

Садржај рада: 

 
- Организовање секције 

- Рециклажа  (прикупљање старог папира) 
- Изложба радова и фотографија  
- Упознавање четинарских врста у нашој околини. 
- Припремање и поставка изложбе у холу школе 

- Уређивање школског дворишта и кабинета 

- Брига о животињама и биљкама 
- Сарадња са другим секцијама 

- Правилан однос према себи и другима 

-  Израда хербаријума. 

 

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 

Циљеви:  
- Безбедно коришћење интернета  

- Правилно коришћење програма или апликација за електронску пошту 

- Правилно коришћење програма или апликација за прављење презентација 

- Задовољење потребе код ученика за ван наставну активност 

 

Задаци:  
- Разликује радну свеску од радног листа  

- Усваја различите комјутерске програме 

- Самостално примењује стечено знање (израђује кратак филм, презентацију, мејл..) 

 

Садржај рада: 

 

- Упознавање са радом секције  

- Упознавање са разним врстама електронске комуникације.  

- Упознавање програма Microsoft Excel  

- покретање и коришћење програма за снимање звука и видео записа 

- Самостално едитује и израђује кратак филм  



- Покреће програм Dreamweaver.   

- Препознаје HTML језик 

- Упознавање са основним појмовима при изради презентације, користи програм 

PowerPoint и самостално израђује презентацију   

- Формирање основних тагова, веб стране, прегледаење страну у веб читачу  

 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

 

Циљеви:  
- Повећање свести о саобраћају 

- Усвајање правилног понашања као учесника у саобраћају 

- Задовољење потребе код ученика за ван наставну активност 

 

Задаци:  

- Усвајање основних правила кретања пешака и других учесника у саобраћају 

- Упознавање са саобраћајним знаковима 

- Учествовање у различитим саобраћајним ситуацијама 

- Упознавање са бициклистичким полигоном 

 

Садржај рада: 

 

- Саобраћајни знаци ----врсте и примена 

- Решавање ситуација на раскрсницама 

- Анализа кретања пешака, моторних запрежних возила и других 

- Решавање тестова-контрола истих и дискусија по сваком обрађеном питању теста и 

исправљање грешака 

- Обновити саобраћајна правила и прописе за бициклисте, мото бициклисте и 

аутомобилисте 

- Припрема за такмичење 

- Вожња бицикла на полигону- такмичење 

 

ШАХОВСКА СЕКЦИЈА 

 

Циљеви:  

 

- Задовољење потребе код ученика за ван наставну активност 

- Квалитетније провођење слободног времена 

- Развијање логичког и креативог размишљања 

- Развијање такмичарског духа 

- Овладавање основним и напредним законитостима и принципима шаховске игре 

ради 

 

Задаци  

- изграђивање интересовања за шаховску игру; 

- играње шаха; 

- стимулисање маште, креативности и радозналости током учења шаха; 

- повезивање знања о шаху са животним ситуацијама; 

- изграђивање логичког схватања шаховске игре као основе за логичко мишљење; 

- оспособљавање ученика да самостално доносе одлуку кроз играње шаха; 



- јачање толеранције на фрустрацију као битног фактора емоционалне 

интелигенције; 

- развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење 

шаха. 

 

Садржај рада:  

- Упознавање са циљевима и задацима програма и начином рада (посматрање, вежбање). 

- Тактика у игри и њен значај 

- Комбинаторна игра кроз практичне примере, напад на краља 

- Позициона игра са примерима из праксе, концепт блокаде 

- Турнир ученика. 

- Начин реализације предности или спасавања из тешке ситуације у завршници путем 

комбинаторних мотива 

- Упознавање са различитим теоријама  

 

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА- ПЕВАЊЕ 

 
Циљ:  

-Ангажовање ученика у музичким активностима  

- Задовољавање интересовања ученика ван наставе 

 

Задаци : 

- развијање љубави  према музици 

- опажање и извођење динамичког нијансирања 

- Упознавање  ученика са песмама на страним језицима и извођење песама. 

- Осамостаљивање ученика у индивидуалном певачком наступу- преузимање улоге 

солисте; подстицање лепог, изражајног певања; извођење ритма муз. игре уз покрете. 

