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ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  

 

1. Закон о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 55/2013 и 101/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) 

2. Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019 ) 

3. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (,,Службени гласник“ бр.34/2019.) 

4. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Сл гласник РС - Просветни гласник бр. 

6/20009, 3/2011-др. правилник, 8/2013, 11/2016, 12/2018 и 3/2019.) 

5. Правилник о плану наставе и учења за 5. и 6. разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 5. и 6. 

разреда основног образовања и васпитања (Сл гласник РС - Просвет гласник бр 15/2018, 18/2018. и 3/2019.) 

6. Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања (Службени гласник –Просветни 

гласник бр.16/2018 и 3/2019). 
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1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД 
 

Циљeви oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa у другом разреду су: 

 

1) oбeзбeђивaњe дoбрoбити и пoдршкa цeлoвитoм рaзвojу учeникa; 

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

нултe тoлeрaнциje прeмa нaсиљу; 

3) свeoбухвaтнa укључeнoст учeникa у систeм oбрaзoвaњa и вaспитaњa; 

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

рaзвoja физичких спoсoбнoсти; 

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

дoбрoбити живoтињa; 

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

сaзнaњимa и oбрaзoвнoj прaкси; 

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

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

рaзвojним пoтрeбaмa и интeрeсoвaњимa; 

9) рaзвиjaњe кључних кoмпeтeнциja зa цeлoживoтнo учeњe, рaзвиjaњe мeђупрeдмeтних кoмпeтeнциja зa пoтрeбe сaврeмeнe нaукe и 

тeхнoлoгиje; 

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

спoсoбнoсти сaмoврeднoвaњa, сaмoинициjaтивe и изрaжaвaњa свoг мишљeњa; 

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

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

13) рaзвиjaњe пoзитивних људских врeднoсти; 

14) рaзвиjaњe кoмпeтeнциja зa рaзумeвaњe и пoштoвaњe прaвa дeтeтa, људских прaвa, грaђaнских слoбoдa и спoсoбнoсти зa живoт у 

дeмoкрaтски урeђeнoм и прaвeднoм друштву; 

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

увaжaвaњe рaзличитoсти; 

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

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

интeркултурaлнoсти, пoштoвaњe и oчувaњe нaциoнaлнe и свeтскe културнe бaштинe; 
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17) пoвeћaњe eфикaснoсти упoтрeбe свих рeсурсa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, зaвршaвaњe oбрaзoвaњa и вaспитaњa у прeдвиђeнoм 

рoку сa минимaлним прoдужeткoм трajaњa и смaњeним нaпуштaњeм шкoлoвaњa; 

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

зaснoвaнe нa знaњу. 

 

ПРOГРAMИ OРИJEНTИСAНИ НA ИСХOДE И ПРOЦEС УЧEЊA 

 

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

зa први циклус oбрaзoвaњa и вaспитaњa.   

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

учeникa другoг рaзрeдa. Усмeрeни су нa прoцeс и исхoдe учeњa, a нe нa сaмe сaдржaje кojи сaдa имajу другaчиjу функциjу и знaчaj. 

Сaдржajи вишe нису циљ сaми пo сeби, вeћ су у функциjи oствaривaњa исхoдa кojи су дeфинисaни кao функциoнaлнo знaњe учeникa 

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

грaдиo и рaзвиjao тoкoм jeднe гoдинe учeњa кoнкрeтнoг нaстaвнoг прeдмeтa. Oвaкo кoнципирaни прoгрaми пoдрaзумeвajу дa 

oствaрeнoст исхoдa вoди кa рaзвиjaњу кoмпeтeнциja, и тo кaкo oпштих и спeцифичних прeдмeтних, тaкo и кључних.  

Пoтрeбa дa сe oбрaзoвaњe и вaспитaњe усмeрe кa рaзвиjaњу кoмпeтeнциja биo je jeдaн oд рaзлoгa увoђeњa и прojeктнe нaстaвe кao 

oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa, прaти друштвeнe прoмeнe свojoм усмeрeнoшћу нa рaзвиjaњe знaњa и спoсoбнoсти учeникa крoз 

aктивнoсти плaнирaњa, истрaживaњa и тимскoг рaдa у oквиру прeдмeтнoг и мeђупрeдмeтнoг пoвeзивaњa сaдржaja. Пoрeд тoгa, jeднa 

oд битних oсoбинa сaврeмeнoг приступa прojeктнoм рaду у нaстaви oднoси сe нa кoришћeњe ИКT у прojeктним aктивнoстимa штo 

oбeзбeђуje eфикaсниje учeњe и рaзвиjaњe знaњa, aли и рaзвиjaњe пoнaшaњa прaвилнoг и бeзбeднoг кoришћeњa рaчунaрa и интeрнeтa.. 

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

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

рaзвиjaњe oбрaзoвнo-вaспитнe прaксe: зa плaнирaњe гoдишњих и oпeрaтивних плaнoвa, нeпoсрeдну припрeму зa рaд кao и oквир зa 

прeиспитивaњe прaксe рaзвиjaњa плaнoвa, oствaривaњa и прaћeњa и врeднoвaњa нaстaвe и учeњa крoз сoпствeнa прoмишљaњa, 

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

 

Рeд. 

брoj 
A. OБAВEЗНИ ПРEДMETИ 

ДРУГИ 

РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Српски jeзик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Maтeмaтикa 5 180 

4. Свeт oкo нaс 2 72 

5. Ликoвнa културa 2 72 

6. Mузичкa културa 1 36 

7. Физичкo и здрaвствeнo вaспитaњe 3 108 

У К У П Н O: A 20 720 

Рeд. 

брoj 
Б. ИЗБOРНИ ПРOГРAMИ 

 

1 Вeрскa нaстaвa/Грaђaнскo вaспитaњe
1
 1 36 

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

У К У П Н O: Б 1-3* 36-108* 

                                                           
1
 Учeник бирa jeдaн oд пoнуђeних избoрних прoгрaмa. 

2
 Учeник припaдник нaциoнaлнe мaњинe кojи слушa нaстaву нa српскoм jeзику мoжe дa изaбeрe oвaj прoгрaм, aли ниje у oбaвeзи. 
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У К У П Н O: A + Б 20-22* 
720-

792* 

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

Рeд. 

брoj 
OБЛИК OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA 

ДРУГИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Рeдoвнa нaстaвa 21-23
3
 756-828* 

2. Прojeктнa нaстaвa
4
 1 36 

3. Дoпунскa нaстaвa 1 36 

4. Дoдaтнa нaстaвa     

5. Нaстaвa у прирoди
5
 7-10 дaнa гoдишњe 

 

Рeд. 

брoj 

OСTAЛИ OБЛИЦИ OБРAЗOВНO-

ВAСПИTНOГ РAДA 

ДРУГИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Чaс oдeљeњскoг стaрeшинe 1 36 

2. Вaннaстaвнe aктивнoсти
6
 1-2 36-72 

                                                           
3
 Брoj чaсoвa зa учeникe припaдникe нaциoнaлних мaњинa 

4
 Прojeктнa нaстaвa je oбaвeзнa зa свe учeникe. 

5
 Нaстaвa у прирoди oргaнизуje сe у склaду сa oдгoвaрajућим прaвилникoм. 
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3. Eкскурзиja 1-3 дaнa гoдишњe 

 

Рaд сa учeницимa другог рaзрeдa зaхтeвa увaжaвaњe њихoвих узрaсних кaрaктeристикa. Нaстaвa трeбa дa oбeзбeди сигурну, 

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

зajeдништвa. 

Приликoм плaнирaњa нaстaвe и учeњa пoтрeбнo je рукoвoдити сe: 

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

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

 пaртиципaтивним и кooпeрaтивним aктивнoстимa кoje oмoгућaвajу сaрaдњу; 

 прeвaсхoднo aктивним и искуствeним мeтoдaмa нaстaвe и учeњa; 

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

живoтним искуствимa учeникa и пoдстицaњeм примeнe нaучeнoг у свaкoднeвнoм живoту; 

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

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

пoстигнутoм стeпeну рaзвoja кoмпeтeнциja учeникa.  

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

oцeњивaњу учeникa у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу. Пoтрeбнo je дa нaстaвник кoнтинуирaнo и нa примeрeн нaчин укaзуje 

учeнику нa квaлитeт њeгoвoг пoстигнућa тaкo штo ћe пoврaтнa инфoрмaциja бити прилaгoђeнa, дoвoљнo jaснa и инфoрмaтивнa кaкo би 

имaлa улoгу пoдстицajнe пoврaтнe инфoрмaциje. Пoврaтнa инфoрмaциja трeбa дa будe уврeмeњeнa, дaтa тoкoм или нeпoсрeднo нaкoн 

oбaвљaњa нeкe aктивнoсти; трeбa дa будe кoнкрeтнa, дa сe oднoси нa aктивнoсти и прoдуктe учeникa, a нe нa њeгoву личнoст и дa будe 

пoзитивнo интoнирaнa, oднoснo дa првo сaдржи oнe eлeмeнтe кojи су зa пoхвaлу, a тeк пoтoм oнe кoje би учeник трeбaлo дa рaзвиja и 

унaпрeђуje. Oнo зaпoчињe инициjaлнoм прoцeнoм нивoa нa кoмe сe учeник нaлaзи и у oднoсу нa кojи ћe сe прoцeњивaти њeгoв дaљи 

тoк нaпрeдoвaњa. Свaкa aктивнoст je дoбрa приликa зa прoцeну нaпрeдoвaњa и дaвaњe пoврaтнe инфoрмaциje, a учeникe трeбa 

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
6
 Шкoлa рeaлизуje вaннaстaвнe aктивнoсти у oблaсти нaукe, тeхникe, културе и  умeтнoсти, мeдиja и спoртa. 
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спeцифичним пoтрeбaмa и мoгућнoстимa, припрeмa сe прилaгoђeн нaчин oбрaзoвaњa кojи oбухвaтa индивидуaлни oбрaзoвни плaн, 

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

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

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

Наставни предмет: Српски језик 

Разред: други 

Циљ: Циљ наставе и учења српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради 

правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за 

тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског 

народа и развијање интеркултуралности. 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

СТАНДАРДИ КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
основни средњи напредни 

КЊИЖЕВНОСТ  разликује књижевне врсте: песму, 

причу, басну, бајку, драмски текст; 

 одреди главни догађај, време и место 

дешавања у прочитаном тексту; 

 одреди редослед догађаја у тексту; 

 уочи главне и споредне ликове и 

разликује њихове позитивне и 

негативне особине; 

 разликује стих и строфу; 

 уочи стихове који се римују; 

 објасни значење пословице и поуке 

коју уочава у басни; 

 наведе једноставне примере поређења 

из текстова и свакодневног живота; 

1СЈ.1.5.1. 

1СЈ.1.5.2. 

1СЈ.1.5.3. 

1СЈ.1.5.4. 

1СЈ.2.5.1. 

1СЈ.2.5.2. 

1СЈ.2.5.3. 

1СЈ.2.5.4. 

1СЈ.2.5.5. 

1СЈ.2.5.6. 

1СЈ.2.5.7. 

1СЈ.3.5.1. 

1СЈ.3.5.2. 

1СЈ.3.5.3. 

- Свет око нас 

- Ликовна култура 

- Музичка култура 

- Грађанско васпитање 

- Пројектна настава 
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ЈЕЗИК 

граматика, 

правопис, 

ортоепија 

 разликује глас и слог и препозна 

самогласнике и сугласнике; 

 разликује врсте речи у типичним 

случајевима; 

 одређује основне граматичке 

категорије именица и глагола; 

 разликује реченице по облику и 

значењу; 

 поштује и примењује основна 

правописна правила; 

1СЈ.1.4.1. 

1СЈ.1.4.2. 

1СЈ.1.4.3. 

1СЈ.2.4.1. 

1СЈ.2.4.2. 

1СЈ.2.4.3. 

1СЈ.2.4.4. 

1СЈ.2.4.5. 

1СЈ.2.4.6. 

1СЈ.2.4.7. 

1СЈ.3.4.1. 

1СЈ.3.4.2. 

1СЈ.3.4.3. 

- Свет око нас 

- Математика 

- Музичка култура 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

 изражајно рецитује песму; 

 изводи драмске текстове; 

 износи своје мишљење о тексту; 

 влада основном техником читања и 

писања латиничног текста; 

 пронађе експлицитно исказане 

информације у једноставном тексту 

(линеарном и нелинеарном); 

 користи различите облике усменог и 

писаног изражавања: препричавање, 

причање, описивање; 

 правилно састави дужу и потпуну 

реченицу и споји више реченица у 

краћу целину; 

 учествује у разговору и пажљиво 

слуша саговорника; 

 разликује основне делове текста 

(наслов, пасус, име аутора, садржај); 

1СЈ.1.2.1. 

1СЈ.1.2.2. 

1СЈ.1.2.3. 

1СЈ.1.2.4. 

1СЈ.1.2.5. 

1СЈ.1.2.7. 

1СЈ.1.2.8. 

1СЈ.1.3.1. 

1СЈ.1.3.2. 

1СЈ.1.3.3. 

1СЈ.1.3.4. 

1СЈ.1.3.5. 

1СЈ.1.3.6. 

1СЈ.1.3.7. 

1СЈ.1.3.8. 

1СЈ.1.3.9. 

1СЈ.1.3.10 

1СЈ.2.2.1. 

1СЈ.2.2.2. 

1СЈ.2.2.3. 

1СЈ.2.2.4. 

1СЈ.2.2.5. 

1СЈ.2.2.6. 

1СЈ.2.2.7. 

1СЈ.2.2.8. 

1СЈ.2.2.9. 

1СЈ.2.2.10. 

1СЈ.2.3.1. 

1СЈ.2.3.2. 

1СЈ.2.3.3. 

1СЈ.2.3.4. 

1СЈ.2.3.5. 

1СЈ.2.3.6. 

1СЈ.2.3.7. 

1СЈ.2.3.8. 

1СЈ.2.3.9. 

1СЈ.2.3.10. 

1СЈ.3.2.1. 

1СЈ.3.2.2. 

1СЈ.3.2.3. 

1СЈ.3.2.4. 

1СЈ.3.2.5. 

1СЈ.3.2.6. 

1СЈ.3.2.7. 

1СЈ.3.3.1. 

1СЈ.3.3.2. 

1СЈ.3.3.3. 

1СЈ.3.3.4. 

1СЈ.3.3.5. 

1СЈ.3.3.6. 

- Свет око нас 

- Ликовна култура 

- Музичка култура 

- Драмска секција 

- Рецитаторска секција 
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 изражајно чита ћирилички текст. 1СЈ.2.3.11. 

 

Начин остваривања програма: 

 Књижевност 

У настави књижевности најважније је код ученика развијати љубав према читању, градити осећај за лепо и вредно, васпитавати 

укус. Читање тражи време, истрајност и упорност, а неговање ових карактеристика представља основ за сва даља учења. Кроз читање 

књижевноуметничких текстова и у разговору о њима на часу гради се критичко мишљење, јер ученици треба да имају суд о 

поступцима и особинама ликова, као и о различитим догађајима у тексту. Настава књижевности јача национални и културни идентитет 

ученика кроз упознавање своје књижевности и културе, као и књижевности и културе других народа. 

Школска лектира је разврстана по књижевним родовима – поезија, проза, драмски текстови за децу и обогаћена избором научно 

популарних и информативних текстова. Избор дела примерен је узрасту ученика. Учитељу се пружа могућност да изабере да ли ће на 

часовима обрађивати: 

 народну песму Да вам певам што истина није  или Мишја моба; 

 народну песму Мајка Јова у ружи родили или Санак иде низ улицу; 

 народну причу Свети Сава, Отац и син или Свети Сава и отац и мати са малим дететом; 

 једну од две народне басне или једну од две басне Доситеја Обрадовића. 

Изборност допушта наставнику већу креативност у достизању исхода. 

Језик 

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

и ученичких компетенција за примену граматичких правила у писаној и говорној комуникацији (писмене и говорне вежбе). 

Граматика 

Разликовање гласа и слога у изговорном смислу – слог се објашњава само на основу типичних случајева са самогласником на 

крају слога, док се други случајеви обрађују у вишим разредима. Пожељно је направити корелацију са музичком културом (указати им 

на то да се песме певају тако што се деле речи на слогове). 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

13 
 

Из морфологије се развијају основна знања о именицама, глаголима, придевима и бројевима. За сваку врсту речи најпре се уводи 

појам, а затим разликовање подврста. Нпр. најпре треба радити на схватању појма именице као врсте речи и то на типичним 

примерима властитих и заједничких именица. Након тога уводи се разликовање подврста именица: властитих и заједничких. У вези са 

глаголима, најпре се обрађује глагол као врста речи, а онда се уводи разликовање категорије времена. Бројеве као врсту речи треба 

повезати са наставом математике. 

Синтаксичка знања се надовезују на већ научена и проширују разликовањем реченица по облику и значењу. У ту сврху користе 

се синтаксичке, контролне вежбе, тестови. 

Правопис 

Правописна правила ученици усвајају постепено, уз понављање и вежбање већ наученог и уз упознавање са новим садржајима и 

то путем различитих вежбања како на нивоу речи тако и на нивоу реченица и текстова. Пожељно је направити корелацију са наставом 

математике у вези са писањем скраћеница за мерне јединице: ћириличким и латиничким писмом. Потребно је да ученици усвоје 

правилно писање општих скраћеница које свакодневно користе и то само пет: ОШ, бр., итд., стр., и нпр. 

Правописне вежбе омогућавају ученицима да посебно обрате пажњу на правописне захтеве и на њихову улогу у тексту. Оне 

представљају најбољи начин да се правописна правила науче, провере, као и да се уочени недостаци отклоне. Правописне вежбе је 

потребно припремити и притом поштовати принцип поступности, систематичности, јединства теорије и праксе. Приликом 

савлађивања правописних начела погодне могу бити следеће правописне вежбе: преписивање, диктат и самостално писање. 

Језичка култура 

Развијање и унапређивање језичке културе ученика представља један од најзначајнијих задатака наставе српског језика. Њен 

крајњи циљ је да ученици буду оспособљени да квалитетно и сврсисходно усмено и писмено комуницирају. 

Основни облици усменог и писменог изражавања су: препричавање, причање и описивање.  

Препричавање – у другом разреду настава језичке културе усложњава и повећава захтеве на плану овог облика усменог и 

писменог изражавања ученика. Потребно је вредновати препричавање, тј. указати ученицима на мање или више успеле сегменте овог 

облика изражавања. 

Причање – обухвата причање догађаја и доживљаја, причање на основу маште, на задату тему, причање на основу слике или низа 

слика. 
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Описивање – најсложенији облик усменог и писаног изражавања у разредној настави. Због тога ученике треба оспособљавати да 

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

Будући да се описивање често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста, потребно је стално усмеравати пажњу ученика на 

она места која обилују описним елементима јер су то и најбољи обрасци за спонтано усвајање техника описивања као трајне вештине. 

Језичка култура ученика негује се и кроз игровне активности, посебно кроз језичке вежбе. То могу бити разговорнр игре, нпр. 

разговор са књижевним ликом, ситуационе игре, односно стварне ситуације, нпр. разговор у продавници или код лекара. Могу се 

одабрати и ребуси, загонетке, питалице, брзалице, разбрајалице, једноставне укрштене речи, осмосмерке, асоцијације, састављање 

реченица, проширивање задатих реченица. 

Лексичко-семантичке вежбе служе да се богати речник ученика и да се укаже на различите могућности приликом избора речи и 

израза и упути на њихову сврсисходнију употребу. Врсте ових вежби треба усагласити са интересовањима ученика и наставним 

садржајима. Смисао за прецизно изражавање и разумевање значења речи и израза развија се кроз резличите вежбе, нпр. опис бића и 

предмета, а за ученике овог узраста изазовне могу бити и вежбе допуњавања реченица, нпр. дати реченице којима недостаје глагол. 

Учење другог писма 

Усвајање другог писма – латинице, планира се најчешће за друго полугодиште јер су ученици у првом разреду овладали 

ћириличким писмом, али је потребно добро утврдити читање и писање ћириличког писма и радити на што бољој техници читања. 

Учитељи посебну пажњу треба да обрате на писање латиничких слова č и ć, dž и đ, nj и lj. 

Код учења писаних слова латинице посебну пажњу треба посветити графичком увезивању слова у речима. Писање се може 

увежбавати кроз преписивање, допуњавање реченица, састављање реченица на основу слике или низа слика, диктате и самостално 

писање реченица и краћих текстуалних целина. 

За ефикаснији начин остваривања програма могу се користити следећа наставна средства: звучна читанка, дигитални уџбеници, 

аудио и видео записи, презентације. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

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

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Процес праћења и вредновања једног ученика треба започети иницијалном 

проценом нивоа на коме се ученик налази. Наставник током процеса наставе и учења континуирано и на примерен начин указује 

ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и инфирмативна како би 
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имала улогу подстицајне повратне информације. 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. 

Праћење и вредновање наставе може се вршити кроз: усмене одговоре, контролне вежбе, тестове, диктате, аутодиктате, 

говорне вежбе, писмене вежбе, и сл. 
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1.2. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: други 

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

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

и културама, као и према сопствном језику и културном наслеђу. Настава страног језика треба да олакша разумевање других, 

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

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Лични идентитет  По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 представи себе и другога 

 разуме јасно постављена питања личне 

природе и одговара на њих 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.10. 

1.1.13. 