Садржај рада: 

- Ритмичке вежбе 

- Вежбе упевавања 

- Слушање музике 

- Рад на тексту 

- Народно стваралаштво 

- Модерна музика у школи 

- Певамо на страном језику 

- Припреме за јавни наступ 

- Двоглас  

 

 

 

 

 



МУЗИЧКА СЕКЦИЈА- КЛАВИР 

 
Циљ:  

-Ангажовање ученика у музичким активностима  

- Задовољавање интересовања ученика ван наставе 

 

Задаци : 

- развијање љубави  према музици 

- опажање и извођење динамичког нијансирања 

- Упознавање  ученика са композицијама на страним језицима и извођење песама. 

- Осамостаљивање ученика у индивидуалном наступу 

Садржај рада: 

-  Упознавање са инструментом, грађом и основним карактеристикама; 
- Упознавање са клавијатуром, поставка руку, целог свирачког апарата и тела за клавиром, 
упознавање нота и нотних вредности, читање и свирање почетних вежби 

- Упозвање различитих техника свирања на клавиру 

- Музичко описмењавање  

- Оспособљавање за самостално читање и учење 

непознатих музичких дела 

 

 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА- РУКОМЕТ 

Циљеви: 

 

- Развијање интересовања ученика ван наставе 

- Ангажовање ученика који имају посебне склоности ка спортским активностима 

- Овладавање  моторичким способностима, стицање, усавршавање и примена моторичких 

умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 

живота. 

 

Задаци: 

 

- Развијање моторичких способности 

- Стицање, усавршавање и примена моторичких умења 

- Стицање радних навика и одговорности 

- Усвајање теоријских знања 

- Обучавање за тимски рад 

- Развијање мотивације ученика за бављење ваннаставним активностима 

- Развијање и неговање љубави према спортским активностима и неговање здравог тела и духа 

- Развијање спретности и прецизности 

- Неговање такмичарског духа 

- Стицање и развијање свести о потреби здравља и чувању здравља, заштити природе и 

човекове средине. 

 

Садржај рада: 

 

- Организовање секције 

- Обучавање основних елемената без лопте  

- Кретање у фази напада, утрчавање, откривање, падови..., 

- Одбрамбени блок у фази одбране, одузимање лопте, ометање играша, пресецање... 

- Игра на два гола 

- Мини рукомет 



  

СПОРТСКА СЕКЦИЈА- ОДБОЈКА 

Циљеви: 

 

- Развијање интересовања ученика ван наставе 

- Ангажовање ученика који имају посебне склоности ка спортским активностима 

- Овладавање  моторичким способностима, стицање, усавршавање и примена моторичких 

умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 

живота. 

 

Задаци: 

 

- Развијање моторичких способности 

- Стицање, усавршавање и примена моторичких умења 

- Стицање радних навика и одговорности 

- Усвајање теоријских знања 

- Обучавање за тимски рад 

- Развијање мотивације ученика за бављење ваннаставним активностима 

- Развијање и неговање љубави према спортским активностима и неговање здравог тела и духа 

- Развијање спретности и прецизности 

- Неговање такмичарског духа 

- Стицање и развијање свести о потреби здравља и чувању здравља, заштити природе и 

човекове средине. 

 

Садржај рада: 

 

- Организовање секције 

- Уигравање основних елемената без лопте  

- Кретање у фази напада, падови..., 

- Одбрамбени блок у фази одбране, смечеви... 

- Игра преко мреже 

- Увежбавање сервиса, школски сервис 

- Одбијање лопте прстима, одбијање лопте чекић техником 

 

СПОРТСКА СЕКЦИЈА- КОШАРКА 

 

Циљеви: 

 

- Развијање интересовања ученика ван наставе 

- Ангажовање ученика који имају посебне склоности ка спортским активностима 

- Овладавање  моторичким способностима, стицање, усавршавање и примена моторичких 

умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима 

живота. 

 

Задаци: 

 

- Развијање моторичких способности 

- Стицање, усавршавање и примена моторичких умења 

- Стицање радних навика и одговорности 

- Усвајање теоријских знања 

- Обучавање за тимски рад 

- Развијање мотивације ученика за бављење ваннаставним активностима 

- Развијање и неговање љубави према спортским активностима и неговање здравог тела и духа 

- Развијање спретности и прецизности 



- Неговање такмичарског духа 

- Стицање и развијање свести о потреби здравља и чувању здравља, заштити природе и 

човекове средине. 