Српски језик 

Породица и уже окружење  разуме једноставне исказе којима се 

изражава припадање-неприпадање, 

поседовање-непоседовање и реагује на 

њих 

 тражи и даје једноставне исказе којима се 

изражава припадање-неприпадање, 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.10. 

Српски језик 

Свет око нас 
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поседовање-непоседовање 1.1.13. 

Географске особености  разуме једноставна обавештења о 

положају у простору и реагује на њих 

 тражи и пружа једноставна обавештења о 

положају у простору 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.3.1 

Свет око нас 

Србија-моја домовина  разуме једноставне описе бића, предмета 

и места 

 опише бића и предмете користећи 

најједноставнија језичка средства 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.3.1 

Свет око нас 

Становање-форме,навике  разуме једноставна обавештења о 

положају у простору и реагује на њих 

 тражи и пружа једноставна обавештења о 

положају у простору 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.3.1 

Свет око нас 

Живи свет-

природа,љубимци,очување 

животне средине 

 разуме једноставне описе бића, предмета 

и места 

 препозна и именује бића . предмете и 

места из непосредног окружења 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

Свет око нас 

Временско искуство и 

доживљај времена 

 разуме и саопшти временске исказе који 

се односе на хронолошко и метеролошко 

време 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

Свет око нас 
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Школа и школски живот  разуме једноставне описе бића, предмета 

и места 

 препозна и именује бића . предмете и 

места из непосредног окружења 

 разуме и саопшти једноставне исказе 

који се односе на бројеве и количине 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.13. 

Српски језик 

Математика  

Млади-живот деце и омладине  поздрави и отпоздрави 

 представи себе и другог 

 разуме јасно постављена питања личне 

природе и одговара на њих 

 упути на заједничку активност 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.10. 

1.1.13. 

Свет око нас 

Здравље и хигијена  изрази основне потребе, осете, осећања 

кратким и једноставним језичким 

средствима 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

Свет око нас 

Физичко васпитање 

Емоције-љубав према 

породици и друговима 

 разуме свакодневне исказе у вези са 

непосредним потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.8. 

1.1.4. 

1.1.14. 
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Превозна средства  препозна и именује бића . предмете и 

места из непосредног окружења 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

Свет око нас 

Временске прилике  разуме и саопшти временске исказе који 

се односе на хронолошко и метеролошко 

време 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.9.  

1.3.1 

Свет око нас 

Уметност за децу (нарочито 

модерна књижевност за децу, 

пригодне традиционалне и 

модерне песме) 

 рауме позив и реагује на њега 

 разумевање и давање једноставних 

упутстава 

1.1.6. 

1.1.3. 

1.3.1 

Музичка култура 

Обичаји и традиција, фолклор, 

прославе(рођендани,празници) 

 упути једноставно исказане честитке  

 разуме једноставно исказане честитке и 

реагује на њих 

1.1.6. 

1.1.8. 

Музичка култура 

Свет око нас 

Слободно време-забава, 

разонода,хобији 

 разуме једноставне исказе који се односе 

на изражавање способности 

 тражи информацију о тућим 

способностима и саопшти шта он други 

може или не може да уради 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.8. 

1.1.10. 

Свет око нас 
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1.1.13. 

Исхрана и гастрономске 

навике 

 разуме једноставне исказе за изражавање 

допадања-недопадања и реагује на њих 

 тражи мишљење и изражава допадање-

недопадање једноставним језичким 

средствима 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.8. 

1.1.10. 

1.1.14. 

Свет око нас 

Путовања  разуме кратка и једноставна упутства и 

налоге 

 даје кратка и једноставна упутства и 

налоге 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.15. 

1.3.2. 

Свет око нас 

Мода и облачење  разуме једноставне описе бића, предмета 

и места 

 опише бића и предмете користећи 

најједноставнија језичка средства 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.14. 

Српски језик 

Спорт  разуме једноставне исказе који се односе 

на изражавање способности 

 тражи информацију о тућим 

способностима и саопшти шта он други 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

Свет око нас, Физичко 

васпитање 
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може или не може да уради 1.1.14. 

Вербална и невербална 

комуникација, конвенције 

понашања и опхођења 

 поздрави и отпоздрави 

 упути кратке и једноставне молбе 

 искаже и прихвати захвалност и 

извињење на једноставан начин 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

1.1.10. 

1.1.15. 

Српски језик  

Начин остваривања програма: 

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

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

Фокус је на значењу језичке поруке, а не на граматичкој прецизности исказа. Укључене су физичке активности- устани, седи, ходај, 

боји , цртај, и тд. Настава се заснива и на социјалној интеракцији у учионици која се остварује путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, или потрагом за информацијама. Уџбеници постају извор активности, а ученици се третирају као креативни и 

активни учесници у друштвеном чину. Остале активности укључују учење и понављање мини дијалога, игара по улогама, симулације, 

драмске активности, итд.; израду паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.; игре примерене узрасту и дидактичком захтеву; 

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

материјала. Наставник употребљава разноврсна наставна средства као што су: дигитални уџбеници, дискови, флеш картице, постери и 

слике.  

Праћење и вредновање наставе и учења: 

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

о његовим постигнућима, а наставник на овај начин прати у којој мери су остварени програмом предвиђени циљеви. Наставник заједно 

са ученицима анализира резултате провера и заједно планирају даље активности. Најчешћа техника која се користи је посматрање 

усменог језичког понашања ученика у току наставних активности, односно индивидуалног рада, и рада у паровима, и групама. 

Наставник редовно бележи своја запажања у педагошкој свесци  на основу претходно утврђених критеријума. Евидентирају се усмене 

и писане провере, активност на часовима, писање домаћих задатака, учешће у различитим облицима групног рада, однос ученика 

према предмету и практични радови ученика. Оцењивање се врши и кроз низ тестова, иницијални,дијагностички  на почетку школске 
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године, редовни тестови током школске године, и коначно проверавање знања које служи за одређивање општег нивоа знања на крају 

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

портфолијима.   
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1.3. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

 

Наставни предмет:Математика 

Разред: Други 

Циљ: Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развија основе 

апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и 

примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота као и да формира основ за даљи 

развој математичких појмова. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

 

БРОЈЕВИ 

 одради десетице најближе датом броју; 

 усмено сабира и одузима бројеве до 100; 

 користи појмове чинилац, производ, дељеник, делилац, 

количник, садржалац; 

 примени замену места и здруживање сабирака и чинилаца 

ради лакшег рачунања, 

 усмено множи и дели у оквиру прве стотине; 

 израчунава вредности бројевног израза са највише две 

операције; 

 реши текстуални задатак постављањем израза са највише 

две рачунске операције и провери тачност решења; 

 одреди непознати број у једначини са једном 

аритметичком операцијом; 

1MA.1.1.1. 

1MA.1.1.2. 

1MA1.1.4. 

1MA.2.1.1. 

1MA.2.1.3. 

1MA.2.1.4. 

1MA.2.1.5. 

1MA.3.1.1. 

1MA.3.1.2. 

српски језик 

свет око нас  

ликовна култура 

физичко васпитање 

музичка култура 
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 одреди делове(облика 1/n )дате величине; 

 изрази одређену суму новца преко различитих апоена; 

 прочита број записан римским цифрама и напише дати 

број римским цифрама; 

 прикаже мањи број података у таблици и стубичастим 

дијаграмом, 

 уочи правило и одреди следећи члан започетог низа; 

1MA3.1.3. 

1MA.3.1.4. 

1MA.3.1.5. 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 разликује дуж,полуправу и праву, 

 одреди дужину изломљене линије(графички и рачунски); 

 одреди обим геометријске фигуре; 

 нацрта правоугаоник,квадрат и троугао на квадратној 

мрежи и тачкастој мрежи; 

 уочи подударне фигуре на датом цртежу; 

 уочи симетричне фигуре; 

 допуни дати цртеж тако да добијена фигура буде 

симетрична у односу на дату праву; 

1MA.1.2.1. 

1MA.1.2.2. 

1MA.1.2.3. 

1MA,1.2.4. 

1MA.2.2.1. 

1MA.2.2.2. 

српски језик 

свет око нас 

ликовна култура  

физичко васпитање 

музичка култура 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 изрази дужину у различитим јединицама за мерење 

дужине; 

 измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине; 

 чита и запише време са часовника; 

 користи јединице за време у једноставним ситуацијама 

1MA.1.4.1. 

1MA.2.4.1. 

1MA.2.4.2. 

1MA.3.4.1. 

српски језик 

свет око нас 

ликовна култура  

физичко васпитање 

музичка култура 

 

Начин остваривања програма: 
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Програм усмерава наставника да наставни процес  конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима.Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потрбне за даље учење и свакодневни живот.Приликом 

планирања часа,дате исходе треба разложити на мање  и на основу њих планирати активности за конкретан час.Треба имати у виду да 

се исходи у програму разликују,да се неки  могу лакше и брже остварити,док је за одређење исходе потребне више времена и 

активност, као и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске 

године.Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних 

исхода. 

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

откривају математичке правилности и изводе закључке.Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса ,да 

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

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

Приликом планирања наставе треба имати у виду да у овом узрасту,различите игролике активности,као и употрба едукативних 

софтверских алата,у функцији сазнавања и учења могу бити додатна мотивација за усвајање математичких садржаја.Због тога је важно 

да се ученицима првог циклуса омогући  да развијају математичко мишљење у контексту игроликих активности и употребе 

едукативних апликација на интернету и других електронских материјала.Поред тога ,игролике активностии употреба едукативних 

апликација и електронских материјала значајно доприносе развијању интересовања за математику и позитивног става према 

математици. 

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

процеса,подстиче интелектуалну активност ученика, и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада 

зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

Већина исхода теме, бројеви се остварују спирално,исходи који се остваре у оквиру једног блока бројева касније се проширују 

на остале блокове бројева.Развој појма броја и бројевног низа наставак је сазнања о бројевима стеченог у првом разреду.Сабирање и 

одузимање до 100 обухвата све облике усменог поступка сабирања и одузимања.Потребно је темељно обнављање таблица сабирања и 

одузимања до 20,јер су оне основ за даље упознавање ових операција у блоку бројева до 100.Правила замене места сабирака и 
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здруживање сабирака обнављају се кроз очигледне примере и описују реторички, без формулског записа. За илустрацију правила 

користе се манипулативна средства као и визуелни прикази. Ученике кроз примере наводити на логичко разумевање и функционалну 

примену. Овде пре свега треба водити рачуна о мисаоном процесу ученика који треба да буде у директној вези са оним што ученик 

записује приликом решавања проблема. 

При обради поступка сабирања и одузимања у блоку бројева до 100, упознају се случајеви са преласком десетице 

(25+7,25+37,45-8,45-38). С обзиром да се поступци сабирања и одузимања заснивају на већ познатим поступцима, ученици могу бити 

охрабрени да сами откривају поступке рачунања уз употребу упознатих правила, замена места сабирака, и здуживања сабирака. 

Потребно је одвојити довољно времена за активности рачунања без коришћења папира и оловке,уз подстицање разговора о 

различитим поступцима које су ученици применили.Омогућити ученицима слободу избора поступка рачунања. Писмени поступак 

рачунања није предвиђен у другом разреду.Аритметичка операција множења упознаје се као поновљено сабирање (сабирање једнаких 

сабирака). Посматрају се разни примери, тј.описују се ситуације: (речима,скуповима,визуелно mxn дијаграмима), када на m места 

имамо по n елемената. 

До таблице дељења се долази на основу везе множења и дељења. Након формирања таблице дељења, формира се појам 

дељивости броја, утврђује се који бројеви су дељиви датим бројем, односно који број је садржалац датих бројева. нпр. број 12 је дељив 

бројевима 1,2,3,4,6 и 12,односно број 12 је садржалац бројева1, 2, 3, 4, 6 и 12. 

Један од важних циљева је памћење таблице множења и дељења до 100,због чега треба предвидети довољно времена и 

различитих активности за увежбавање  и стицање сигурности рачунања, а индукцијом кроз примере, и анализом сликовних представа 

долази се до правила замена места чинилаца, здруживања чинилаца, множења и дељења збира и разлике бројем, као и множења 

бројевима 1 и 0, дељења нуле и дељења са 1, без симболичког записа правила. На основу наведених правила прелази се на случајеве 

вантабличног множења (односно дељења) једноцифреним бројем. На пример: 

13x2=(10+3)x2=10x2+3x2=20+6=26 

72:4=(40+32):4=40:4+32:4=10+8=18 

У другом разреду се ради искњучиво усмени поступак рачунања. 

Разматрају се случајеви једначина-математичких реченица исказаних помоћу бројева, знака аритметичке операције и релације 

једнакости у којима је један од елемената непознат број представљен словом. На основу веза сабирања и одузимања, множења и 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

27 
 

дељења, као и добро савладаних таблица сабирања, одузимања, множења и дељења, ученици одређују непознати сабирак, умањилац, 

умањеник, чинилац, дељеник и делилац (нпр.7=x+5,12:n=4). Користе се примери једначина које се решавају и проверавају искључиво 

директном применом таблица множења и дељења. Ученицима треба указати на значај провере тачности резултата и навикавати их да 

самостално врше проверу решења. Решавање једначина помаже у утврђивању веза аритметичких операција и уочавања могућности да 

се различите проблемске ситуације могу представити истом математичком реченицом. Задаци са теразијама треба да буду присутни и 

у другом разреду, у циљу разумевања концепта решавања једначина. 

Изграђивање појма разломка започиње повезивањем са искуством везаним за реалистичне ситуације деобе целине на једнаке 

делове, почевши од половине, а надовезује се визуелним приказима фигура подељених на подударне делове. Разломци се визуелизују 

на различите начине и записују симболички. На почетку је корисна манипулација очигледним средствима, нпр. прављење модела 

разломка пресавијањем папира. Половина датог броја јесте број чија удвостручена вредност даје дати број. Половина, трећина, 

четвртина... десетина, односно n-ти део броја, где је 0<n<10, одређује се на основу табличних случајева дељења (нпр. једна трећина 

броја 18 је 6 јер је 18:3=6). 

У оквиру ове теме ученици упознају и други начин записивања бројева, односно записивање бројева римским 

цифрама(I,V,X,L,C) и принцип читања и писања бројева помоћу њих. Решавање проблема са штапићима и сабирање бројева записаних 

помоћу I,V,X,доприноси бољем разумевању овог бројевног система. Показати ученицима на интернету продраме који конвертују 

римске цифре у арапске и обрнуто. Такође је корисно приказати краћи анимирани филм о историји бројева. 

Решавање проблемских задатака у текстуалној форми веома је важан сегмент наставе, јер омогућава повезивање и примену 

математичких знања у реалистичним ситуацијама. Наставник треба да подржи ученике у различитим приступима и начинима 

решавања задатака. Задаци са новцем нису издвојени у посебну тему, већ их трба обрађивати у оквиру ове теме. 

При решавању задатака пажњу усмерити на анализу услова задатака и састављања плана његовог решења:операције које треба 

обавити, бројеви над којима се обављају операције и редослед којим се извршавају те оперције. Ученицима треба показати 

најрационалнији начин решавања задатака, али не треба инсистирати на таквом решавању задатака. Коришћење дијаграма, шема и 

других средстава приказивања може помоћи при решавању проблемских задатака. 

Ученици се подстичу да правилно користе математички језик и употрбљавају термине: десетица, јединица, сабирак, збир, 

умањеник, умањилац, разлика, чинилац, производ, дељеник, делилац, количник, садржалац. Развој писане комуникације подстиче се 

увежбавањем писања поступка рачунања, предствљања информација и описа, и поступка решавања задатака. Усмена комуникација, 
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посебно подстицање ученика да образложе поступак и решење проблема. Помажу ученицима да развију способност математичке 

комуникације. 

На почетку друге теме треба обновити градиво првог разреда које је повезано са овом темом: тачка, права, крива и изломљена 

линија, дуж, отворена и затворена линија. У другом разреду наставља се развој просторног сазнања. Права се увоси као права линија 

која нема ни почетак ни крај, а полуправа као део праве који је ограничен са једне стране. За означавање тачака, правих, полуправих и 

дужи користи правилну математичку нотацију (А,p,Ap и АВ). 

Разликују се отворене и затворене изломљене линије, и уводи појам дужине изломљене линије: (графички и рачунски)и њено 

обележавање. Упознаје се појам обима геометријске фигуре, прво визуелно,као дужина линије добијене графичким надовезивањем 

дужи чије су дужине једнаке дужини страница посматране фигуре, а затим рачунски без употребе формула. Мерењем дужине добијене 

дужи. Ученици треба да се увере да је дужина добијене дужи једнака збиру дужина које су добили сабирањем дужина појединачних 

дужи. На овај начин одређивати и обим троугла, квадрата и правоугаоника. Одговарајуће формуле су предвиђене за следећи разред. 

Цртају се правоугаоник и квадрат пратећи линије квадратних мрежа, односно спајањем тачака на тачкастој мрежи. Цртање ових 

фигура на квадратној и тачкастој мрежи помоћу лењира је добра вежба за развој фине моторике и развијање прецизности и уредности 

код ученника. Осим тога,корисни су и задаци у којима дати правоугаоник, квадрат или троугао треба померити у квадратној мрежи за 

задати број страница квадратића нагоре, надоле, надесно или налево, како би се овај део градива повезао са градивом претходног 

разреда. 

На опажајном  нивоу наставља се развијање појма фигуре симетричне у односу на дату линију на квадратној мрежи. 

Уводи се идеја подударности фигура на интуитивном нивоу манипулацијом и разматрњем да ли би се две посматране 

дводимензионе фигуре могле довести до преклапања. 

У оквиру области мерења уводе се стандардне мерне јединице за дужину метар, дециметар и центиметар (m,dm,cm), насупрот 

нестандарним јединицама мера које су ученици упознали у првом разреду. Стандардне јединице мере треба користити у практичним 

активностима које обухватају цртање дужи задате дужине, мерење и процењивање дужине објеката и растојања у непосредној 

околини. 

Решавањем задатака, израчунавања дужине, развијају се способности изражавања дужине у различитим мерним јединицама као 

и претварања већих мерних јединица у мање, и обрнуто. При рачунању треба водити рачуна о правилном математичком запису. Исто 
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тако, неопходно је и да ученици вежбају да процењују дужине/растојања, провере тачност, процене мерењем, а потом и анализирају 

значајност направљене грешке. Овде треба ученике упознати са тим да се процењивање често користи у свакодневним ситуацијама. 

Уоквиру мерења времена уводе се мерне јединице за време(дан,месец,година,час,минут). У једноставним свакодневним 

ситуацијама користе се јединице за мерење времена,чита и записује време са часовника. Ученицима задавати задатке у којима треба да 

допуне реченице одговарајућим јединицама за време, као и једноставније проблемске задатке са рачунањем времена (без претварања 

јединица мере), укључујући и задатке ,,планирања времена“. Информације се у задацима дају на различите начине: текстуално, 

графички или табеларно. 

Математичке садржаје треба повезивати са садржајима и активностима других предмета (нпр. бројевну полуправу са 

временском лентом, или мерење времена са оријентацијом у времену из Света око нас). Одређени број часова на крају школске године 

треба одвојити за систематизацију и повезивање градива. На овим часовима треба задавати текстуалне, проблемске задатке, задатке са 

геометријским приказом аритметичких задатака, тестуалне задатке у којима су дати подаци који нису битни за решавање 

задатака,логички задаци са одричним реченицама. Циљ оваквих часова је да се утврди и повеже градиво,да се код ученика развија 

способност решавања проблема и логичко-комбинаторно мишљење. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености 

исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика.Тај процес започети иницијалном проценом 

нивоа на ком се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, 

учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност добра прилика за процену напредовања и давања повратне 

информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

.  
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1.4. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СВЕТ ОКО НАС 

 

Наставни предмет: Свет око нас 

Разред: други 

Циљ: Циљ наставе и учења Света око нас је упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 

одговоран живот у њему. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА 

СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Насеље са 

околином 

Други и ја 

 идентификује групе људи којима припада и своју 

улогу у њима;  

 оствари права и изврши обавезе у односу на правила 

понашања у групама којима припада; 

 се понаша тако да уважава различитости других 

људи; 

 прихвати последице када прекрши правила 

понашања групе; 

 сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

 разликује потребе од жеља на једноставним 

примерима из сопственог живота; 

1пд.1.5.1. 

1пд.1.5.2. 

1пд.1.5.3. 

1пд.3.5.1. 

1пд.3.5.2. 

1пд.2.5.1. 

1пд.2.5.2. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Грађанско 

васпитање 

Пројектна настава 

Физичко васпитање 

Култура 

живљења 

 препозна грб, заставу и химну Републике Србије и 

примерено се понаша према симболима; 

 одреди тип насеља на основу његових 

карактеристика; 

 повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку 

активност и разноврсну исхрану са очувањем 

здравља; 

1пд.1.5.4. 

1пд.1.5.5. 

1пд.1.6.2. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање  
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 одржава личну хигијену-руку,зуба и чулних органа; 

 примени правила културног и безбедног понашања у 

саобраћају и превозним средствима у насељу са 

околином; 

 безбедно поступа пре и током временских непогода; 

Човек ствара 

 истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства 

материјала; 

 одабере материјале који својим својствима највише 

одговарају употреби предмета; 

 пронађе нову намену коришћеним предметима; 

1пд.1.3.4. 

1пд.1.3.5. 

1пд.1.3.6. 

1пд.2.3.5. 

1пд.2.3.6. 

 

Ликовна култура 

Пројектна настава 

Кретање и 

оријентација 

у простору и 

времену 

 наводи примере различитих облика кретања у 

окружењу; 

 одабере начин кретања тела, узимајући у обзир 

облик тела, врсту подлоге и средину у којој се тело 

креће ; 

 измери растојање које тело пређе током свог 

кретања; 

 пронађе тражени објекат у насељу помоћу 

адресе/карактеристичних објеката;  

 именује занимања људи у свом насељу са околином; 

 одреди време помоћу часовника и календара 

користећи временске одреднице: сат, дан,седмица, 

месец,годину; 

 забележи и прочита податке из личног живота 

помоћу ленте времена; 

1пд.1.4.1. 

1пд.1.4.2. 

1пд.1.4.4. 

1пд.1.4.5. 

1пд.2.4.1. 

1пд.2.4.5. 

Српски језик  

Математика  

Физичко и 

здравствено 

васпитање  

 

Разноврсност 

природе 

 разликује облике рељефа у свом насељу и околини; 

 разликује облике и делове површинских вода у свом 

насељу и околини; 

 идентификује заједничке особине живих бића на 

примерима из окружења; 

1пд.1.1.2. 

1пд.1.1.3. 

1пд.1.1.4. 

1пд.1.1.5. 

1пд.1.2.3. 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Српски језик 
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 повеже делове тела живих бића са њиховом 

улогом/улогама; 

 разврста биљке из окружења на основу изгледа 

листа и стабла; 

 разврста животиње из окружења на основу начина 

живота и начина исхране; 

 наведе примере који показују значај биљака и 

животиња за човека; 

 штедљиво троши производе које користи у 

свакодневним ситуацијама; 

 разврста отпад на предвиђена места; 

 негује и својим понашањем не угрожава биљке и 

животиње у окружењу; 

 препозна примере повезаности живих бића са 

условима за живот; 

 повеже промене у природи и активности људи са 

годишњим добима; 

 изведе једноставне огледе пратећи упутства; 

 повеже резултате рада са уложеним трудом; 

1пд.1.3.1. 

1пд.1.6.1. 

1пд.2.1.1. 

1пд.2.1.2. 

1пд.2.1.3. 

1пд.2.1.4. 

1пд.2.2.2. 

1пд.2.2.3. 

1пд.2.2.4. 

1пд.2.6.1. 

1пд.3.1.2. 

Начин остваривања програма:  

 Програм наставе и учења Света око нас задржао је досадашњи завичајни принцип. Он одређује просторну и временску блискост 

природних и друштвених појава и процеса. У другом разреду просторни оквир се проширује на Насеље са околином. 

 Уважавање окружења у којем ученици живе директно је у вези са уважавањем искуства и знања ученика. Ученици су идеју о 

свету, себи и окружењу изградили у свакодневним активностима-играњем, слушањем, посматрањем, размишљањем, разговарањем, 

читањем. Зато је важно да полазне тачке у развоју научних идеја о природним и друштвеним појавама и процесима у настави буду 

искуства са којима они долазе у школу. 

 Предметни исходи Света око нас остварују се у спрези садржаја, метода наставе и учења и активности ученика некад унутар 

једне, а најчешће кроз више тема. Зато границе међу темама треба схватати условно и флексибилно. Неки исходи оствариваће се и кроз 

активности у оквиру више наставних предмета. 
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 Редослед програмских тема и садржај унутар тема и структура садржаја уџбеника су само помоћ наставнику код креирања 

годишњих и оперативних планова, а не основ за планирање наставе. 

 Ученике треба оспособљавати да самостално истражују и анализирају природне и друштвене појаве и процесе. Учитељ треба да 

подстакне ученике на различите врсте активности које ангажују више чула паралелно. Учење ће се настављати уопштавањем уоченог 

кроз описивање, поређење, формулисање закључака. 

 Приступ настави и учењу треба да буде повезан и са методологијом научне дисциплине чији се садржаји обрађују. Код 

биолошких садржаја треба укључити посматрање и праћење биолошких феномена, а код садржаја хемије и физике закључивање на 

основу спроведеног огледа. Развијање система појмова подразумева континуирани рад учитеља на успостављању хоризонталне и 

вертикалне повезаности садржаја, као и да се кад год је могуће, приступи корелацији и интегрисаном приступу садржајима на 

међупредметном нивоу кроз наставне и ваннаставне облике рада, и активности у школи и изван ње, као што су: организоване посете, 

шетње, излети, настава у природи. 

Поред коришћења одобрених уџбеничких комплета  у остваривању програма користиће се и шира литература, штампа, аудио-

визуелна средства и електронски медији, а нарочито аутентични природни и друштвени извори као најверодостојнији показатељ 

стварности. 

Учитељ остварује постављени циљ и исходе кроз наставу и остале организационе форме рада у школи. Родитељи се могу  

ангажовати као расположиви потенцијал локалне средине у зависности од њиховог знања, жеља и могућности. 

Приликом планирања наставе и учења руководићемо се: 

 Индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина, темпа учења, и брзине напредовања; 

 Интегрисаним приступом у којем постоји  хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих 

наставних предмета;  

 Партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

 Превасходно активним и искуственим методама наставе и учења; 

 Уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја учења са 

животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог, у свакодневном животу; 

 Неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење, и континуирано сазнавање; 
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 Редовним и осмишљеним прикупљањем релевантих података о напредовању ученика, остваривању предметних исхода и 

постигнутом степену развоја компетенција ученик. 

Већина предметних исхода постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку 

наставника. Пожељне су активности које омогућују интеракцију са физичком и социјалном средином, па се тако откривају односи и  

упознају својства и карактеристике предмета, бића, појава и процеса и стичу се социјалне вештине. Најефикасније методе учења су оне 

које ученика стављају у активну позицију у процесу стицања знања. Значајне активности ученика у оквиру предмета Света око нас су: 

 посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања света у окружењу; 

 описивање-вербално, или ликовно изражавање спољашњих, и унутрашњих запажања; 

 груписање-уочавање сличности и различитости ради класификовања; 

 примена знања у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду; 

 експериментисање- намерно модификовање активности, огледи које изводи сам ученик; 

 сакупљање-прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног окружења; 

 играње-дидактичке, едукативне и спонтане игре; 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика само је део праћења и вредновања образовно-васпитне  праксе. 

Резултате целокуопног праћења и вредновања наставник узима као основу за планирање наредних корака у раду са ученицима и 

развијању своје образовно-васпитне праксе. 

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

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да наставник континуирано и на примерен начин указује 

ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би 

имала улогу подстицајне повратне информације.Вредновање наставе и учења изводиће се усменим проверама,праћењем активности 

ученика на часу и у тимском раду,петнаестоминутним проверама,контролним вежбама,коришћењем квизова знања. Свака активност је 

добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 

сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 
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1.5. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА  КУЛТУРА 

 

Наставни предмет: Ликовна култура 

Разред: други 

Циљ: Циљ наставе и учења Ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естатичке критеријуме кроз 

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

народа. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ОБИЛИЦИ 

 опишите својим речима визуелне карактеристике 

по којима препознаје облике и простор; 

 пореди своје утиске и утиске других о уметничким 

делима, изгледу објеката/предмета и облицима из 

природе и окружења; 

 одреди, самослтално и у сарадњи са другима, 

положај облика у простору и у равни; 

 црта на различитим подлогама и форматима 

папира; 

 обликује једноставне фигуре од меког материјала; 

  Пројектна  настава 

 математика 

 српски језик 

 свет око нас 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 преведе једноставне појмове и информације у 

ликовни рад; 

 изрази, материјалом и техником по избору, своје 

замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања; 

 изрази познате појмове мимиком и покретом тела, 

без звука; 

  Пројектна  настава 

 српски језик 

 математика 

 свет око нас 

 музичка култура 

 физичко и здравствено 

васпитање 
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ЛИКОВНЕ ИГРЕ 

 преобликује сам или у сарадњи са другима 

употребне предмете мењајући им намену; 

 повеже одабрану установу културе са њеном 

наменом; 

 поштује договоре и правила понашања и облачења 

приликом посете установама културе 

  Пројектна  настава 

 српски језик 

 математика 

 свет око нас 

 музичка култура 

 физичко и здравствено 

васпитање 

ПРОСТОР 

 повеже одабрану установу културе са њеном 

наменом; 

 поштује договоре и правила понашања и облачења 

приликом посете установама културе 

  Пројектна  настава 

 српски језик 

 математика 

 свет око нас 

 музичко 

 

Начин остваривања програма: 

Програм Ликовна културе даје сваком наставнику слободу, могућности да испољи креативност, да проналази одговарајуће облике, 

методе и средства за реализацију. Најважније је извршити идентификацију садржаја, полазећи од опажања околине (природе и 

вештачког човековог окружења – објекти које је човек начинио). Најбоље је учење од природе, посматрање, опажање и уочавање 

непоновљивости пророде, из чега ће произићи и потреба за очувањем природе.  

Наставник најпре, показује ученицима како да истражују, а затим их подстиче да то раде самостално. Облици се истражују 

посматрањем предмета из свих углова или са свих страна.  

Наставник може да организује игру трагања за познатим облицима. Ученици посматрају мрље на поду, шаре на тлу, испупч.ења и 

удубљења на зидовима... и у њима траже познате облике. Ове активности подстичу ученике да размишљају о облицима, да пажљивије 

посматрају и да самостално проналазе мотивацију за ликовни рад. 

Парови очигледних визуелних супротности уче се искуствено. Уочавање, поређење и приказивање супротности су активности везане 

за принцип компоновања, контраст, који ће се учити у старијим разредима.  

Принцип компоновања, доминанта, учи се опажањем истакнутог дела (бића, предмета, боје, линије... ) меке целине, без дефиниције и 

усвајање стручног термина. У ликовним задацима ученици спајају различите материјале и предмете номинованим поступцима који 
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укључују  и везивање чвора или машне. Могу да уче како да пакују поклоне, како да ушију дугме, спајају гранчице концем у скулптуру 

коју ће касније осликати темперама... 

Тумачење слике учи се постепено, коришћењем стрипа и анимираног филма за одређивање редоследа радње, главних јунака, особина 

и изгледа... 

Ученици треба да обраћају више пажње на знаке у окружењу, почев од важних саобраћајних знакова за пешаке, до ознака на 

зградама. 

Ученици још увек уче о боји истраживањем, наставник не нуди дефиниције и објашњења, шта су основне боје и како да направе 

изведене боје. Наставник може да тражи да експериментом провере да ли мешањем различитих боја могу да добију основне боје. 

Тонове које добију треба да нанесу на папир.  Било би добро да се ликовни задаци не реализују само сликањем, већ и отискивањем – 

импровизованим печатима, згужваном кесом, дном пластичне флаше... 

Сврха задатака који се раде на основу разноврсних и непотпуних информација, а које ученици треба да допуне и изразе у ликовном 

раду је развој маште.  

О амбијенту се учи тако што се ученицима постављају питања: какав утисак неки просто оставља на њих, како се осећају у том 

простору, шта им привлачи пажњу, а шта им смета, шта би променили, и сл.  

Ученике би требало упознати са једним одређеним музејом, не само са изгледом зграде и локацијом, већ са ентеријером и врстом 

експоната, са сврхом чувања експоната, са активностима, односно шта могу да очекују у музеју, на шта треба да обрате пажњу. 

Пројекти везани за обликовање простора могу да буду обликовање макета и обликовање дела простора у школи. Најједнопставније 

макете обликују се техником колаж. Ученици обликују куће, зграде и друге делове насеља од разноврсне амбалаже – кутије за лекове, 

кутије од кекса, и др. 

Ученици треба да опажају кретање бића и машина. На пример, како лети једна птица, а како јато птица; како се креће један пешак, а 

како група пешака. 

Обликовање елемената сцене, маски и костима за школску представу реализује се у пројектној настави према садржају текста бајке, 

песме, драмског текста. 
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Начин остваривања програма ликовне културе,  наставник остварује комбиновањем различитих врста дидактичког материјала, 

илустрација, шема, комбиновањем методе/технике и облике рада, које активирају ученике, и у којима су самосталинији у раду. 

Наставна методе које наставник користи приликом остваривања програма су стваралачка, дијалошка, илусративна, демонстративна, 

метода усменог излагања.  Наставник треба ученике да упути на коришћење додатне литературе, интернета, енциклопедија, ради 

израде паноа, кратких излагања. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 

 Однос према раду (ученик је припремљен за час, одговорно користи материјал прибор и алатке, одржава прибор и радни 

простор... ); 

 Однос према себи (поставља питања, труди се, учи на грешкама, самосталан је у индивидуалним раду, истрајан је... ); 

 Однос према другима (поштује договорена правила понашања, спреман је да помогне и да сарађује, уважава туђе радове, 

начин размишљања, доживљавања, опажања....); 

 Разумевање (разуме задатак, разуме појмове, разуме процес, разуме визуелне информације ...); 

 Повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, идеје, дела...); 

 Оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове, оригиналан је у односу на своје претходне радове...); 

 Вербално изражавање (учтиво комуницира, кратко и јасно образлаже свој рад, замисао, утисак, опажање, емоције...); 

 Употреба техника (примењује одговарајући процес, контролише однос воде и боје, бира подлогу у односу на технику)... 

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и циљевима задатка.  
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1.6. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 

Наставни предмет: Музичка култура 

Разред: други 

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

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

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

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Слушање музике 

 По завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

 Објасни својим речима утиске о слушаном 

делу,особине тона,доживљај прегласне музике и 

њеног утицаја на тело; 

 Разликује различите инструменте по боји звука и 

изражајним могућностима 

 Препозна музичку тему или карактеристични 

мотив који се понавља у слушаном делу. 

  Српски језик 

 Ликовна култура 

 Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 СОН 

 Грађанско 

васпитање 

 Пројектна настава 

Извођење музика 

 Изговара бројалице у ритму уз покрет 

 Пева по слуху песме различитог садржаја и 

расположења 

 Примењује правилан начин певања и договорена 

правила понашања у групном певању и свирању 

 Свира по слуху ритмичку пратњу уз бројалице и 

песме 

 Повезује почетне тонове песама-модела и 

једноставних наменских песама са бојама 

  Српски језик 

 Ликовна култура 

 Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 СОН 

 Грађанско 

васпитање 

 Пројектна настава 
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 Повезује ритам са графичким приказом 

 Објашњава својим речима доживљај свог и туђег 

извођења 

 Учествује у школским приредбама и 

манифестацијама 

 Математика 

Музичко 

стваралаштво 

 Направи дечје ритмичке инструменте 

 Осмисли покрете уз музику 

 Осмисли ритмичку пратњу за бројалице,песме и 

музичке игре помоћу различитих извора звука 

 Осмисли одговор на музичко питање  

 Осмисли једноставну мелодију на краћи задати 

текст 

 Користи самостално или уз помоћ одраслих 

доступне носиоце звуке 

  Српски језик 

 Ликовна култура 

 Физичко и 

здравствено 

васпитање 

 СОН 

 Грађанско 

васпитање 

 Пројектна настава 

 Математика  

 

Начин остваривања програма: Природа саме музике,па и предмета музичка култура указује на стално прожимање и садејство 

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

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

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

лични однос према музици,а постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуство учења у оквиру овог 

предмета подразумева активно слушање музике,лично музичко истраживање кроз извођење музике и музичко стваралаштво. 

Остваривање програма спровешће се кроз музичке активности у говору и ритму,певању,свирању,покрет уз музику,слушање 

музике и видови стваралаштва. Да би постигао очекиване исходе образовно-васпитног процеса наставник остварује наставу користећи 

глас,покрет и музичке инструменте. Програм наставе и учења омогућава да се поред наведених  композиција за слушање и извођење 

могу користити и композиције  које нису наведене,односно наставник има могућност да максимално до 30%,по слободном избору 

одабере композиције за слушање и извођење водећи рачуна о примерености наставним садржајима, њиховим могућностима и 

интересовањима. На сваком часу ученике треба упућивати да правилно седе,а вежбе дисања организовати кроз интересантну причу и 

игре. Од велике важности је да се ученици упознају са правилима понашања при слушању и извођењу музике,важно је обезбедити 
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тишину и пажњу у току слушања музике и упутити их када треба извођаче поздравити аплаузом. Приликом креирања годишњег и 

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

Саве,Дан школе,8. Март,Нова година...) .Приликом остваривања програма користиће се методе:монолошка,дијалошка,рад на 

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

се следећа наставна средства:аудитивна,аудио-визуелна,визуелна,текстовна,помоћно-техничка средства...Слушање музике је активан 

психички процес који подразумева емоционални доживљај и мисаону активност. Композиција се први пут слуша у целини, са унапред 

постављеним задатком за слушање музике.  

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ 

Химне 

1. Светосавска химна 

2. Државна химна 

3. Школска химна 

 

Народне песме 

1. Кад се Ћира оженио 

2. Чардаш 

3. Ој  Мораво 

4. Банатско коло 

5. Дивна, Дивна 

6. Моравац коло 

 

Песме за децу 

1. П. Ступел: Пахуљице 

2. А. Кораћ: Молимо за фину тишину 

3. А. Кораћ: Радост Европе 

4. М. Субота: Другарство 

5. Н. Херцигоња: Шапутање 
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6. М. Шоуц: Заклео се бумбар 

7. Б. Коцкица: Ласте 

8. Хор Колибри: Тротинет 

9. Хор Колибри: Љубав је то 

10. Д. Лаковић: Дај ми крила један круг 

11. Хор Колибри: Најлепша је земља моја 

12. Хор Колибри: Какви су моји тата и мама 

13. С. Барић: Трепти звезда плавим оком 

14. Р. Милосављевић: Примили смо вести тазе 

15. Л. Вукомановић: Свети Само,мудра главо 

16. М. Бајагић: Мали слонови 

17. Д. Лаковић и хор Колибри: Здравица 

 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ 

 

-Народне песме и традиционалне дечје игре (уз певање) 

-Дечје песме  

-Музичке игре 

-Свирање на дечјим инструментима 

-Стваралаштво 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

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

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

звука ка тумачењу. Из тих разлога, не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању, извођењу и идентификовању музичких 

садржаја. Критеријум у оцењивању је степен ангажовања, уложен труд и лично напредовање сваког ученика у складу са његовим 

музичким могућностима. Оцењује се рад и залагање, интересовање, став умешност, креативност, и слично. Оцењивање је бројчано. У 

оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, а код ученика потенцирати осећање сигурности и 

подршке.  
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1.7. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  

 

Наставни предмет: Физичко и здравствено васпитање 

Разред: други 

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. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

1.ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

 Примени једноставне,двоставне општеприпремне 

вежбе(вежбе обликовања) 

 примењује правилну технику дисања приликом 

вежбања 

  СРПСКИ ЈЕЗИК 

 МАТЕМАТИКА 

 ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

2.МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

 правилно изводи вежбе,разноврсна природна и 

изведена кретања 

 комбинује усвојене моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу 

 одржава равнотежу у различитим кретањима 

 разликује правилно од неправилног држања тела 

 успостави правилно држање тела 

 правилно дише током вежбања 

 изведе кретања,вежбе и кратке саставе уз музичку 

пратњу 

 изведе дечији народни плес 

 

 СРПСКИ ЈЕЗИК 

 СВЕТ ОКО НАС 

 МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

3.ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 користи основну терминологију вежбања 

 поштује правила понашања, у и на, просторима за 

вежбање 

  СРПСКИ ЈЕЗИК 

 СВЕТ ОКО НАС 

 ЛИКОВНА 
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 поштује мере безбедности током вежбања 

 одговорно се односи према објектима,справама и 

реквизитима у просторима за вежбање 

 поштује правила игре 

 навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога 

не вређа 

 прихвати победу и пораз као саставни део игре и 

такмичења 

 уредно одлаже своје ствари пре и након вежбанја 

 уочава улогу делова тела у вежбању 

 уочи промене у расту код себе и других 

 препозна сопствено болесно стање и не вежба када је 

болестан 

 примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току, и 

након вежбања 

 одржава личну хигијену 

 учествује у одржавању простора у коме живи и борави 

 Наведе врсте намирница у исхрани 

 препознаје везу вежбања и уноса воде 

 повеже ходање и трчање са позитивним утицајем на 

здравље 

 препозна лепоту покрета у вежбању 

 придржава се правила вежбања 

 вреднује успех у вежбању 

КУЛТУРА 

 

Начин остваривања програма: Концепција Физичког здравственог васпитања заснива се на јединству наставних, 

ваннаставних и ваншколских организационих облика рада као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизања исхода овог 

васпитно-образовног подручја који се састоји из три предметне области- 

 физичке способности 
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 моторичке вештине 

 физичка и здравствена култура 

Начин остваривања програма се реализује кроз  

 часова физичког и здравственог васпитања 

 слободних активности 

 недеља школског спорта 

 активности у природи) крос, спортски дан, излети, зимовање, летовање...) 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

Ниво ангажованости и однос ученика према обавезама у физичком и здравственом васпитању који обухвата: 

 вежбање у адекватној спортској опреми 

 активно учествује на часовима физичког и здравственог васпитања 

 вежбање и играње у слободно време 

 приказ једног комплекса  опште приппемних вежби (вежби обликовања) без реквизита 

 постигнућа у моторичким вештинама 

Индивидуални напредак ученика 

Код ученика ослобођених  практичног дела прати се и вреднује- 

 познавање основних правила елементарних игара ,основних здравствено –хигијенских правила  вежбања и правилне исхране 

 учешће у ваннаставним активностима 

Праћење и вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела наставе, врши се на основу посебног ангажовања у 

настави 

Праћење вредновање и оцењивање ученика са инвалидитетом  врши се на основу њиховог индивидуалног напретка. 
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1.8. НАСТАВНИ  ПРЕМЕТ:  ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  

 

Наставни предмет: Пројектна настава 

Разред: други  

Циљ: Даље развијање општих међупредметних компетенција (компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и 

информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос 

према здрављу, одговоран однос према околини, естетичка компетенција, предузимљивост и оријентација ка предузетништву) уз 

обавезну употребу информационо комуникационих технологија, усмерена на достизање исхода који се односе на логичко и критичко 

мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства.  