 

Садржај рада: 

 

- Организовање секције 

- Уигравање основних елемената без лопте  

- Кретање у фази напада, утрчавање, откривање, падови..., 

- Одбрамбени блок у фази одбране, одузимање лопте, ометање играша, пресецање... 

- Игра на два коша 

- Баскет 
 

 

Циљеви: 

 

- Упознавање ученика са вредностима у животном окружењу  

- Развијања односа са природом  

- Разумевање појава и процеса у природи 

- Оспособљавање  за коришћење савремених технологија 

- Мотивисање ученика за упознавањем природног и друштвеног окружења. 

 

Задаци: 
- Развијање основних појмова о животном окружењу 

- Схватање да поред позитивног, постоји и негативан утицај човека на природу који је 
последњих деценија све већи. 

- Систематизација, корекција, проширивање и повезивање искустава и знања са новим 

знањима о природи, васиони, Београду и планетама у Сунчевом систему. 
- Изграђивање основе научног погледа на свет, уз омогућавање ученицима да схвате 

повезаност, зависност и условљеност развоја природе,  

 

 

Садржај рада: 

 

- Активирање ученика за рад у секцији 

- Планета Земља утицај небеских тела на Земљу (корелација физика и математика) 

- Посета Етнографском музеју у Београду, посета планетаријума ,опсерваторије , 

обилазак Калемегдана, посета фестивалу зелене културе Green fest у Дому омладине 

Београд, посета музеју Јована Цвијића,  посета САЈМУ НАУКЕ. 

- Израда географских албума и збирки. 

- Ангажовање на изради паноа поводом обележавања дана школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА-Јован Цвијић 



ПЛАН  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

Чланови Тима за ПО: 

         Циљеви програма 

- професионално васпитање и информисање ученика 

- развијање код ученика реалне слике о себи, својим особинама, образовним и радним 

аспирацијама 

- оспособљавање ученика за самостално доношење одлуке о свом професионалном путу и 

рационалан избор школе и занимања 

 

Исходи програма 

- упознавања ученика са светом занимања и могућностима наставка школовања после 

завршетка основне школе 

- реално сагледавање и процењивање сопствених особина, способности, вештина, 

интересовања, мотивације и вредносног система  

- пружање помоћи ученицима да ускладе жеље и могућности и нађу најбоље решење при 

избору средње школе/занимања 

- пружање помоћи ученицима да на основу сопствене процене самостално донесу одлуку о 

свом професионалном опредељивању 

-  

План активности у остваривању програма 

Активности на остваривању Програма ПО у нижим и вишим разредима одвијају се кроз 

реализацију редовне наставе и оне наставне садржаје на које се могу надовезати васпитне и 

образовне поруке ученицима, које ће им олакшати увид у свет занимања. Осим тога, на 

часовима ОС ће се реализовати теме прилагођене узрасту ученика, а које ће такође усмеравати 

пажњу ученика на овај важан сегмент у њиховом будућем животу. 

 План професионалне оријентације саставни је део плана рада стручних сарадника и 

одељењских старешина.Остварује се на часовима редовне наставе, часовима одељењског 

старешине, слободних активности и у оквиру индивидуалних разговора са ученицима. 

 

ТЕМЕ УЧЕСНИЦИ РЕАЛИЗАТОР 

Моја очекивања у вези са даљим 

школовањем 

ученици 7 и 8. 

разреда 

одељењске старешине 

Образовни профили у средњим 

школама(израда паноа) 

ученици  8. 

разреда 

одељењске старешине  

Описи  занимања 

(израда паноа) 

ученици  8. 

разреда 

одељењске старешине  

Тест професионалних 

интересовања 

ученици  8. 

разреда 

психолог школе 

Сазнајем са интернета - путеви 

образовања и каријере 

ученици 7 и 8. 

разреда 

одељењске старешине,  

Критеријуми за избор школе ученици  8. 

разреда 

психолог школе 

Реални сусрети – представљање 

занимања родитеља 

ученици 8. 

разреда 

одељењске старешине,  

Сајам образовања ученици 8. 