 

Област / Тема Исходи Стандарди Међупредметне компетенције 

Већина области наставних 

предмета за други разред су 

погодне за избор теме за 

реализацију пројектне 

наставе, поред тога и 

значајни датуми, 

обележавање међународно 

важних дана, локално важни 

датуми, активности школе, 

Дан отворених врата и 

слично.  

 

- Даље оспособљавање ученика за самостално 

проналажење информација, 

- Развијање способности за решавање проблема, 

- Развијање критичког и аналитичког мишљења, 

- Развијање способности за персонализовани, 

индивидуални став, уз објективну 

аргументацију, 

- Развијање навике за самостално учење, 

- Сараднички односи у групи, 

- Критички однос према сопственом и туђем 

раду, 

- Оспособљавање за самостално одлучивање, 

- Способност аргументовања, изношења 

чињеница и доказа, 

- Функционално повезивање знања, 

- Усвајање нових и другачијих облика рада, 

- Планирање, 

 У пројектној настави један од 

основних циљева је развијање 

међупредметних компетенција, 

тако да се сви предмети 

међусобно повезују и 

прожимају у остваривању 

зацртаног циља пројекта на 

дубљем нивоу. 
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- Поштовање рокова и преузимање одговорности 

за извршавање задатака, 

- Јачање одељењске кохезије, 

- Повезивање знања са искуствима из 

свакодневног живота, 

- Оспособљавање за практичну примену стечених 

знања у свакодневним ситуацијама, 

- Разумевање сврхе онога што се учи, 

- Ученик треба да зна да укључи и искључи 

рачунар, 

- Коришћење интернета за учење и проналажење 

података, 

- Покретање и коришћење програма за цртање, 

- Развијање навика и способности за 

представљање резултата истраживања и 

самосталног учења, 

- Уме да користи програме за цртање,  

- Уме да користи одговарајуће алатке програма за 

цртање,  

- Уме да сачува свој цртеж на рачунару, 

- Зна да користи интернет за учење и 

проналажење информација уз помоћ 

наставника, 

- Зна да мора правилно да седи при раду за 

рачунаром, 

- Зна да наведе могуће последице на здравље 

услед неправилног коришћења дигиталних 

уређаја. 

 

Начин остваривања програма: Пројектна настава у другом разреду се остварује кроз планирање и детаљну организацију активности 

од стране наставника. Активности су примерене узрасту ученика,  а комбинују се различите технике, облици и методе рада, као и 
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информационо комуникационе технологије. Наставник одређује тип пројекта, који је и даље полуструктурирани, као и етапе које 

пројекат мора да прође да би остварио постављени циљ (увод, планирање, реализација, презентација и вредновање или евалуација). 

Тема пројектне наставе треба да буде везана за план наставе и учења за други разред, може бити везана за неки важан датум, 

међународни или локални, за Дан школе, Дан отворених врата, Дан планете Земље, Дан општине и слично. Активности којима се 

остварује планирано су: самостално сакупљање информација из енциклопедија и друге литературе, са интернета, истраживачки рад,  

експериментисање и огледне активности, активно учење кроз игру, коришћење рачунара и различитих програма за цртање, рачунање, 

писање, теренски рад (посета фабрици, имању, плантажи, различитим објектима у месту и околини у зависности од циља пројекта), 

организовање сајмова, фестивала, вашара, изложби, презентовање родитељима, угледни и огледни часови, радионице са родитељима, 

интервјуи и разговори са људима различитих занимања (експерти у пројекту), прављење албума, фотографисање, прављење колекција 

(различитих материјала), учествовање на манифестацијама у школи и ван ње, сарадња са другим одељењима, разредима и школама, 

излети или посете са одређеним истраживачким задацима, изложбе, кратки филм, текст у новинама, наступ на локалној телевизији... 

 

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

кроз истраживачку активност ученика, оствареност постављених задатака, рад на истраживању и сакупљању потребних информација, 

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

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

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

инструмент итд у зависности од циљева и продуката пројекта. Посебан нагласак се даје квалитету, а не квантитету постигнутог циља и 

добијених продуката. 
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1.9. НАСТАВНИ  ПРЕМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Наставни предмет: Грађанско васпитање 

Разред: други 

Циљ: Циљ наставе и учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и 

правима других,отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице,уважавајући 

принципе,процедуре и вредности демократског друштва. 

Годишњи фонд часова: 36 часова 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ЉУДСКА ПРАВА  

Ја и други у 

различитим групама 

 разликује понашања појединаца која 

доприносе или ометају функционисање и 

напредовање групе; 

 успоставља,гради и чува успешне односе са 

члановима групе којој припада; 

 искаже своја осећања и потребе на начин који 

не угрожава друге; 

 препозна и уважи осећања и потребе других: 

 наведе и својим речима објасни основна права 

детета садржана у Конвенцији о дечјим 

правима; 

 прихвата и образлаже на примерима из 

живота да свако дете има иста права без 

обзира на различитости  

 СОН 

Српски језик 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Пројекта настава 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

   Школа као 

 препозна ситуације кршења својих и туђих 

права и показује спремност да тражи помоћ; 

 договара се и одлучује у доношењу правила 

 СОН 

Српски језик 

Музичка култура 
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заједница групе и да се понаша у складу са њима; 

 наводи примере међусобне повезаности права 

и одговорности; 

 разликује ненасилну од насилне 

комуникације међу члановима групе међу 

примерима из свакодневног живота,из 

књижевних дела које чита и филмова које 

гледа; 

 саслуша излагање саговорника без упадица са 

уважавањем; 

Ликовна култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Пројекта настава 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Школа као безбедно 

место 

 представи шта садржи и чему служи 

Правилник о безбедности ученика његове 

школе; 

 понаша се у складу са Правилником о 

безбедности ученика; 

 препознаје предности,ризике и опасности по 

себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењу мобилног телефона и интернета; 

 износи мишљење,образлаже идеје,даје 

предлоге који могу унапредети безбедност 

ученика у школи; 

 СОН 

Српски језик 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Пројекта настава 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Школа као безбедно 

место за све 

 наводи примере одговорности одраслих и 

ученика за безбедност у школи; 

 сарађује и преузима различите улоге на 

основу одговора у групи; 

 учествује у изради плана једноставне акције; 

 са другим ученицима изводи и документује 

једноставну акцију; 

 доприноси промоцији и акцији; 

 на једноставан начин вреднује изведену 

акцију 

 СОН 

Српски језик 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Пројекта настава 
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Начин остваривања програма: Остваривање исхода захтева примену различитих интерактивних облика рада као и одабир и 

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

дискусије, мини истраживања, једноставне акције као и да сами осмисле неке друге активности. Радионице треба да започињу причом 

која је блиска искуству ученика,а садржи неку врсту заплета,као повод за дискусију у пару или у мањој групи, а завршава разменом у 

целој групи. Циљ је да се пружи могућност сваком ученику да преиспита своје мишљење и  деловање због појаве конфликта између 

његове тачке гледишта и тачке гледишта која је различита од његове. Активности на часу треба да теку, да обезбеде искуствено учење, 

тј. уобличавање и појимање личних, аутентичних  доживљаја и ставова ученика кроз размену у групи, а не преношење готових  знања, 

туђих увида, или готових предлога. У програму су наведени садржаји које наставник може да допуњује, проширује и мења према 

конкретним потребама плану сопственог рада али увек имајући у виду исходе које треба остварити. Грађанско васпитање, као програм 

део је ширег концепта образовања за демократију и грађанско друштво и у том смислу је тесно повезано са другим предметима,  

ваннаставним активностима. У овом програму продукти ученичких активности имају посебан значај. Они могу бити различите врсте, 

као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације,прикази резултата истраживања и друго. За реализацију програма и 

остваривање дефинисаних исхода врло је важна улога наставника, он је тај који даје повратну информацију и подстиче ученике на 

разумевање односа у групи. Он подржава ученике када им је тешко да се изразе, покаже им у избору правих речи. Наставник треба да 

обезбеди да се на часу сваки ученик осећа уважено,прихваћено и добродошло у својој различитости уз обавезу поштовања и 

уважавања других и другачијих погледа и мишљења.  

Праћење и вредновање наставе и учења: Оцењивање ученика у грађанском васпитању се остварује у складу са Правилником о 

оцењивању у основној школи. Оно је описно и подразумева да ученици имају увид у своје напредовање које није само у овом 

изборном програму већ и у развоју неколико међупредметних  компетенција,посебно одговорно учешће у демократском друштву, где 

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

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

способност да се нађе веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, разликује чињенице од 

интерпретације, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, дају креативна решења. Наставник, такође, прати и 

вреднује како ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, како превазилазе тешкоће, да 

ли показују критично мишљење. 
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2. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

Циљеви образовања и васпитања у шестом  разреду су:  

 

 свеобухватни интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са 

његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

 стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично остварење и развој, инклузију и запослење и 

стицање и развијање основних компетенција у погледу комуникације на матерњем језику, комуникације на страним језицима, 

математичке писмености и основних компетенција у науци и технологији, дигиталне компетенције, компетенције учења како се 

учи, међуљудске и грађанске компетенције и културног изражавања;  

 развој стваралачких способноти, креативности, естетске перцепције и укуса;  

 развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење 

информационо-комуникационих технологија; 

 оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду и 

свакодневном животу ради унапређивања личног живота и економског, социјалног и демократског развоја друштва;  

 развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и укључивање у 

међународне образовне и професионалне процесе; 

 развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;  

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

 оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, потребама тржишта 

рада, развојем савремене науке, економије, технике и технологије; 

 развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и 

развоја физичких способности; 

 развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;  

 развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности 

за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; 

 развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на 

поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, 

слободе, поштења и личне одговорности; 

 формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, 
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националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и 

светскекултурне баштине; 

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

уважавање различитости; 

 повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе засноване на знању. 

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

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

 

ПЛАН  НАСТАВЕ  И  УЧЕЊА ЗА ШЕСТИ  РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Редни 

број 

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Српски језик и књижевност 4 144 

2. Енглески језик 2 72 

3. Историја  2 72 

4. Географија  2 72 

5. Физика  2 72  

6. Биологија  2 72 

7. Математика  4 144 

8. Информатика и рачунарство 1 36 
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9. Техника и технологија 2 72 

10. Ликовна култура 1 36 

11. Музичка култура 1 36 

12. Физичко и здравствено васпитање 2 72 + 54
7
 

УКУПНО:А 25 954 

 Б.ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава/Грађанско васпитање
8
 1 36 

2. Други страни језик-Руски језик
9
 2 72 

3. Матерњи језик са елементима националне 

културе
10

 

2 72 

УКУПНО:Б 3-5* 108-180* 

УКУПНО:А+Б 28-31* 1062-1170* 

 

                                                           
7 Обавезне физичке активности ученика реализују се у оквиру предмета физичко и здравствено васпитање. 
8 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 
9 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима, у случају 

наше школе кадровске могућности нам дозвољавају да понудимо ученицима руски језик, и изучавају га до краја другог циклуса 
10 Ученик припадник националне мањине, који слуша наставу на српском језику моше да изабере овај предмет али није у 

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

Редни 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Недељни  Годишњи  

1. Редовна настава 28-31 1062-1170
11

 

2. Слободне наставне активности
12

 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

Рени 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ванннаставне активности
13

 1 36 

3. Екскурзија  До 2 дана годишње 

                                                           
11

 Број часова за припаднике националних мањина. 
12 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну 

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

могужностима школе, просторним и људским ресурсима. 
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ПРОГРАМ ОРИЈЕНТИСАН НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА  

Структура програма свих наставних предмета је конципирана на исти начин. При релизацији наставе акценат ће бити на 

остваривању исхода, међупредметном повезивању и остваривању стандарда постигнућа. На почетку се налази циљ наставе и учења 

предмета за други циклус образовања и васпитања. Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима 

образовања и васпитања и потребама и могућностима ученика шестог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме 

садржаје који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода 

који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави 

захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења конкретног наставног предмета. 

Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних 

предметних, тако и кључних, као и међу предметних. Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења 

може се видети како се постављају темељи развоја кључних и општих међу предметних компетенција које желимо данаши ученици 

имају на крају основног образовања. На путу остваривања циља и исхода кључна је улога наставника који добија значајан простор за 

слободу избора и повезивање садржаја; метода, поступака и техника наставе и учења и активности ученика. Програми наставе и учења 

намењени су, пре свега, наставницима који непосредно раде са ученицима, али и онима који на посредан начин узимају учешће у 

образовању и васпитању. Програми наставе и учења су наставницима полазна основа за развијање образовно-васпитне праксе: за 

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

остваривања и праћења и вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања, разговор са колегама,  итд.  

За ученике који услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, каснијег укључивања у школовање, недовољног 

познавања језика и других разлога не могу да савладају наставни план и програм, пружа се додатна подршка и израђује индивидуални 

образовни план у складу са индивидуалним могућностима сваког ученика, а он је саставни део школског програма. Такође за ученике 

који показују изузетне спообности и даровитост припрема се индивидуални образовни план. Индивидуални образовни планови се 

чувају посебно код стручних сарадника. 

Слободне наставне активноти школа припрема по програму коју су претходно донети као изборни (чувари природе, 

свакодневни живот у прошлости, хор и оркестар, цртање, сликање и вајање), а ученици се о похађању истих изјашњавају. Школа 

такође припрема и даје могућност да се ученици укључе и определе за ваннаставне активности. (излети, екскурзије, културне, 

уметничке, спортске, друштвене), а све у складу са њиховим тренутним интересовањима и могућностима школе, како просторним, 

тако и техничким, да их у томе подрже. Такође, битно је навести да постоји могућност допуне и усаглашавања школског програма у 

складу са новим тенденцијама, интересовањима ученика, и променама које су свакодневне.  
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2.1. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК  И КЊИЖЕВНОСТ  

 

Наставни предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: Шести 

Циљ: Циљ наставе и учења српског језика и књижевности јесте да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим 

комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела 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 култури, као и о медијској писмености; да 

стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

КЊИЖЕВНОСТ 

 повезује књижевне термине и појмове обрађиване 

у претходним разредима са делима које чита; 

 чита са разумевањем; 

 уме да одреди књижевни род и врсту, 

 прави разлику између лирског, епског и драмског 

дела; 

 уме да анализира лирску песму (стих, строфа, 

рима); 

 очава теме, мотиве, радњу, време и место радње, 

 разликује драмске етапе поготово заплет и расплет; 

 прави разлику између појма песника и лирског 

субјекта; појма приповедача и писца дела; 

СЈ. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 

СЈ. 1.2.1. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 

1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. 1.4.7. 

1.4.8. 1.4.9. 

СЈ. 2.1.1. 2.1.2. 2.4.4. 2.4.5. 

2.4.6. 2.4.7. 2.4.8. 

СЈ.  3.4.1. 3.4.3. 3.4.4. 

Страни језици,  

Историја,  

Географија,  

Музичка култура,  

Ликовна култура,  

Верска настава, 

 Грађанско 

васпитање, 

Информатика 
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  разликује облике казивања; 

 одређује стилске фигуре; 

 уочава визуелне, звучне, тактичне и олфакторне 

елементе песничке слике 

 анализира узрочно-последичне односе у тексту и 

вреднује истакнуте идеје које текст нуди; 

  анализира поступке ликова у 

књижевноуметничком тексту, служећи се  

аргументима из текста; 

 уочава хумор у делу; 

  разликује хумористички од елегичног тона; 

 илуструје етнолошке елементе из прошлости 

описане у књижевним делима; 

  уважава националне вредности  и вреднује 

културноисторијску баштину; 

  препоручује књижевно дело уз кратко 

образложење; 

  упоређује књижевно и филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст 

ЈЕЗИК 

 повезује граматичке појмове обрађене у 

претходним разредима са новим наставним 

садржајима; 

 повезује делове речи у вези са њиховим грађењем; 

 разликује гласове српског језика по звучности и 

месту изговора; 

 разликује врсте гласовних промена у једноставним 

СЈ. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.7. 

1.2.8. 

СЈ. 1.3.1. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 

1.3.9.  1.3.10. 

СЈ.2.2.1. 2.2.5. 2.3.2. 2.3.3. 

2.3.4.  

СЈ. 3.2.5. 3.3.2. 3.3.4. 

Страни језици,  

Музичка култура,  

Ликовна култура,  

Грађанско 

васпитање, 

Информатика 
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примерима и примењује књижевнојезичку норму; 

 одређује врсте и подврсте заменица, као и њихов 

облик; 

 препознаје глаголска времена и употребљава их у 

складу са нормом; 

 разликује реченице по комуникативној функцији; 

 доследно примењује правописну норму; 

 користи школски правопис; разликује дуги и 

кратки акценат у изговореној речи; 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 употребљава различите облике усменог и писменог 

изражавања; препричавање различитих типова 

текста, без сажимања и са сажимањем, причање (о 

догађајима и доживљајима) и описивање; 

 разликује и гради аугментативе и деминутиве; 

 саставља обавештење, вест и кратак извештај; 

 разуме основна значења књижевног и 

неуметничког текста; 

 проналази, повезује и тумачи експлицитно и 

имплицитно садржане информације у краћем, 

једноставнијем књижевном и неуметничком 

тексту; 

 драматизује одломак одабраног 

књижевноуметничког текста; 

 говори јасно тако што  поштује стандарднојезичку 

норму; 

 изражајно чита обрађене књижевне текстове. 

СЈ. 1.2.8.  

СЈ. 2.2.2. 

СЈ. 3.3.1. 3.1.2. 

СЈ. 3.2.4. 

С.. 3.4.7. 3.4.8. 

Страни језици,  

Историја,  

Географија, 

Музичка култура,  

Ликовна култура, 

 Грађанско 

васпитање, 

Информатика 
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Начин остваривања програма: 

Наставни програм предмета Српски језик и књижевност чине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка култура.Све 

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

Окосницу програма Књижевности чине текстови из лектире. Лектира је разврстана по књижевним родовима – лирика, епика, 

драма и обогаћена избором нефикционалних, научнопопуларних и информативних текстова. Обавезни део лектире састојисе, 

углавном, од дела која припадају основном националном корпусу, али је обогаћен савременим, актуелним делима. Избор дела је у 

највећој мери заснован на принципу прилагођености узрасту. 

У настави Језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану комуникацију стандардним (књижевним) српским 

језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на усвајање језичких правила и граматичке норме, већ и на разумевање 

њихове функције и правилну примену у усменом и писменом изражавању. Правописна правила се усвајају путем систематских 

вежбања (правописни диктати, исправка грешака у датом тексту, тестови са питањима из правописа итд.). 

Развијање Језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Ова наставна област, иако је програмски 

конституисана као посебно подручје, мора се повезивати с обрадом књижевних текстова као репрезентативних образаца изражавања, а 

такође и са наставом граматике и правописа. Језичка култура се негује спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби, које 

имају за циљ богаћење речника и развијање способности и вештине изражавања. Када су у питању домаћи задаци, препоручује се да се 

четири задатка пишу ћирилицом, а четири латиницом (наизменично). Годишње се раде четири школска писмена задатка – по два у 

сваком полугодишту (један час за израду задатка и два за анализу и писање побољшане верзије састава). Школске писмене задатке 

требало би писати ћирилицом, а два исправка латиницом.  

Програм све три предметне области се остварује на редовној, додатној и допунској настави. Рад наставника се заснива на 

планирању, остваривању, праћењу и вредновању наставе. Програм je усмерен ка циљевима који указују на то шта је ученик у 

комуникацији у стању да разуме и примени. За остваривање циљева планиране су различите активности и методе. У све три предметне 

области примењиваће се следеће методе рада: монолошка, дијалошка, демонстративна, текст метода, метода самосталних ученичких 

радова, као и следећи облици рада: фронтални, индивидуални, групни рад и рад у паровима. Током часа ће се динамично смењивати 

активности: слушање и реаговање на упутства наставника или са аудио-записа, рад у паровима, малим и великим групама 

(минидијалози, игра по улогама, симулације, итд.), мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.), 
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вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа), игре примерене узрасту, повезивање звучног материјала са 

илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом, или именовање наслова. 

У настави ће се користити звучна читанка, постери и друга аудио-визуелна средства. Од 2018. године постоји могућност да се у 

настави користи и електронски уџбеник. Настава се изводи у кабинетима за српски језик који су опремљени компјутером и 

интернетом, а могуће је користити и пројектор у настави. Ученици ће бити у могућности да као извор користе материјал са интернет 

страница као што је, рецимо, страница rastko.org. У оквиру редовне наставе обележаваће се Европски дан матерњег језика, Нова 

година; ученици ће учествовати уобележавању Дечје недеље и у организацији приредби поводом обележавања Дана Светог Саве и 

Дана школе; такође, учествоваће у изради школског часописа ,,Школско звоно“. Крајњи циљ додатне наставе је и учествовање на 

бројним такмичењима: такмичење из српског језика и језичке културе, такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада“, 

такмичење рецитатора, такмичење ,,Читалићи“. Биће организована и књижевна окупљања поводом годишњица рођења и смрти наших 

истакнутих књижевника, као и дружења са песницима. Такође, ученици ће активно, кроз наставу српског језика, радити корелацију са 

разним другим пројектима, нпр. Професионсална оријентација, или Заједно ка средњој школи. Ученици ће бити укључени и у друге 

пројекте или радионице за које сматрамо да су важне за испољавање различитих талената или могућности и знања ученика. Такође, од 

2018. године практикујемо и сарадњу са другим школама у различитим видовима рада, а све своје активности објављујемо и у 

интернет часопису tablа.org.rs. Своје учешће имамо и у једном од највећих школских пројеката „Фестивал науке”. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Сваки наставни час и свака активност ученика  прилике су за формативно оцењивање, односно регистровање напретка ученика 

и упућивање на даље активности. Резултат оваквог вредновања даје повратну информацију и ученику и наставнику о томе које 

компетенције су усвојене, а које нису, као и о ефикасности одговарајућих метода које је наставник применио ради остваривања циља 

(самоевалуација наставника). Формативно вредновање je праћење ученичких постигнућа, начина рада и средство које омогућава да 

наставник у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за 

напредовање код ученика, а не истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој 

слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи 

рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), 

усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена 

социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати 

ученицима. Наставник ће водити педагошку свеску где ће вршити евалуацију сваког сегмента наставе. Ученицима ће се оцена 

образложити и уједно указати на чему треба више радити. 
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Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом.  

1. Сврха оцењивања:  - сумативно оцењивање 

Могућа средства оцењивања: писмени задаци, писмене вежбе, контролни задаци, петнаестоминутне вежбе, домаћи задаци, 

читалачки дневник, есеји, ученичке презентације. 

2. Сврха оцењивања:  - формативно оцењивање 

Могућа средства оцењивања: посматрање, језичке вежбе, самоевалуација, активност на часу, вршњачко оцењивање. 
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2.2. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: Шести разред 

Циљ: Циљ наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних 

и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 

наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. Ученик треба да усвоји основна знања из енглеског 

језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Лични идентитет 

 разуме краће текстове који се односе на поздрављање, 

представљање и тражење /давање информација личне 

природе; 

 поздрави и отпоздрави, представи себе и другог 

користећи једноставна језичка средства;- постави и 

одговори на једноставнија питања личне природе; 

 у неколико везаних исказа саопшти информације о 

себи и другима 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.13. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.20. 

ПСТ.2.1.22 

Српски језик и 

књижевност 

Школа, школски 

живот, образовање 

и васпитање 

 разуме једноставније исказе који се односе на 

одлуке, обећања, планове, намере и предвиђања и 

реагује на њих; 

 размени једноставније исказе у вези са обећањима, 

одлукама,плано- вима, намерама и предвиђањима; 

 разуме једноставније забране, правила понашања, 

своје и туђе обавезе и реагује на њих; 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.14. 

Српски језик и 

књижевност, 

Грађанско васпитање 
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 размени једноставније информације које се односе 

на забране и правила понашања у школи и на јавном 

месту, као и на своје и туђе обавезе; 

ПСТ.2.1.15. 

 

Слободно време - 

забава, разонода, 

хобији 

 разуме једноставније текстове у којима се описују 

сталне, уобичајене и тренутне радње и способности; - 

размени информације које се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

 опише сталне, уобичајене и тренутне догађаје 

активности и способности користећи неколико везаних 

исказа; 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.23. 

ПСТ.2.2.2. 

Српски језик и 

књижевност 

Исхрана и 

гастрономскенавик

е 

 разуме једноставније изразе који се односе на 

количину нечега; 

 пита и каже колико нечега има/ нема, користећи 

једноставија језичка средства; 

 на једноставан начин затражи артикле у продавници 

једноставним  изразима за количину, наручи јело и/или 

пиће у ресторану и пита/каже/ израчуна колико нешто 

кошта; 

 састави списак за куповина намирнице и количина 

намирница  

 изрази количину у мерама 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.2.1.20. 

ПСТ.2.2.2. 

Српски језик и 

књижевност, 

Математика 

Обичаји и 
традиција,фол

клор, 
прославе 

(рођендани, 
празници) 

 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.; 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.23. 

ПСТ.2.2.2. 

Српски језик и 

књижевност, 

Историја 

Медији, масмедији,  разуме једноставније изразе који се односе на ПСТ.1.1.1.  
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интернет и 

друштвене мреже 

поседовање и припадност; 

 формулише једноставније исказе који се односе на 

поседовање и припадност; 

 разуме једноставније исказе који се односе на 

изражавањедопадања и недопадања и реагује на њих; 

 изрази допадање и недопадање уз једноставно 

образложење; 

 разуме једноставније исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на њих; 

 изражава мишљење, слагање/неслагање и даје кратко 

образложење; 

ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.2.2.2. 

 

Начин остваривања програма: 

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

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

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

комуникацији у стању да разуме и продукује. Улога наставника је да контекстуализује програм према потребама конкретног одељења, 

имајући у виду састав одељења и карактеристике ученика, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, 

уџбенике и друге наставне материјале. За остваривање исхода планиране су различите активности и методе. Радиће се следећим 

методама фронтална, монолошка, дијалошка, рад на тексту, рад у паровима и рад у групи. Током часа ће се динамично смењивати 

технике / активности: слушање и реаговање на команде наставника на страном језику, или са аудио записа , рад у паровима, малим и 

великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.), мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, 

постера и сл.), вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа), игре примерене узрасту, повезивање звучног 

материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом, или, пак, именовање наслова. 

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

користе у комуникацији и истраживању. У настави ће се користити дигитални уџбеник, презентације, постери и друга аудио-визуелна 

средства. Настава се изводи у кабинету за енглески језик, који је опремљен компјутером, пројектором и интернетом, тако да ће се и 

интернет користити као извор.С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, ученици ће бити у могућности да као извор 
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користе материјал са фејсбук странице My English Corner, English Zitkovac. У оквиру редовне наставе обележаваће се Европски дан 

језика, Нова година. Ученици ће учествовати на међународном такмичењу HIPPO.  

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења, вредновања и самовредновања сопственог рада, како би 

се стално унапређивао наставни процес. У настави ће се вредновати процес и продукти учења.  Процес праћења остварености исхода 

почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како бисмо могли да планирамо наставни процес и процес праћења 

и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код 

формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација, 

пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује 

оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године,циклуса образовања).  Сврха 

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

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

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

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

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

вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима, односно, усаглашени са техникама, типологијом 

вежби и врстама активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа.Таква 

правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу. Наставник 

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

на чему треба више радити. 
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2.3. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА  

Наставни предмет: ИСТОРИЈА 

Разред: шести 

Циљ: Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве процесе и личности,стекне знања и компетенције 

неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, културно историјском наслеђу , друштву и држави у којој живи. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

По завршетку разреда  ученик ће бити устању да: 

 образложи узроке и последице историјских 

догађаја на конкретним примерима ; 

 пореди историјске појаве ; 

ИС 1.1.1, ИС 112 

,ИС114 ,ИС115 , 

ИС.116,  ИС.121 

,ИС.123 , ИС124 

,ИС214, 

ИС.221,ИС.222, 

ИС.311,ИС312, 

ИС321 

Географија 

Српски језик и 

књижевност 

ЕВРОПА , 

СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

 наведе најзначајније последице настанка и развоја 

држава у Европи и Средоземљу у средњем и раном 

новом веку; 

 на основу датих примера изводи закључак о 

повезаности националне историје са регионалном 

и европском (на плану политике, економских 

прилика, друштвених и културних појава); 

 сагледа значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском контексту ; 

 приказује на историјској карти динамику 

различитих историјских појава и промена; 

ИС111, ИС112 

,ИС.114 ,ИС.115 

,ИС117 ИС118 , 

ИС119 ИС121, 

ИС123  ИС124 

,ИС211, ИС212 , 

ИС214. ИС215 

ИС216 ,ИС221 

ИС222 ИС224, 

ИС311, , ИС313, 

ИС314 ,ИС315 

Географија 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Верска настава 
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 на историјској карти лоцира правце миграција и 

простор насељен Србима и њиховим суседима у 

средњем и раном новом веку; 

ИС316, ИС321  

ЕВРОПА 

,СРЕДОЗЕМЉЕ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

 идентификује разлике између типова државног 

уређења у периоду средњег и раног новог века; 

 изводи закључке  о значају српске средњовековне 

државности и издваја најистакнутије владарске 

породице; 

 пореди положај и начин живота жена и 

мушкараца,различитих животних доби 

,припадника постојећих друштвених слојева у 

средњем и раном новом веку; 

 разликује основна обележја  и идентификује 

најзначајније последице настанка и ширења 

различитих верских учења у средњем и раном 

новом веку; 

 на понуђеним примерима разликује легенде и 

митове од историјских чињеница,као и историјске 

од легендарних личности; 

ИС111, ИС.112  

ИС.114, ИС.115, 

ИС.116, ИС.117, 

ИС.118 , ИС119 

ИС.121 

,ИС123,ИС.124, 

ИС.211 ИС213 

,ИС.214, ИС215 

ИС.216, ИС.221, 

ИС.222, ИС224 , 

ИС311, ИС.313, 

ИС314 ИС315, 

ИС.316, ИС321 

Географија 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Верска настава 

ЕВРОПА,СВЕТ И 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У 

РАНОМ НОВОМ 

ВЕКУ 

(Прединдустријско 

доба) 

 образлаже најважније последице научно-

техничких открића у периоду средњег и раног 

новог века; 

 идентификује основне одлике и промене у начину 

производње у средњем и раном новом веку; 

 илуструје примерима значај прожимања 

различитих цивилизација; 

 разликује споменике различитих епоха ,са 

посебним освртом на оне у локалној средини; 

 илуструје примерима важност утицаја политичких, 

ИС111, ИС.112, 

ИС.114 ,ИС115, 

ИС.116 

,ИС.117,ИС.118 

,ИС.119 ,ИС.1110  

ИС.121,ИС123 , 

ИС124, ИС211, 

ИС212 ИС.213, 

ИС214, ИС215  

ИС216 

,ИС221,ИС222, 

Географија 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Техника и 

технологија 
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привредних, научних и културних тековина 

средњег и раног новог века у савременом друштву; 

 користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних историјских 

извора и литературе; 

 повеже визуелне и текстуалне информације са 

одговарајућим историјским контекстом 

(хронолошки, политички, друштвени, културни); 

 учествује у организовању и спровођењу 

заједничких школских активности везаних за 

развој културе сећања. 

ИС224 , ИС.225, 

ИС.311.  ИС313 

,ИС315, ИС316, 

ИС321  

Начин остваривања програма: 

Ученици у шести разред улазе са знањем о основним историјским појмовима, са одређеним животним искуствима уобличеним 

ставовима и на томе треба пажљиво градити нова знања, вештине ставове и вредности. 

Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљ учења предмета и 

дефинисане исходе. Редослед исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Између исхода 

постоји повезаност и остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода. Многи од исхода су процесни и представљају 

резултат кумулативног дејства образовно-васпитног рада, током дужег временског периода и обраде различитих садржаја. 

Наставник треба да искористи велике могућности које историја пружа у подстицању ученичке радозналости. Наставни садржаји 

треба да буду представљени као  “ прича” богата информацијама и детаљима,како би им историјски догађаји , појаве и процеси били 

предочени јасно , детаљно, живо и динамично. Посебно место у настави историје имају питања која поставља наставник ученицима 

,као и питања која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали користећи различите изворе 

информација.  

Да би схватио догађаје из прошлости ,ученик треба да их “оживи у свом уму” , у чему велику помоћ може пружити употреба 

различитих историјских текстова , карата и других извора историјских података (документарни ,играни и дигитални материјали, 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

70 
 

музејски експонати ,илустрације), обилажење културно-историјских споменика и посете установама културе. Изузетно је важно 

коришћење историјских карата јер омогућава ученицима да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме се неки од 

догађаја одвијао. 

Историјске садржаје треба искористити и за развијање језичке и говорне културе,јер ти садржаји богате и оплемењују језички 

фонд ученика.  

Одређене теме ,по могућности,треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета , посебну пажњу треба 

посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба интернете, 

прављење презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата). 

За постизање максималних резултата у настави историје ,поред редовне наставе,наставник треба да организује и часове додатне и 

допунске наставе. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати 

његов даљи рад. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације , а ученике треба 

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

Сваки наставни час и свака активност ученика су прилика за регистровање напретка ученика . 

У настави орјентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења . У вредновању наученог , поред усменог 

испитивања ,користе се и тестови знања ,дискусија ,дебата и сл. У формативном оцењивању се користе различити инструменти , а 

избор зависи од врсте активности која се вреднује. Вредновање активности , нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са 

групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање) и 

самоевалуација. 

Праћење напретка ученика обавља се суцесивно у току целе школске године на основу јединствене методологије која предвиђа 

следеће: 

 Способност да ученици уреде податке у вези саодређеним догађајем или ситуацијом тако да се у њима види редослед 

 Да податке ставе у контекст других података које већ знају о том периоду 
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 Да у погледу повода и узрока испитују доступан материјал и да га поређају по важности 

 Да саставе усмено или писмено јасан и логичан приказ на основу анализе 

 Да у изворима уоче релевантне податке који ће им помоћи да одговоре на питања која постављају 

 Да буду способни да постављају релевантна питања. 
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2.4. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА  

 

Наставни предмет: Географија 

 

Разред: шести 

 

Циљ: Циљ учења географије је да ученик савлада природно-географске, демографске, насеобинске, политичко-географске, економско-

географске и интеграционе појаве и процесе у Европи. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Друштво и географија 

Ученик ће знати: 

 да успостави везу иземђу физичко географских 

и друштвено географских објеката; 

 ГЕ. 1.3.1. -историја 

-ликовна култура  

-српски језик 

Географска карта 

 да одреди математичко географски положај на 

Земљи; 

 да анализира и тумачи опште географске и 

тематске карте; 

 треба да зна да се оријентише у простору; 

ГЕ.1.1.1. 

ГЕ.2.1.1.ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.1.2. ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.1.1.3. ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

-историја 

-ликовна култура  

-српски језик 

Становништво 

 да разуме размештај светског становништва; 

 да разуме природно кретање становништва, 

миграције и структуре становништва; 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

-историја 

-ликовна култура  

-српски језик 

Насеља 

 да анализира географски положај насеља; 

 да објасни процесе у развоју насеља у Србији, 

Европи и свету: 

 да разликује типове насеља; 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

-историја 

-ликовна култура  

-српски језик 
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Привреда 

 утицај природних и друштвених фактора на 

развој и размештај привредних делатности; 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.3.3.2. 

-историја 

-ликовна култура  

-српски језик 

-економска географија 

Држава и 

интеграциони процеси 

 треба да разуме политичко географску 

структуру државе; 

 треба да разуме процесе који су довели до 

формирања савремене политичке географске 

карте света; 

ГЕ.2.3.2. 
-историја 

-ликовна култура  

-српски језик 

-политичка географија 

Географија Европе 
 да разуме и објасни како се издвајају 

географске регије у Европи; 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.2. 

-историја 

-ликовна култура  

-српски језик 

 

Начин остваривања програма: У географији за шести разред издвојено је седам тематских целина: Друштво и географија, 

Географска карта, Становништво, Насеља, Привреда, Држава и интеграциони процеси и Географија Европе. 

Кроз све теме географије за 6. разред, ученици ће самостално, у групама или у паровима, уз помоћ наставника, наставних 

средстава и информационих технологија обрађивати градиво. 

У теми ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА ученици ће се упознати са општим предметом проучавања ове широке области географије. 

Друштвена географија проучава становништво, насеља и привреду. 

У теми ГЕОГРАФСКА КАРТА, ученици се упознају са појмом географска карта, са њеним практичним коришћењем и начином 

оријентације у простору. При обради садржаја из картографије неопходно је користити глобус, индукциони глобус и карту Света. 

Битно је објаснити како се представља рељеф на картама различитим методама (изохипси, боја, сенчења и шрафирања). Од великог 

значаја је научити и оспособити ученике да читају, тумаче и анализирају општегеографске и тематске карте. 

Тема СТАНОВНИШТВО се бави кретањем броја становника на Земљи, густином насељености и природним и друштвеним 

кретањем становника и структурама становништва. С обзиром на комплексност проблематике, наставницима се предлаже да уз помоћ 

географске карте, различитих тематских карата, дијаграма, графикона,објасне ученицима основне демографске процесе, издвоје 

карактеристичне регионе и укажу на позитивне и негативне трендове у развитку становништва у Свету и Србији. 

У оквиру теме НАСЕЉА ученици се упознају са основним појавама и процесима у развоју насеља у Србији.Акценат се треба 

ставити на појмове урбанизација и депопулација. Садржај ове теме ученици обично обрађују у групи, тако што се свакој групи задаје 

по једно насеље из Србије или свете, а задатак групе је да открије и објасни; положај насеља, његову величину, значај, функције, 

изглед, начин живота, као и ком типу припада. 
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Тема ПРИВРЕДА изучава основне појмове о привреди, факторима развоја појединих привредних делатности и утицаје привреде 

на географски простор. Ову тему чине садржаји из области економске географије. 

Тема ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ треба да упозна ученике са политичко-географским карактеристикама држсве, 

дефинише појам државе, њене елементе и укаже на време и место настанка првих држава у Свету. Свака држава има своју престоницу 

, тј. главни град. За ученика је важно да се упозна са појмом и функцијама главног града. Посредством географских карата ученик би 

требало да се упозна са настанком нових држава након 2. светског рата и процесима који су довели до тога. Потребно је указати на 

значајне међународне организације које су пример интеграционих процеса ( ЕУ, УН, НАТО пакта и др.). 

Након обраде друштвено-географских појава и процеса, ученици се уводе у садржаје регионалне географије , као трећег дела 

географије као науке. У 6. разреду се изучава регионална географија Европе. Ученици у групи или пару обрађују природне и 

друштвене одлике држава Европе, уз помоћ наставника, физичке карте Европе и Света,фотографија, интернета и итд. На крају школске 

године, ученици презентују резултате свог рада нпр. у виду реферата, тематских атласа, фото албума, постер презентација и 

презентација у POWER POINT-у. 

Праћење и вредновање наставе и учења: Потребно је комбиновати различите начине оцењивања ради ефикаснијег вредновања 

ученика.Једино тако наставник може да сагледа добре и лоше стране сваког ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа 

потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме гршке и побољша свој резултат и учење. На основу резултата 

праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

Потребно је ставити акценат на формативном оцењивању (активност на часу, допринос групном раду, израда домаћих задатака, 

кратки тестови, познавање географске карте.). 

У наставно-научном процесу користиће се и сумативно оцењивање: тестови, писмене и контролне вежбе. 

Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика и процес наставе и учења, као и себе и сопствени 

рад. 
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2.5. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА 

 

Наставни предмет: Физика 

Разред: Шести 

Циљ: Циљ учења физике јесте упознавање са природним појавама и основним законима природе,стицање основне научне писмености, 

оспособљености за уочавање и распознавање физичких појава и активно стицање знања о физичким феноменима кроз 

истраживање,усвајање основа научног метода и умеравање према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Увод у физику  Да зна које су природне науке и шта свака 

проучава. 

 Хемија, математика, техника и 

технологија, Географија, 

Астрномија... 

Кретање  Разликује врсте кретања према облику путање и 

према промени брзине и одређује средњу брзину. 

Фи 1.2.1, 1.2.2 ,1.2.3, 

1.4.2 ,1.4.3, 

1.4.4 ,2.2.2 ,2.6.1, 2.6.2 

,3.2.1 ,3.4.1. 

Биологија,географија,математик

а,техника и технологија 

Сила   Објашњава узајамно деловање тела у пепосредном 

додиру (промена брзине, правца и смера кретања , 

деформација тела) и узајамно деловање тела која 

нису у непосредном 

додиру(гравитационо,електрично и 

магнетно)деловање. 

 разликује деловање силе Земљине теже од тежине 

тела. 

 демонстрира утицај трења и отпора срединена 

кретање тела и примењује добре и лоше стране 

ових појава у свакодневном живвоту. 

Фи 1.1.1, 1.1.2, ,2.1.1, 

2.1.2,  

2.6.1, 2.6.2, 1.7.1, 1.7.2, 

2.7.1. 

Географија, математика. 
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Мерење  Изражава физичке величине у одговарјућим 

мерним јединицама међународног 

система(SI)система и разликује основне и изведене 

физичке, величине, претвара веће јединице у мање 

и обрнуто(користи прeфиксе микро, 

мили,кило,мега); 

 процењује вредност најмањег подеока код мерних 

инструмената(односно тачност мерења); 

 мери тежину дужину,време,запремину и масу и на 

основу мерених вредности одређује густину и 

притисак; 

 одређује средњу вредност мерене величине и 

грешку мерења; 

 решава квалитативне,квантитативне и графичке 

задатке (брзина, тежина, густина, притисак 

чврстих тела и течности...). 