разреда 

општина чукарица 

Предавање:Упис у средњу школу“ ученици 8. педагог школе 



разреда 

Презентације средњих школа ученици 8. 

разреда 

стручни сарадници 

Посете средњим школама 

(отворена врата) 

ученици 8. 

разреда 

тим за ПО 

Посете радних организација ученици 8. 

разреда 

тим за ПО 

 Саветодавни рад ученици 8. 

разреда 

стручни сарадници 

 Информисање путем огласне 

табле – кутак за ПО 

ученици 8. 

разреда 

тим за ПО 

 Родитељски састанак ученици 8. 

разреда 

стручни сарадници, одељењске 

старешина 

 

      Осим активности у 7. и 8. разреду теме ПО реализују се и у другим разредима на ЧОС-

у, као и кроз теме у оквиру различитих наставних предмета: 

 

 Кад порастем ја ћу бити – 1.разред – учитељ 

 Они који раде у школи ,а нису наставници. – 2.разред – учитељ 

 Шта ћу бити кад порастем – 2.разред – учитељ 

 Занимањa мојих родитеља – 3.разред – учитељ  

 Колико занимања  познајемо?– 3.разред – учитељ 

 Занимања мојих родитеља. – 4.разред – учитељ 

 Упознајмо се са једним занимањем – 4.разред – учитељ/родитељ 

 Разноврсна занимања – занимања мојих родитеља–5.раз.–одељ. стар./ психолог 

 Успех у школи и избор занимања.– 5.разред – одељ. стар./ педагог 

 Где раде наши родитељи? – 6.разред – одељењски старешина 

 Да ли постоје мушка и женска замимања? – 6.разред – одељенски старешина 

 Успех у школи и избор занимања – 6. разред – педагог 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

ОСТАЛИ  ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ РАДА НАЛАЗЕ СЕ У ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ ЗА 

ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                ЕКСКУРЗИЈА 
 

 Екскурзија је ваннаставни облик образовно – васпитног рада чији је циљ савлађивање 

дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и 

односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних 

достигнућа која су у вези са делатношћу школе. 

 Задаци које се остварују реализацијом програма екскутзије су проучавање објеката и 

феномена у природи, уочавање узрочно – последничних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких 

навика, упознавање начина живота и рада људи појединих крајева, развијање позитивног 

односа према другима, схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање 

испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 Садржаји екскурзије подразумевају реализацију дела наставног и ваннаставног плана и 

програма и саставни су део годишњег плана рада школе.  

Екскурзија се изводи уз сагласност родитеља, за најмање 70% ученика истог разреда и 

ако су створени услови за остваривање циљева и задатака. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈЕ ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ :  

1. припрему екскурзије  

- предложен План и програм Одељенског и стручног Већа размотрило је Наставничко веће да 

би разматрао и на њега дао сагласност Савет родитеља школе; 

- време екскурзије  

- програм екскурзије (у зависности од изабраних дестинација – наведених у Годишњем плану 

рада школе ); 

- број ученика  (70% на нивоу разреда); 

- извршити припрему на часу о понашању у ченика на екскурзији,поделити конкретна 

задужења након вођеног разговора о циљевима екскурзије .  

 

2. извођење екскурзије  

- путни правци,објекти и крај који треба да се посети,одређују се у складу са циљем и 

задацима путовања .  

 

3. рад у учионици након екскурзије  

- кроз разговор са ученицима и урађеним паноима од њихових цртежа и записа о екскурзији 

може се доћи до сазнања да ли смо постигли циљ. 

 

4. извештај о реализацији екскурзије  

 

- Након реализовања екскурзије, стручно веће сачињава извештај који подноси директору са 

оценом о реализацији и квалитету пружених услуга . Извештај разматрају Савет родитеља и 

Наставничко веће, усваја га Школски одбор, а Одељенски старешина упознаје родитеље са 

њим на родитељском састанку. 

 

 



 
 

Праћење и евалуација школског програма 

 
 Праћењем и евалуацијом ће бити обухваћени: 

– ученици 

– наставници 

– стручни сарадници 

– родитељи 

– тим за израду школског програма 

– локална заједница 

 

Праћење и евалуација ће се изводити: 

– посматрањем 

– разговором 

– тестирањем 

– истраживањем 
- извештавањем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