Фи 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 

1.4.6, 2.4.3, 2.4.4, 

3.4.3,2.7.3. 

Математика,техника и 

технологија. 

Маса и густина  Повезује масу и инерцију, разликује масу и тежину 

тела,препознаје их у свакодневном животу и 

решава различите проблемске задатке. 

Фи 1.4.1 , 1.4.2,  1.4.3, 

1.4.5, 1.4.6, 2.1.5,2.4.3, 

2.4.3,2.6.1, 2.6.3, 3.4.3, 

3.7.1. 

 

Биологија 

Притисак  разликује преношење силе притиска кроз чврста 

тела и течности и наводи примере(хидраулична 

преса, кочнице аутомобила,ходање по снегу...); 

 познаје примену хидростатичког притиска 

(принцип рада водовода, фонтане...). 

Фи 1.1.3, 2.1.6, 2.6.1, 

2.6.3,  

3.1.3, 3.1,4.   

Биологија 

Географија 

математика. 

 

Начин остваривања програма: Поступност(од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

Очигледност при излагању наставних садржаја уз демонстрационе огледе или симулације. 

Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 
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Програм ће се остварити кроз предложене теме: (Увод у физику,Кретање,Сила,Мерење,Маса и густина и Притиска). Кроз обраду 

ових тема редовне наставе ученик ће се упознати са основним појмовима и законима физике на основу којих ђе разумети појаве у 

природи, физике у образовању и свакодневном животу.  Кроз  додатни рад се комплексније обрађују теме из садржаја редовне 

наставе(користи се и дедуктивни приступ физичким појмовима,раде се тежи задаци.Обухватају се нови садржаји који се ослањају на 

програм редовне наставе,али се односе на сложеније физичке појаве или појаве за који су ученици показали посебан интерес.Кроз 

допунску наставу омогућиће се ученицима са тежим схатањима да савладају изабрано градиво.  

Уобичајени облици рада који се користе су фронтални облик рада представља истовремено подучавање свих ученика у разреду, 

рад у групи подразумева да ученици у групама раде најчешће различите задатке, рад у пару има сличне карактеристике рад у групи, 

индивидуални облик рада најчешће се користи за часове провера знања. 

Методе које се најчешће користе: 

 метода усменог излагања(монолошка метода). 

 метода разговора(дијалошка метода). 

 метода писмених и графичких радова. 

 метода рада са текстовима. 

 метода демонстрције. 

 метода практичних и лабораторијских радова. 

Оцењивање ученика се врши након континуираног праћења сваког ученика кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, 

стечених на основу свих облика наставе уз уважавање његових способности.  

Праћење и вредновање наставе и учења: У настави орјентисаној на достизање исхода вреднују се остварени ниво постигнућа и 

напредовања током процеса учења.Да би вредновање било објективно, потребно је да буде усклађено са принципима оцењивања. 

Ученик се оцењује сумативно и формативно. Ученик се оцењује у току свакодневног рада и бележи у педагошкој свесци. 

Писмена провера знања обавља се током целе године, а после обрађене и увежбане наставне целине. 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно проверавање његових усвојених знања,стечених 

на основу свих облика наставе: демонстрционих огледа, предавања, решавања квантитативних, квалитативних и графичких задатака, 

лабораторијских вежби, пројеката... 
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У шестом разреду треба континуирано пратити и вредновати знања, вештине и ставове ученика помоћу усменог испитивања, 

кратких писмених провера, тестова на крају већих целина, контролних вежби, и провером експрименталних вештина. Наставник треба 

да омогући ученицима да искажу сопствена размишљања о неким физичким појавама, и да то адекватно вреднује. 

На почетку школске године потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је инструмент провере предзнања и потецијала 

ученика.На крају школске године такође трeба спровести часове систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика. 
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2.6. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 

 

Наставни предмет: Биологија 

Разред: шести 

Циљ: Циљ учења биологијеје да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, развије 

одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Јединство грађе и 

функције као 

основа живота 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 упореди грађу животиња, биљака и бактерија на 

нивоу ћелије и нивоу организма;  

 повеже грађу и животне процесе на нивоу ћелије 

и нивоу организма; 

 цртежом или моделом прикаже основне 

елементе грађе ћелије једноћелијских и 

вишећелијских организама; 

 користи лабораторијски прибор и школски 

микроскоп за израду и посматрање готових и 

самостално израђених препарата; 

БИ.1.2.1 

БИ.1.2.2 

БИ.1.2.3 

БИ.1.2.4 

БИ.1.6.1 

БИ.1.6.2 

БИ.2.2.1 

БИ.2.2.2 

БИ.2.2.3 

БИ.2.2.4 

БИ.2.6.1 

БИ.3.2.1 

БИ.3.2.2 

БИ.3.2.3 

БИ.3.6.1 

Српски језик и 

књижевност, географија, 

ликовна култура, физичко 

и здравствено 

васпитање,информатика и 

рачунарство 

Живот у 

екосистему 

 направи разлику између животне средине, 

станишта, популација, екосистема и еколошке 

нише; 

 размотри односе међу члановима једне 

популације, као и односе између различитих 

БИ.1.4.1 

БИ.1.4.2 

БИ.1.4.3 

БИ.1.4.4 

БИ.1.6.1 

Српски језик и 

књижевност, географија, 

ликовна култура, физичко 

и здравствено васпитање, 

информатика и 
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популација на конкретним примерима; БИ.1.6.2  

БИ.2.4.1 

БИ.2.4.2 

БИ.2.4.3 

БИ.2.4.4 

БИ.3.4.1 

БИ.3.4.2 

БИ.3.4.3 

БИ.3.4.4 

БИ.3.6.2 

БИ.3.6.3 

рачунарство 

Наслеђивање и 

еволуција 

 идентификује примере природне и вештачке 

селекције у окружењу и у задатом 

тексту/илустрацији; 

 -повеже еволутивне промене са наследном 

варијабилношћу и природном селекцијом; 

БИ.1.3.1 

БИ.1.3.2 

БИ.1.3.3 

БИ.1.3.4 

БИ.1.3.5 

БИ.1.6.1 

БИ.1.6.2 

БИ.1.6.3 

БИ.2.3.1 

БИ.2.3.2 

БИ.2.3.3 

БИ.2.3.4 

БИ.2.6.1 

БИ.2.6.2 

БИ.2.6.3 

Српски језик и 

књижевност, техничко и 

технологијa, математика, 

информатика и 

рачунарство, ликовна 

култура, историја 

Порекло и 

разноврсност 

живота 

 групише организме према особинама које 

указују на заједничко порекло живота на Земљи; 

 одреди положајне познате врсте на "дрвету 

живота", на основу познавања општих 

карактеристика једноћелијских и вишећелијских 

организама; 

БИ.1.1.1 

БИ.1.1.2 

БИ.1.1.3 

БИ.1.1.4 

БИ.1.6.1 

БИ.2.1.1 

Српски језик и 

књижевност, математика, 

физичко и здравствено 

васпитање, информатика и 

рачунарство 
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БИ.2.1.2 

БИ.2.1.3 

БИ.2.1.4 

БИ.3.1.1 

БИ.3.1.2 

БИ.3.1.3 

Човек и здравље 

 одржава личну хигијену и хигијену животног 

простора у циљу спречавања инфекција; 

 доведе у везу измењено понашање људи са 

коришћењем психоактивних супстанци, односно 

алкохола; 

 збрине површинске озледе коже, укаже прву 

помоћ у случају убода инсекта, сунчанице и 

топлотног удара и затражи лекарску помоћ; 

БИ.1.5.1 

БИ.1.5.2 

БИ.1.5.3 

БИ.1.5.4 

БИ.2.5.1 

БИ.2.5.2 

БИ.2.5.3 

БИ.2.5.4 

БИ.3.5.1 

БИ.3.5.2 

БИ.3.5.3 

БИ.3.5.4 

Српски језик и 

књижевност, физичко и 

здравствено васпитање, 

информатика и 

рачунарство 

 

Начин остваривања програма: 

Програм биологије за шести разред је део спиралног програма за основну школу и оријентисан је на остваривању исхода. 

Спирални програм подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик усваја мању количину информација, до којих долази 

самостално уз помоћ наставника. Знање ученика постепено се проширује и продубљује, односно гради. Исходи су искази о томе шта 

ученици умеју да ураде на основу знања које су стекли из биологије и других предмета. Представљају опис интегрисаних знања, 

вештина, ставова и вредности ученика у пет напред наведених области предмета (исходи за шесту област Посматрање, мерење и 

експеримент у биологији су распоређени у претходних пет). Исходи су формулисани на нивоу примене. Настава је усмерена на учење 

у школи. 

Ученик треба да учи: смислено-повезивањем оног што учи са оним што зна из свакодневног живота, проблемски-самосталним 

прикупљањем и анализирањем података и информација, дивергентно-повезивањем садржаја у нове целине, критички-поређењем 
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чињеница и података, кооперативно-кроз сарадњу са наставником и другим ученицима. Ученици могу и сами да предлажу нова 

решења, смишљено дискутују и кроз дискусију размењују мишљења уважавајући аргументе саговорника. Рад наставника састоји се у 

планирању, остваривању, праћењу и вредновању наставе. Дати програм, прилагођава се потребама конкретног одељења имајући у 

виду састав и карактеристике ученика, уџбенике, наставне материјале, техничке услове, наставна средства. Сходно исходима и 

садржајима, наставник најпре креира годишњи-глобални план рада из којег произилазе оперативни планови. Наставник планира и 

припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама, због успостављања корелације међу предметима.  

За остваривање исхода планиране су различите методе рада-демонстративна, дијалошка, монолошка, истраживачка, метода 

практичних активности и друге. Облици рада-истраживачки, групни, индивидуални, а на часовима вежбања и радионичарски рад. 

Поједини задаци,  обављали би се у пару чиме би се подстицала сарадња и ненасилна комуникација. Неке активности, у зависности од 

услова, изводиле би се у природи (парк у близини школе),  где би ученици самостално или у групама проучавали жива бића, 

прикупљали податке, осмишљали и учествовали у еколошким пројектима. Тиме се код ученика развија одговорност према природи и 

биодиверзитету, као и свест о њиховом утицају на околину. Потенцира се и одржавање личне хигијене и хигијене животног простора. 

Уколико могућности дозвољавају, требало би предвидети предавања одређених стручњака-лекара, ветеринара, или одлазак у одређене 

установе-водовод, азил за животиње и слично. Акценат се ставља на ИКТ и употребу дигиталног уџбеника,  а резултати истраживања 

приказивали би се табеларно и графички. Осим редовне наставе, за ученике који покажу веће интересовање организоваће се додатна, 

док за ученике са потешкоћама у савладавању градива биће организована допунска настава. У остваривању наставе требало би код 

ученика подстицати радозналост, креативност, истрајност, одговорност, затим аутономно мишљење, солидарност, толеранцију и 

сарадњу. Подстаћи мотивацију.  

Знање из биологије, стечено у шестом разреду, надограђује се у наредним разредима. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

У настави ка достизању исхода, прате се и вреднују процес наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и сопствени 

рад.  

Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици партиципирају, како 

прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, документују итд.  
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Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања (усмено 

испитивање, објективни тестови, дискусије на часу, проблемски задаци, огледи, истраживачки радови, решавање проблема). Требало 

би комбиновати различите облике оцењивања. Ускладити са сврхом истог. 

Сврха оцењивања      Могућа средства оцењивања 

Оцењивање наученог (сумативно)   Тестови, писмене вежбе, извештаји, усмено испитивање, есеји 

Оцењивање за учење (формативно)   посматрање, контролне вежбе, дневници рада ученика, самоевалуација, 

дијагностички тестови, вршњачко оцењивање, практичне вежбе 

За сумативно оцењивање разумевања и вештина научног истраживања, ученици би требало да решавају задатке који садрже 

аспекте истраживачког рада, да примене стечена знања и вештине. 

У формативном вредновању, наставник би требало да промовише групни дијалог, али и да помогне развој ђачких идеја, да даје 

ученицима повратне информације, а исте добијене од ученика да користи у прилагођавању подучавања.Требало би храбрити ученике 

на оцењивање квалитета свог рада (самооцењивање) и на вршњачко оцењивање.  

Вреднује се и активност у тимском раду уз уважавање мишљења сваког члана тима како о сопственом раду, тако и о раду осталих 

чланова понаособ (вршњачко оцењивање). За праћење различитих аспеката учења и развоја, користи се педагошка свеска. Она 

представља извор података и показатеља о напредовању ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа, ученик добија 

информацију о томе како да побољша своје резултате и учење. Оцењивање постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. Сумативне 

оцене и активности ученика бележе се у е-дневнику. 

Наставник је у обавези да континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика и процес наставе и учења, себе и сопствени 

рад (самоевалуација).Све што се покаже корисним и добрим, употребљаваће и даље у својој наставној пракси. Оно што је недовољно 

ефикасно, требало би унапредити. 
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2.7. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

 

Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

Разред: шести 

Циљ:  Циљ наставе математике у шестом разреду јесте да се осигура да сви ученици стекну основну jeзичку и математичку писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака 

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

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

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 прочита, запише и представи на бројевној правој целе 

бројеве; 

 одреди супротан број и апсолутну вредност целог броја; 

 упореди свака два цела броја применом релације<, = или 

> и да уређеност скупа целих бројева примењују у неким 

задацима; 

 израчуна вредност једноставнијег бројевног израза са 

целим бројевима; 

 користи целе бројеве и бројевне изразе у једноставним 

реалним ситуацијама. 

М.А.1.1.1. 

М.А.1.1.3. 

M.A.1.1.6. 

М.А.2.1.2. 

M.A.2.1.4. 

M.A.3.1.3. 

Физика 

Географија  

Српски језик и 

књижевност 

2. РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 прочита, запише и представи на бројевној правој 

рационалне бројеве (записане у облику разломка или у 

М.А.1.1.1. 

М.А.1.2.1. 

М.А.2.1.2. 

Физика 

Географија 

Биологија 
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децималном запису); 

 одреди супротан број, апсолутну вредност и реципрочну 

вредност рационалног броја; 

 израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и 

реши једноставну линеарну једначину и неједначину у 

скупу рационалних бројева; 

 реши једноставан проблем из свакодневног живота 

користећи бројевни израз, линеарну једначину, или 

неједначину; 

 примени пропорцију и проценат у реалним ситуацијама; 

 прикаже податке и зависност између две величине у 

координатном систему (стубичасти, тачкасти и линијски 

дијаграм); 

 тумачи податке приказане табелом и графички. 

М.А.2.1.4. 

M.A.1.5.4.   

M.A.2.5.4. 

M.A.3.5.4.   

 

Информатикаи 

рачунарство 

 

3. ТРОУГАО 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 класификује троуглове на основу њихових својстава; 

 конструише углове од     и 6   и користи њихове делове 

за конструкције других углова; 

 уочи одговарајуће елементе подударних троуглова; 

 утврди да ли су два троугла подударна на основу ставова 

подударности; 

 конструише троугао на основу задатих елемената 

(странице и углови троуглова); 

 примени својства троуглова у једноставнијим 

проблемским задацима; 

 сабира и одузима векторе и користи их у реалним 

ситуацијама; 

 одреди центар описане и уписане кружнице троугла; 

 примењује особине централне и осне симетрије и 

транслације у једноставнијим задацима. 

M.A.1.3.2. 

M.A.2.3.2.  

M.A.3.3.2. 

 

Физика 

Техника и технологија 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

86 
 

4. ЧЕТВОРОУГАО 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 класификује четвороуглове на основу њихових својстава; 

 конструише паралелограм и трапез на основу задатих 

елемената (странице и углови четвороуглова и 

дијагонала четвороугла). 

 примени својства четвороуглова у једноставнијим 

проблемским задацима; 

M.A.1.3.2.  

M.A.2.3.2. 

M.A.3.3.2. 

 

Физика 

Техника и технологија 

 

5. ПОВРШИНА 

ТРОУГЛА И 

ЧЕТВОРОУГЛА 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 израчуна површину троугла и четвороугла користећи 

обрасце или разложиву једнакост. 

M.A.1.3.2. 

M.A.3.3.2. 

 

Физика 

 

 

Начин остваривања програма: 

 Предвиђено је да се настава математике реализује кроз 144 часа годишње (4 часа недељно). У настави математике и 

изграђивању математичких појмова треба поћи од већ постојећих знања ученика и дограђивати их, користити разноврсне примере, 

дијаграме и табеле, бројевну праву, илустрације, моделе и сл. Наставни план и програм, као и планиране наставне активности биће 

прилагођени одређеном одељењу и могућностима као и индивидуалним карактеристикама ученика којима је потребан ИОП. Учењем 

математике ученици се оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију математичким 

језиком, математичко резоновање и доношење закључака и одлука. Израда Глобалног и оперативних планова, као и писање дневних 

припрема биће усмерена на исходе. 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. За ученике који имају 

потешкоће у савладавању градива биће одржани часови допунске наставе а за ученике који имају смисла  за математику и који желе да 

науче нешто више биће организовани часови додатне наставе. Садржаји додатне наставе морају бити, пре свега, везани за садржаје 

редовног градива и те садржаје треба интезивније обрадити. Уз то, могу да се изаберу и све друге занимљиве теме у циљу 

организовања и припремања ученика за учешће на такмичењима у организацији  Друштва математичара као и међународном 

такмичењу  ”Кенгур без граница“ и обележавања  ,,Мај месец математике“. Квалитету наставе допринеће и сарадња са стручним 

сарадницима, разредним старешинама и колегама из одељењског и стручног већа. Ради лакшег праћења наставе даје се оријентациони 

предлог броја часова по темама (укупан број часова за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање и 
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систематизацију градива). Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен за поједине 

теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација знања), водећи 

рачуна о циљу предмета и исходима. 

 У програму су садржаји појединих тема подељени на два дела, због тога што је пожељно комбиновати алгебарске и 

геометријске садржаје. Предложени распоред реализације тема је:  

1. Цели бројеви; 

2. Троугао-први део 

3. Рационални бројеви – први део 

4. Троугао – други део 

5. Рационални бројеви – други део 

6. Четвороугао 

7. Површина четвороугла. 

 Програм наставе математике усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно 

да планира како да ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани 

исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. 

Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за 

конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене 

исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи 

током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на 

остваривање појединачних исхода. 

 При обради нових садржаја, треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да 

ученици самостално откривају математичке правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

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

 На часовима треба комбиновати различите методе (дијалошка, илустративна, демонстративна, самостални рад ученика, 

хеуристичка, проблемска) и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад), што доприноси већој 

рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуану активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор 
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метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености 

исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном 

проценом нивоа на коме се ученик налази. Праћење и евалуација обавља се кроз низ активности као што су  учествовање у разговору и 

дискусији, праћење и свакодневно посматрање, анализа, извођење закључака,активност на часу, самосталан рад, рад у групи,тестови, 

вредновање и оцењивање, што помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености 

исхода. Оцењивање се врши кроз 4 писмена задатка и 4 контролне вежбе предвиђене планом и програмом и кроз активности у 

васпитно-образовном процесу (активно учешће на часу, израда домаћих задатака, праћење наставе, допринос настави...). Свака 

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

да процењују сопствени напредак. На крају сваког класификационог периода ученици добијају по једну оцену на основу активности на 

часу, уредно доношење домаћег задатка, нивоа усвојеног знања и способности ученика. Наставник води педагошку свеску и чува 

документацију (вежбанке, контролне вежбе,...). 
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2.8. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

Наставни предмет: Ликовна култура 

Разред: шести 

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

критеријуме кроз практични рад,оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос преме 

уметничком наслеђу и културној баштини свог и других народа.  

ОБЛАСТ / 

ТЕМА 
ИСХОДИ СТАНДАРДИ 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

БОЈА 

 посматра и уочава појмове основних и изведених 

боја и ликовни проблем; 

 показује сензитивност за основне,изведене 

боје,топле и хладне боје и комплементарне боје; 

 открива и препознаје појмове хроматских и 

ахроматских боја у окружењу,уметничким делима; 

 експериментише и истражује изражајне могућности 

технике теммпере и колажа у сопственом раду; 

 машта,осмишљава и ствара оригинална креативна 

решења у ликовном раду. 

ЛК 1.1.1,  

1.1.2, 1.1.3. 

1.2.3 

1.3.1 

1.3.2. 

1.3.3 

1.3.4 

ЛК 2.1.1 

2.1.2 

2.2.1 

2.2.2. 

2.3.1 

 ЛК 3.1.1 

3.1.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Физика,биологија,српски језик 

и књижевност,музичка 

култура,техника и 

технологија,информатика и 

рачунарство 
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3.2.4 

3.3.4 

КОМУНИКАЦИ

ЈА 

 пореди различите начине комуницирања од 

праисторије до данас, 

 показује сензитивност за визуелно споразумевање 

симбол,знак,реклама,плакат... 

 -изрази своје замисли и позитивне поруке 

одабраном ликовном техником; 

 тумачи једноставне визуелне информације; 

ЛК 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

ЛК 2.1.1 

2.1.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

ЛК 3.1.1 

3.1.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.4 

3.3.1 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

Техника и 

технологија,историја,српски 

језик и књижевност,музичка 

култура,биологија.  

ТЕКСТУРЕ 

 именује и описује појам текстуре,фактуре; 

 наводи примере текстуре из окружења и тумачи их; 

 показује сензитивност за текстуру  у природном и 

урбаном окружењу и уметничким делима; 

 прави разноврсне текстуре на подлогама,облицима 

ЛК 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2.3 

Биологија,географија,техника 

и технологија,музичка 

култура,историја. 
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или у апликативном програму; 

 експериментише и истражује изражајне могућности 

туша,колажа,технике темпере и водених боја у 

сопственом раду; 

 експериментише и истражује изражајне могућности 

технике вајања глине и обликовања различитих 

материјала у сопственом раду; 

 разуме контекст културног наслеђа различитих 

епоха. 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

ЛК 2.1.1, 

2.1.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

ЛК 3.1.1, 

3.1.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.4 

УОБРАЗИЉА 

 именује и описује појмове маште и фантазије; 

 посматра и уочава појам маште и ликовни проблем 

 показује сензитивност за маштовите приступе у 

окружењу и уметничким делима; 

 повезује карактеристичан експонат и одговарајући 

музеј; 

 комуницира и спонтано изражава своје 

ставове,мисли и осећања; 

 експериментише и истражује изражајне могућности 

комбиноване технике у сопственом раду. 

ЛК 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

ЛК 2.1.1 

2.1.2 

Српски језик и 

књижевност,историја,биологиј

а музичка 

култура,географија,математик

а 
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2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

ЛК 3.1.1 

3.1.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

ПРОСТОР 

 именује и описује појмове рециклажа и уметничка 

инсталација; 

 наводи примере рециклаже и уметничких 

инсталација као и њихових својстава и тумачи их; 

 обликује препознатљиве тродимензионалне облике 

одабраним материјалом и поступком, 

 преобликује употребни предмет дајући му нову 

употребну вредност; 

 експериментише и истражује изражајне могућности  

ликовног подручја обликовање различитих 

материјала у споственом раду. 

ЛК 1.1.1, 

1.1.2 

1.1.3 

1.2.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

ЛК 2.1.1 

2.1.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3.1 

Техника и  технологија,српски 

језик и 

књижевност,историја,грађанск

о васпитање,биологија 
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 ЛК3.1.1 

3.1.2, 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

 

Начин остваривања програма: Ликовна уметност подразумева класичне видове визуелног изражавања као што 

су:цртање,сликање,вајање,графика,док примењена уметност има дефинисану примену:фотографија,костимографија,сценографија, 

дизајн. У ликовним целинама боја, текстура, уобразиља, комуникација, простор, ученици се оспособљавају за примену усвојених 

знања, вештина и ставова у самосталном креативном раду, као и анализу и изражавање сопствених вредносних ставова према њима. 

Ликовни материјали или медијуми које ученици користе везани су за подручје цртања, сликања и вајања. Сликање воденим бојама, 

акварел-игре куглицама, сликање на сувој или мокрој подлози („мокро на мокро“), темпера и гваш (сликање густим бојама, прстима). 

Колаж је новија сликарска техника која пружа коришћење различитих материјала (самолепљиви колаж, картон, новинска хартија, алу-

фолија, фотографије разних боја). Технике мозаик и витраж се могу применити коришћењем техника и материјала за цртање и 

сликање. У ликовном подручју цртања користе изражајне могућности угљена, оловке, туш и перо, суви пастел, воштани пастел, 

зграфито техника. Из ликовног подручја графике користе технике фротаж, протрљавање предмета различите структуре. Користе глину 

као материјал за обликовање за израду скулптура, рељефа и различитих предмета. Обликовање различитог материјала пружа 

многобројне могућности: папир-гужвање, цепање, обликовање папира, папир маше техника. Природни материјали, све оно што се 

може у природи наћи и искористити као материјал за уметничку обраду (сушени дивљи плодови, кора дрвета, суво и свеже лишће). 

Комбинујући природне материјале са сродним материјалима (канап, јута, лан), добијају ликовном обрадом облике који могу бити 

декоративни аранжмани од сувог цвећа, ликови животиња и људи.Поред природних материјала,користе полуобликоване и отпадне 

материјале, пластичне флаше, чепове, старе новине, најлон кесе, картонску амбалажу и стиропор (усецање, лепљење, осликавање). 
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 Праћење и вредновање наставе и учења: Праћење и вредновање у настави ликовне културе подразумева уочавање и 

бележење запажања о постигнутом нивоу знања,вештина и усвојених вредности.Праћење и подршка ученика у свом раду одвија се и 

кроз однос сарадње са родитељима,вођење дневника и формирање збирке радова(мапе)која пружа целовити и постепени увид у 

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

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

стваралачког процеса. Оцењивање  уз помоћ е-портфолија,самопроцена ученика(писана и вербална).Ученици на различите начине 

могу презентовати своја знања,вештине и способности: активност на часу,усмено одговарање,писање есеја о познатим 

уметницима,учешће на ликовним изложбама поводом празника и значајних догађаја, као и уређивању школског 

простора.Такмичења(конкурси) у оквиру школе и екстерна,између других школа,израда школског часописа.. 
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2.9. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 

Наставни предмет: Музичка култура 

Разред: шести 

Циљ: Циљ наставе учења музичке културе  је да код ученика, развијајући интересивања за музичку уметност, стваралачко и критичко   

мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког 

наслеђа у култури свога и других народа. 

Развијање музикалности и креативости 

Неговање смисла за заједничко музицирање 

Неговање способности извођења музике (певање и свирање) 

Стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

Подстицање креативности у свим музичким активностима 

Припремање програма за културну  и јавну делатност школе 

Упознавање занимања музичке струке 

Област / Тема Исходи Стандарди 

Корелација са 

другим 

предметима 

Човек и музика 

У оквуру теме ученик је у стању да наведе начине и средства 

музичког изражавања у праисторију и античком добу 

Објасни како друштвени развој утиче на музику и идентификује  

музичке елементе 

О.Н.1.1.1. 

С.Н.2.1.1. 

Н.Н.3.1.1. 

С.Н.2.1.3. 

Н.Н.3.1.2 

Н.Н.3.1.4 

Н.Н.3.1.3 

Историја 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Ликовна култура 
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Музички иструменти 

-Класификује инструменте по начину настанка звука 

-Опише основне карактеристике удараљки 

-Препозна везу између избора 

инструмента и прилике  када се музика изводи 

-Користи могућности ИКТ-а у примени знања 

О.Н.1.2.1. 

О.Н.1.2.2. 

С.Н.2.2.2 

Н.Н.3.2.2. 

Н.Н.3.1.2. 

Ликовна култура 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Географија 

Слушање музике 

-Изражава се покретима  за време слушања музике 

-Вербализује доживљај музике 

-Илуструје примере 

-Критички просуђује 

-Анализира музичко дело 

-Понаша се са правилима музичког бонтона 

О.Н.1.1.1 

О.Н.1.2.2 

С.Н.2.1.1. 

Н.Н.3.1.1. 

Физичко и 

зравствено 

васпитање 

Ликовна култура 

 Српски језик и 

књижевност 

Страни језици 

Извођење музике : 

певање и свирање 

-Пева и свира самостално и у групи 

-Примењује правилну технику певања 

-Развија моторику кроз свирање 

-Учествује у школским 

приредбама и манифестацијама 

-Користи музичке матрице, караоке програма у извођењу 

О.Н.1.1.2. 

О.Н.1.2.2. 

С.Н.2.1.2 

Н.Н.3.1.2 

Физичко и 

зравствено 

васпитање 

 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Географија  

Историја  

Биологија 

 

Музичко стваралаштво 

-Користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина кроз 

певање  свирање и покрет 

-Изражава своје емоције осмишљавањем мањих музичких целина 

-Комуницира у групи изводи мање музичке целине 

-Користи ИКТ-а за музичко стваралаштво 

С.Н.2.1.1 

О.Н.1.1.2 

Н.Н.3.1.2 

Н.Н.3.3.1 

Српски језик и 

књижевност 

Страни језици 

Историја 

верска настава 

Информатика и 

рачунарство 
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математика 

 

Начин остваривања програма: Да би постигао очекиване резултате наставник остварује наставу и учење  користећи глас покрет, 

музичке инструменте, елементе информационих технологија, као и развијених модела мултимедијалне наставе. 

 Корелација међу предметима може бити полазиште за бројне предлоге у којима ученици учествују. 

 Код ученика треба развијати вештине приступања и употребе информационих  технологија. Развијати тимски, групни и 

индивидуални рад, као и премошћавање стидљивости, или анксиозности.(код појединих ученика) 

 Као слободна активност у школи се организује настава хора, односно хорског и инструменталног музичког ансамбла, који ће 

наступати у школи (прилком Дана школе, Савиндана, као и у свим културним активностима које се организују. Тај музички ансамбл ће 

наступати и ван школе , на смотрама хорова и оркестара, на конкурсима за актуелне музичке фестивале. 

 Признања, награде, похвале биће истакнуте у школи као и у кабинету за музичку културу као даљи подстицај и мотивација за 

нове чланове. 

 Ученици ће заједно са наставником учествовати у писању школске химне као и химне генерације која ће на адекватан начин 

бити презентована и извођена. 

 У оквиру активности наставе ансамбла хора биће формиране мање групе певача и свирача који могу самостално наступати. Уз 

њих и групе љубитеља слушања одређеног музичког жанра, у циљу подстицања доживљаја музике као и разумевање. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Наставник упознаје и идентификује музичке способности сваког ученика. 

 Прати рад, залагање, интересовање и став ученика. 

 Према систематском праћењу и посматрању ученика као и продуктима рада узима у обзир сваки од аспеката приликом 

оцењивања – певање, читање нота, свирање на инструментима (орфов инструментаријум), познавање теорије музике. 

 Формативно и сумативно оцењивање 

 Вођење педагошке свеске  
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2.10. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Наставни предмет: Грађанско васпитање 

Разред: шести 

Циљ:Циљ учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа,вредности и процедура 

грађанског друштва постане свестан свијих права и одговорности,осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно 

делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ СТАНДАРДИ 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

Људска права 

 Разликује жеље од потребе и наведе примере 

везе између потреба и људских права 

 
Српски језик и књижевност 

 Образложи везу права и одговорности на 

примеру 

 
Српски језик 

 Препозна своје потребе као и потребе других и 

да их уважава 

 штити своја права на начин који не угрожава 

друге и њихова права 

 

Музичка култура 

Информатика и рачунарство 

 Учествује у доношењу правила рада групе и 

поштује их 

 На примеру препозна права деце у основним 

документима кија уређују рад школе 

 наводи примере остварсности и кршења дечијих 

права 

 

Ликовна култура 
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 Наводи чиниоце који утичу на остваривање 

дечијих права 

 Поштује права и потребе ученика који су у 

инклузији  

 Препозна ситуације кршења својих права и 

права других 

 Идентификује кршење људских права на 

примеру неког историјског догађаја 

 

Српски језик 

Историја 

Демократско друштво 

 Идентификује показатеље кршења права детета 

у свакодневном животу,примерима из 

прошлости 

 

Историја 

 Образложи улогу грађана у друштвеном 

систему и систему власти 

 
Српски језик 

 Поштује правила одељенске заједнице и 

правила на нивоу школе 

 Поступа у складу са моралним вредностима 

грађанског друштва 

 Понаша се у складу са правилима и дужностима 

у школи 

 

Географија 

 Процењује сопствену одговорност у ситуацији 

кршења нечијих права и зна коме да се обрати 

за помоћ 

 

Географија 

Процеси у савременом 
 Позитивно користи интернет и мобилни 

телефон за учење,информацвије 

 Информатика и рачунарство 
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свету ,дружење,покретање акција 

 Образложи могући утицај друштвених мрежа на 

ставове и деловање појединца 

 
Информатика и рачунарство 

 Препознаје ситуације дигиталног насиља и зна 

како да реагује и коме да се обрати за помоћ 

 учествује у избору теме, узрока и инструмента 

истраживања 

 

Информатика и рачунарство 

 Прихвата друге ученике и уважава њихову 

различитост 

 Проналази примере моралних поступака у 

књижевним делима које чита у свакодневном 

животу 

 Проналази примере дискриминацује у 

књижевним делима које чита 

 

Српски језик и књижевност 

Грађански 

 Препознаје примере грађанског активизма у 

својој школи и исказује позитиван став према 

томе 

 Идентификује проблеме у својој школи 

 

Српски језик 

 Прикупља податке о проблему користећи 

различите изворе и технике 

 
Информатика и рачунарство 

 Осмишљава акције, процењује њихову 

изводљивост 

 
Информатика и рачунарство 
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 Активно учествује у тиму,поштујући правила 

тимског рада 

 
Ликовна култура 

 Учествује у доношењу одлука у тиму поштујући 

договорене процедуре и правила 

 Српски језик 

 Учествује у извођењу акције и процењује ефекте 

спроведене акције,пропусте и грешке 

 Добијене резултате користи за унапређење 

живота у школи 

 Ликовна култура 

 

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 у четири наведане области. Постојећи садржаји у оквиру тема се из разреда у 

разрњед проширују и продубљују.Све четири области су једнако важне.У непосредном раду са ученицима наставник их интегрише. 

Одређени садржаји могу да се допуњују,проширују и мењају у складу са потребама.То захтева Примену различитих облика 

рада,метида и техника у раду са ученицима,те ће се радити на следећи начин:радионице,симулације,играње улога,студије 

случаја,дебате,дискусије,пројекте,истраживања...Ученици шестог разреда ће се постепено навикавати на начин рада где су и они 

активни креатори  наставе.Заступљено је и међу предметно планирање у остваривању циља овог предмета.Наставник даје пример у 

стварању демократске атмосфере која је важна за размену идеја и мишљења међу ученицима,даје повратне информације и подстиче 

ученике на разумевање односа у групи. Коришћење филма  у реализацији појединих тема  подстицајно делује на ученике,такође 

примена интернета и других социјалних мрежа,  јер су блиски младима.Наставник треба да обезбеди атмосферу  тако да се сваки 

ученик осећа прихваћено и добродошло  у својој различитости.Посебну пажњу  треба обратити на ученике који се први пут срећу са 

овим предметом. Важно је на почетку године  донети правила рада заједно са ученицима како би свима била разумљива њихова 

функција.Прве часове треба искористити да се ученици подсете шта су научили,да размене сопствена знања и уведу у садржај којима 

ће се бавити.На основу тога наставник планира реализацију наставе за сваку групу и добија прилику за вршњачко учење. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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 Грађанско васпитање је предмет који се описно оцењује.Закључна оцена из предмета грађанског васпитања је :,,истиче 

се“,,добар“, ,,задовољава“Континуирано се прати напредовање ученика у достизању исхода од нивоа на којем се ученик налази и у 

односу на шта ће се процењивати његово даље напредовање.Да би вредновање било објективно и у функцији учења потребно је 

користити различите начине и приступе у праћењу рада ученика,бележити и водити евиденцију о учешћу ученика  у свим 

активностима,с обзром на специфичност предмета и самог начина рада (учешће ученика у дискусији,дебати,изради 

презентација,постера, истраживачки рад,проблемски задаци,припрема есеја,студије случаја...) 

 Наставник може користити портфолио (збирка докумената и евиденција о процесу и продуктима рада ученика,уз коментаре и 

препоруке) као извор података.Предност коришћења портфолиа су вишеструке,омогћава континуирано и систематично праћење 

напредовања,подстиче развој ученика,представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја,подршку у оспособљавању 

ученика за само процену,пружа увид у различите области постигнуте (јаке и слабе стране)ученика.Вредновање активности,ако је 

тимски рад у питању,може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење и о раду сваког члана понаособ (вршњачко 

оцењивање):Неопходно је дати повратну информацију ученику.То помаже да ученик разуме грешку и побољша свој резултат и 

учење.Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу.Важно је да наставник континуирано прати и вреднује,осим 

постигнућа ученика,и процес наставе и учења,као сопствени рад. 

 Ученици ће учествовати у обележавању важних датума и дана: Дечија недеља, Међународни дан дечијих права,Дан толеранције 

и сл.у складу са њиховим интересовањима.Радови ученика могу се презентовати на Сајту школе, Ученичком парламенту, Изложба 

постера у холу школе и учионицама. 
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2.11. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  РУСКИ ЈЕЗИК  

 

Наставни предмет: Руски језик 

Разред:шести 

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

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према 

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

Област / Тема Исходи Стандарди 

Корелација са 

другим 

предметима 

Ура  каникулы! 

 ученик  препознаје руски  језик  међу  другим  језицима 

 уме  да  користи  стечена  знања 

 разуме  кључне  информацје  у  материјалу , који  слуша 

 разуме  смисао  краћег  текста , изводи  и  примењује  правила 

 користи  усвојени лексички  материјал  шире  у  контексту 

 уме  да  употреби  стечена  знања-користи и  примењује  

граматичка правила 

 повезује и  примењује  знања  о  језику 

 уме  да  напише  писмо 

 повезује текстуални  са  илустрованим  материјалом 

 Одговара на питања  и  учествује у  комуникацији 

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.2.1 

ДСТ.2.1.9. 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски  језик и  

књижевност 

Енглески  језик 
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В  Санкт-

Петербурге 

 разуме  кључне  информацје  у  материјалу , који  слуша 

 разуме  смисао  краћег текста, ,повезује  слике  са  одговарајућим 

материјалом 

 може  да  одговори  на  основна  у  вези  са  текстом , који  слуша 

 зна  да  препозна  и  наброји личне  заменице , зна  њихово  

значење  и  уме  да  их  примени  у  реченици 

 разуме  општи  садржај  аудио-материјала после  слушања 

 чита  са  разумевањем текст  и  издваја  кључне  информације  из  

прочитаног 

 уме да сублимира  стечена  знања  на  задату  тему  у  

илустрованом  и  писаном  облику описује , извештава  и  

интерпретира у  неколико  реченица  о  раду  групе  у  којој  

учествује 

ДСТ.1.1.2. 

ДСТ.1.1.19 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.2.1.2. 

ДСТ.2.1.4. 

ДСТ. 2.1.23. 

ДСТ.3.1.18. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.1. 

Српски  језик и  

књижевност 

Географија 
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Конкурс 

,,Мой  родной 

город" 

 разуме  кључне  информације  у  материјалу  који  слуша 

 разуме  смисао краћег  текста  повезује  текст  са  одговарајућим 

илустрованим материјалом 

 може  да  одговори  на  питања  у  вези  са  текстом , који  слуша 

 разуме  и  правилно  интерпретира садржај  обрађеног текста 

 уме да сублимира  знања  у  вези са задатом  темом 

 зна да препозна  и  користи  облике већине познатих придева 

 уме  да  користи  усвојени  лексички материјал шире у контексту 

, користи и  примењује граматичка правила 

 повезује  и  примењује  знања  о  језику 

 уме да , користећи  се  питањима , у  десетак  реченица  

представи  свој  град уме  да  пише  реченице  и  краће текстове  

користећи  усвојене  лексичке и  граматичке  елементе  у  вези  

са познатом  темом 

 одговара  на  питања  и  учествује  у  комуникацији 

ДСТ.1.1.2. 

ДСТ.1.1.19 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.2.1.2. 

ДСТ.2.1.4. 

ДСТ. 2.1.23. 

ДСТ.3.1.18. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.1.   

Српски  језик и  

књижевност 

Географија 

Вечеринка  у  

Милы 

 разуме смисао текста и кључне информације у материјалу, који 

слуша, повезује текст са одговарајућим илустрованим  

материјалом,  усваја нове речи и изразе и у стању је да их 

примени 

 уме да изрази утиске и да одговори на питања у вези са 

обрађеним текстуалним материјалом 

 уме да сублимира знања у вези са задатом темом 

 зна правила слагања броја и именице 

 зна правила употребе речи много/мало 

 остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке 

информације 

 повезује и примењује знања 

 - усваја нове речи и изразе и у стању је да их примени издваја 

кључне информације, разуме и правилно интерпретира садржај 

обрађеног текста 

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.2.1 

ДСТ.2.1.9. 

ПСТ.1.1.3. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.2.1.1. 

ПСТ.2.1.13. 

ПСТ.3.1.1. 

Српски  језик  
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Где мы учимся 

 разуме смисао текста и кључне информације у материјалу, који 

слуша, усваја нове речи и изразе и у стању је да их примени 

 уме да сублимира знања у вези са задатом темом 

 остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке 

информације 

 зна да користи присвојне заменице (рецептивно и продуктивно 

 повезује и примењује знања о језику 

 користи обрађене граматичке структуре и примењује правила 

 повезује текстуални са илустрованим материјалом 

 одговара на питања и учествује у комуникацији 

 - познаје облике присвојних заменица и зна да их употреби 

ДСТ.1.1.2. 

ДСТ.1.1.19 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.2.1.2. 

ДСТ.2.1.4. 

ДСТ2..1.23. 

ДСТ.3.1.18. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.1. 

Српски  језик 

 

Начин остваривања програма:  Програм усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и 

продукује. За остваривање исхода планиране су различите активности и методе. Радиће се следећим методама фронтална, монолошка, 

дијалошка, рад на тексту, рад у паровима и рад у групи. Током часа ће се динамично смењивати технике / активности: слушање и 

реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа , рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, 

игра по улогама, симулације итд.), мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.), вежбе слушања 

(према упутствима наставника или са аудио-записа), игре примерене узрасту, повезивање звучног материјала са илустрацијом и 

текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова. Програм руског језика се остварује како на редовној, тако и на 

додатној, и допунској настави. Рад наставника се заснива на планирању, остваривању, праћењу и вредновању наставе. 

Предвиђена је израда  два  писмена задатка у току школске године. 

 Радиће се на оспособљавању ученика да језик активно користе у комуникацији и истраживању. У настави ће се користити  

уџбеник, презентације, постери и друга аудио-визуелна средства. Настава се изводи у кабинету за руски језик, који је опремљен 

компјутером и интернетом тако да ће се и интернет користити као извор. У оквиру редовне наставе обележаваће се Европски дан 

језика, Нова година,Дани  руског  језика,  и  др. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

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

ученика на почетку школске године како бисмо могли да планирамо наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких 
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постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Ради објективног оцењивања 

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

презентације, домаћи задатак, активност на часу. Формативно вредновање je праћење ученичких постигнућа, начина рада и средство 

које омогућава да наставник у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Сврха оцењивања треба да буде и јачање 

мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да 

допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности 

неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, 

слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду 

на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и 

оцењивања буду познати ученицима. Наставник ће водити педагошку свеску где ће вршити евалуацију сваког сегмента наставе. 

Ученицима ће се оцена образложити и уједно указати на чему треба више радити. 
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3. ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ  ЗА  СЕДМИ  РАЗРЕД 

3.1. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

 

Наставни предмет: Техника и технологија 

Разред : Седми 

Циљ: Учење технике и технологије има за циљ да ученик развије техничко - технолошку писменост, одговорност према раду и 

производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

Област / Тема Исходи 
Корелација са другим 

предметима 

Животно и радно окружење 

Ученик ће бити у стању да: повеже развој машина и 

њихов допринос развоју квалитета живота и рада, да 

повеже ергономију са здрављем и конфором људи при 

употреби техничких средстава, да анализира да ли је 

коришћење одређене технике и технологије у складу са 

очувањем животне средине, да истражи могућности 

смањења потрошње  енергије у домаћинству . 

 историја 

 информатика и 

рачунарство 

 биологија 

 физика  

 српски језик и 

књижевност 

Саобраћај 

Ученик ће бити у стању да: разликује врсте 

транспортних машина, повеже подсистеме код возила 

друмског саобраћаја са њиховом улогом, провери 

техничку исправност бицикла, демонстрира поступке 

одржавања бицикла и мопеда. 

 српски језик и 

књижевност 

 историја 

 информатика и 

рачунарство 

 географија 

 физика 

 математика 
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Техничка и дигитална 

писменост 

Ученик ће бити у стању да: самостално црта скицом и 

техничким цртежом предмете користећи  ортогонално 

и просторно приказивање , да користи CAD 

технологију за креирање техничке документације, да 

управља моделима користећи рачунар, да објасни 

улогу основних компоненти рачунара, таблета, 

паметних телефона и осталих савремених ИКТ  уређаја 

 српски језик и 

књижевност 

 енгелски језик 

 информатика и 

рачунарство 

 математика 

 ликовна култура 

 физика 

Ресурси и производња 

Ученик ће бити у стању да: аргументује значај 

рационалног коришћења расположивих ресурса на 

Земљи, идентификује материјале који се користе у 

машинству и на основу њихових својства процењује 

могућности примене, користи прибор за мерење у 

машинству водећи рачуна о прецизности мерења, врши 

операције обраде материјала који се користе у 

машинству, помоћу одговарајућих алата, прибора и 

машина и примени одговарајуће мере заштите на раду, 

да објасни улогу одређених елемената машина и 

механизама на једноставном примеру, образложи 

значај примене савремених машина у машинској 

индустрији и предности роботизације производних 

процеса, да објасни основе конструкције робота, да 

класификује погонске машине –моторе и повеже их са 

њиховом применом 

 историја 

 информатика и 

рачунарство 

 математика 

 ликовна култура 

 физика 

 хемија 
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Конструкторско 

моделовање 

Ученик ће бити у стању да: самостално/тимски 

истражи и реши задати проблем у оквиру пројекта, 

изради производ у складу са принципима безбедности 

на раду, тимски представи идеју, поступак израде и 

производ , креира рекламу за израду производа, врши 

е-коресподенцију  у складу са правилима и 

препорукама са циљем  унапређења продаје, да 

процењује свој рад и рад других на основу 

постављених критеријума (прецизност, педантност и 

сл.) 

 информатика и 

рачунарство 

 математика 

 физика 

 српски језик и 

књижевност 

 енгелски језик 

 ликовна култура 

 

Начин остваривања програма: 

Ученици у седмом разреду долазе са извесним знањем из технике и технологије која су стекли у предходним разредима, као и 

са одређеним животним искуствима у коришћењу различитих уређаја и учествовања у саобраћају.  

На томе треба градити даље стицање знања , овладавање вештина, формирање правилног става према техници и технологији. 

Ученике треба увести у свет машина и механизама, при чему они требају да стекну правилан одос према животном и радном 

окружењу, да упознају и заитересују се за саобраћајна превозна средства и њихову примену у свакодневном животу, да искажу своје 

техничке способности у техничком цртању и да то примене у раду са програмима за цртање на рачунару, да разумеју који су природни 

ресурси на Земљи и који материјали  и у ком облику се могу примењивати у производњи машина и механизама као и да разумеју 

начине и процесе производње машина и механизама и њихово функционисање, као и да сва та знања обједине и примене у изради 

конструкторских модела у школској радионици. 

Настава ће се изводити у кабинету,  радионици и на саобраћајном  полигону. Такође настава ће се реализовати  (уколико постоје 

услови) кроз  посете  музејима технике, сајмовима и обиласцима производних погона. У остваривању наставе користи ће се  

мултимедијални програми  и  интернет ресурси, као и алати који постоје у кабинету,  апарати из домаћинства,  технички апарати и 

ИКТ уређаји. 

Настава ће се остварити кроз редовне часове и кроз секцију „Шта знаш о саобраћају“. 
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С обзиром да је настава Tехнике и технологије теоријско - практичног карактера, часове треба остваривати са одељењем 

подељеним на групе, односно са највише 20 ученика. Програм наставе и учења оствариваће се на спојеним часовима. 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

Вредновање активности,  нарочито ако је тимски рад у питању, обавиће се  са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Приликом сваког вредновања постигнућа даће се  ученику повратна информација која  ће му помоћи  да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. 

Такође ће бити дефинисани показатељи на основу којих ће сви моћи да прате напредак у учењу,  а ученици ће се научити да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад више унапредили. 

Начин оцењивања: усмени, практичан рад, графички (цртежи), писмени. 

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

креативност и др.) 

Активност ученика евидентираће се у педагошкој свесци. 
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3.2. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  

 

Наставни предмет: Физичко и здравствено васпитање 

Разред: седми 

ЦИЉ: Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знање из 

области физичке и здравствене културе ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

Област/Тема Исходи Садржаји Стандарди 

Корелација са 

другим 

предметима 

Физичке способности - -примени једноставне 

комплексе 

- простих и опште 

припремних вежби. 

- сврсиходно користи 

научене вежбе у спорту, 

рекреацији и различитим 

ситуацијама. 

- упореди резултате 

тестирања са вредностима 

за свој узраст и сагледа 

сопствени моторички 

напредак уз помоћ 

наставника. 

- примени ниво усвојене 

технике кретања у игри, 

спорту и свакодневном 

животу. 

Основни садржај 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој 

гипкости 

Вежбе за развој 

аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој 

брзине 

Вежбе за развој 

кординације 

Примена националне 

батерије тестова за 

праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности. 

ФВ.1.1.24. 

ФВ.1.2.25. 

ФВ.2.1.24. 

ФВ.2.1.25. 

Информатика 

Математика 

Српски језик 

и књижевност 

МОТОРИЧКЕ Атлетика - примени атлетске Основни садржаји  Информатика 
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ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

дисциплине у складу са 

правилима. 

- доводи у везу развој 

физичких 

- способности са атлетским 

- дисциплинама. 

- примени атлетске 

дисциплине у складу са 

правилима. 

Техника спринтерског 

трчања. 

Истрајно трчање-

припрема за крос. 

Техника штафетног 

трчања. 

Скок у даљ. 

Бацање кугле. 

Скок у вис. 

Проширени 

садржаји 

Скок у вис (леђна 

техника). 

Тробој. 

 

ФВ.1.1.3. 

ФВ.1.1.4. 

ФВ.2.1.3. 

ФВ.2.1.7. 

ФВ.3.1.15. 

 

Спортска 

гимнастика 

- одржавастабилнуи 

динамичку 

- равнотежу у различитим 

кретањима изводи ротације 

тела. 

- примени вежбе из 

гимнастике за развој 

моторичке способности. 

Основни садржај 

Вежбе и кобинавија 

вежби карктеристичне 

за поједине садржаје. 

Тло, прескок, греда. 

Проширени 

садржаји 

На тлу и справама 

сложеније вежбе и 

кобинације вежби. 

Основни садржаји 
Вежбе са вијачом. 

Вежбе са обручом. 

Вежбе са лоптом. 

ФВ.1.1.11. 

ФВ.1.1.19. 

ФВ.1.1.12. 

ФВ.1.1.13. 

ФВ.1.1.19. 

ФВ.2.1.9. 

ФВ.2.1.17. 

ФВ.2.1.10. 

ФВ.2.1.11. 

ФВ.2.1.17. 

ФВ.3.1.17. 

Биологија 

 

Плес и 

ритмика. 

– изведе кретање вежбе и 

кратке 

– саставе уз музичку 

пратњу. 

Народно 

коло“Моравац“. 

Народно коло из краја 

у којем се школа 

ФВ.1.1.20. 

ФВ.2.1.18ФВ.2.1.19. 

ФВ.3.1.16. 

Музичка 

култура 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

114 
 

– игра народно коло. 

– изведе кретања у 

различитом ритму. 

– изведе основне кораке 

плеса из народне 

традиције других култура. 

налази. 

Енглески валцер. 

Проширени 

садржаји 

Састав са обручем. 

Састав са лоптом. 

Састав са вијачом. 

 Основе тимских 

и спортских 

игара 

- изведе елементе 

одбојкашке технике; 

- примени основна правила 

одбојке; 

- користи елементе технике 

у игри; 

- примени основне тактичке 

елементе спортских игара; 

- учествује на такмичењима 

између одељења; 

Одбојка 

Основни елементи 

технике, 

тактике и правила 

игре. 

Футсал 

Игра уз примену 

правила. 

Рукомет 

Игра уз примену 

правила. 

Кошарка 

Сложенији елементи 

технике, 

тактике и правила 

игре. 

Активности по 

избору. 

ФВ.1.1.1. 

ФВ.1.1.2. 

ФВ.2.1.1. 

ФВ.2.1.2. 

ФВ.3.1.1. 

ФВ.3.1.2. 

Биологија 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСВЕНА 

КУЛТУРA 

(реализује се 

кроз све 

наставне области 

и теме уз 

Физичко 

вежбање и спорт 

- процени ниво сопствене 

дневне физичке 

активности; 

- користи различите вежбе 

за побољшање 

- својих физичких 

способности; 

Основно садржаји 

Основна подела 

вежби. 

Фунција скелетног 

мишића. 

Основна правила 

одбојке. 

ФВ.1.2.1. 

ФВ.1.2.2 ФВ.1.2.3. 

ФВ.1.2.4 ФВ.1.2.5 

ФВ.2.2.3. 

Ликовна 

Култура 

Биологија 
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практичан рад) - процени последице 

недовољне физичке 

активности; 

- поштује правила 

понашања; 

- примени мере безбедности 

током вежбања; 

- одговорно се односи 

према справама за рад. 

- примени поштује правила 

спртске игре; 

- навија и бодри учеснике 

на такмичењима; 

- користи различите изворе 

информација за 

упознавања са 

разноврсним облицима 

активности; 

- прихвати пораз и победу; 

- примењује научено у 

животу; 

Понашање према 

осталим субјектима у 

игри. 

Чување и одржавање  

материјалних добара 

која се 

користе у вежбању. 

Облици насиљау 

физичком васпитању 

и спорту. 

Навијање, победа, 

пораз решавање 

спорних ситуација. 

Вежбање у фунцији 

примене у различитим 

ситуацијама. 

Породица и вежбање. 

Планирање и 

вежбање. 
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 Здравствено 

васпитање. 

- наведе утицаје физичког 

васпитања на здравље. 

- разлика здраве и нездаве 

начине исхране. 

- направи недељни јеловник 

уз помоћ  наставника; 

- примењује здравствене и 

хигијенске мере. 

- препозна врсту повреде;  

- правилно реагује у случају 

повреде; 

- чува животну средину 

током вежбања; 

- препознаје последице 

дувана, алкохола 

иштетних енергетских 

напитака; 

- користи здраве намирнице 

у исхрани; 

- препознаје лепоту 

покрета;  

- кретања у физичком 

вежбању и спорту. 

- направ и план дневних 

активности; 

 

Основни садржај 

Утицај аеробног 

вежбања на кардио-

респираторни систем. 

Здравствено 

хигијенске мере пре и 

после вежбања. 

Значајна употреба 

воћа и поврћа. 

Последица 

енергетских напитака. 

Прва помоћ након 

површинских 

повреда. 

Вежбање у 

различитим условима. 

Чување околине при 

вежбању. 

Последице 

конзумирања дувана и 

алкохола. 

Значај заштите 

репродуктивних 

органа приликом 

вежбања. 

ФВ.1.3.1 

ФВ.1.3.3 

ФВ.2.2.3. 

Биологија 

Географија 

Информатика 

 

НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 
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Физичко и здравствено васпитање заснива се на јединству наставних и ванаставних облика рада, као основне препоставке за 

остваривање циља кроз достизање исхода и стандарада овог васпитног образовног подручија. 

А. Часови физиког и здравственог васпитања. 

Б. Недеља школског спорта. 

В. Школска и ваншколска такмичења. 

Г. Корективно педагошки рад. 

Часови физичког и здравственог васпитања подељена су у три наставне области. 

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ 

I.Физичке способности 

- развијање физичких способности које се континуирано реализује у уводном делу часа путем вежби обликовања. 

- подстицање ученика на самостално вежбање; 

- правилно држање тела; 

- програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада; 

- праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за праћење 

физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања (Завод за вредновање 

квлитета образовања и васпитања, 2016). 

II.Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

- усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену основнихи проширених  програмских садржаја 

- усвајање знања, умења и навика и примена у спорту; 

- ученици који нису у стању да усвоје неке од садржаја; 

- уколико ученик не достигне исход, оставља се могућност да исти достигне унаредном периоду; 

III.Физичка и здравствена култура 

- достизање исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове о вежбању, физичком васпитању, спорту, 

рекреацији и здрављу; 

- посебне испланиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања; 

- ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у Физичком и здравственом васпитању. 
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I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Дефинисани исходи су основни и незаобилази процес планирања наставе и учења. 

Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада је одредити временску динамику у односу на 

бављење појединим исходима током школске године. Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током 

једног или више часова, већ је ту сврху потребно реализовати различите активности током школске године. 

Облици наставе 

А. Теоријска настава до 5 часова. 

– посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови за реализацију наставе у 

просторима за вежбање или алтернативним  објектима као први час и полугодишту. На тим часовима детаљније се обрађују 

садржаји предвиђеним темама Физичког вежбања и спорта. 

Б. Практична настава. 103-108 часова. 

- број часова по темама планира се на основу: процене сложености садржаја за ученике и услва зареализацију наставе.Наставне 

теме или поједини садржаји које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима 

програма за које постоје одговарајући услови. 

В. Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, материјално-

техничке и просторне услове. 

Г.  Проширени садржаји су они који се базирају и реализују у раду са ученицима (групама или појединцима), који су савладали 

обавезне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнућа исхода, потребе ученика и услова за рад. 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Физиче способности 
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При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке способности 

ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање 

и увежбавање конкретног задатка.Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне методе.У раду са ученицима примењивати 

диференциране облике рада, дозирати вежбање у складу са њиховим могућностима и примењивати одговарајућу терминологију 

вежбања. 

Препоручени садржаји  за развој физичких способности ученика. 

1. Развој снаге 

2. Развој покретљивости 

3. Развој аеоробне издржљивости 

4. Развој координације 

5. Развој брзине екзплозивне снаге 

Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

1. Атлетика 

2. Гимнастика 

3. Одбојка 

4. Футсал 

5. Рукомет 

6. Кошарка 

7. Активности по избору 

8. Плес и ритмика 

9. Полигони 

10. Тестирање и мерење 

Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и на крају школске године, из простора кардио-

респираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), телесног састава (посебне телесне масноће), мишићне снаге и 

издржљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. Модел континуираног праћења физичког развоја и моторичких способности у 
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настави Физичког и здравственог васпитања, батерије тестова, критеријумске референтне вредности и начин њиховог тумачења, 

организација и протокол тестирања као педагошке импликације детаљно су објашњење у наведеном приручник. 

Физичка и здравствена култура 

Ова наставна област реализује се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и састоји се од две наставне теме. 

Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање. 

Основне карактеристике часова: 

- јасноћа наставног процеса; 

- оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

- избор рационалног облика и метода рада; 

- избор вежби; 

- функционалана повезаност свих делова часа; 

Уколики на часу вежбају два одељења наставе се се спроводи одвојено за ученице и ученике. 

 Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања. 

Ученик ослобођен од практичног дела програма за одређени период, полугодиште или целу школску годину на основу препоруке 

изабраног лекара.Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима.За рад са ослобођеним ученицима наставник 

сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са 

садржајима.Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

- суде, воде статистику, региструју резултат; 

- направе едукативни постер или електронску презентацију; 

- прате и евидентирају активност ученика; 

Ученицима са инвалидитетом настава се прилагођава у складу са њиховим могућностима и врстом инвалидитета. 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креитање захтева којима се може утврдити 

да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходима.Исходи помажу наставницима у праћењу, прикупљању и 

бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања искористи исходе наставник, сам осмишљава у односу на то који се 



ОШ ,,Вук Караџић'' Житковац 

121 
 

начин праћења и процену који се њему чини најрационалнијим и најкориснијим. Поред постојање исхода олакшава и извештавање 

родитеља о раду и напредовању ученика. 

У процесу праћења ученика пожељно је користити  лични картон ученика (евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз 

коментаре и препоруке) као извор података и показатеље о напредовању ученика уз еволуцију. 

Предност коришћења личног картона ученика су вишеструке: омогућава праћење напредовања, представља увид у праћење 

различитих аспеката учења и развоја, пружа прецизни увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. 

1. Активност и односученикапремафизичком и здравственомваспитањукојиобухвата. 

2. Приказтри комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), са и без рекивизита. 

3. Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике). 

4. Индивидуални напредак моторичких способности. 

ВАНАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

План и програм ових активности предлаже стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског програма. 

Секције 

Формирају се према интересовању ученика.Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзи материјалне и просторне 

услове рада, узрасне карактеристике и способности ученике. 

Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, школа 

у оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата 

- такмичење у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика; 

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља; 

- ђачке трибине и радионице 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће Физичког и здравственог васпитања. 
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Школска и ваншколска такмичења 

Школа организује и спроводи обавезна унутаршколска спортска такмичења, као интегрални део процеса физичког васпитања 

према плану Стручног већа. 

Корективно-педагошки рад и допунска настава 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

- потешкоће у савладавању градива; 

- смањене физичке способности; 

- лоше држање тела; 

- здравствене потешкоће. 

Рад са ученицама који имају лоше држање тела 

- саветовање ученика и родитеља; 

- организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно. 

 

ДНЕВНИК РАДА ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Планови рада Физичко и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика: 

- план рада стручног већа; 

- годишњи план; 

- месечни оперативни план; 

- план ванчасовних и ваншколских активности; 

- Писање припреме. 

- Радни картон. 

Педагошку документацију наставник сачињава у електронској или писаној форми. 
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3.3. НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Наставни предмет: Информатика и рачунарство  

Разред: Седми 

Циљ: Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, креирању дигиталних 

садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблему у друштву које се развојем дигиталних  технологија брзо мења, 

посебно је битно усвојити знање о безбедној комуникацији у дигиталном окружењу. 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Коорелација са 

предметима/ областима 

ИКТ 

- Разликује визуелну презентацију и логичку 

структуру текста 

- Користи алате за стилско обликовање документа и 

креирање прегледа садржаја у програму за обраду 

текста 

- Објасни принципе растерске и векторске графике и 

модела и приказа боја  

- Креира растерску слику у изабраном програму 

- Креира векторску слику у изабраном програму 

- Користи алате за уређивање и трансформацију слике 

 

Техника и технологија 

Математика 

Ликовна култура 

Музичка култура 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

- Креира гиф анимацију 

- Креира видео запис коришћењем алата за снимање 

екрана 

- Разликује појмове УРЛ, ДНС, ИП адреса 

- Објасни појмове хипервеза и хипертекст 

- Креира, форматира и шаље електронску пошту 

- Обавља електронску комуникацију на сигуран, 

етички одговоран и безбедан начин водећи рачуна о 

приватности 

- Препозна непримерени садржај, нежељене контакте 

 

Техника и технологија 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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и адекватно се заштити 

РАЧУНАРСТВО 

- Сараднички креира и дели документе у облаку 

водећи рачуна о одговарајућим нивоима приступа 

- Подешава хипервезе према делу садржаја, другом 

документу или веб локацији 

- Уз помоћ програмске библиотеке текстуалног 

програмског језика исцртава елементе 2Д графике 

- Употребљава петље и генератор насумичних бројева 

за исцртавање сложенијих облика 

- Планира, опише и имплементира решење 

једноставног проблема 

 

Техника и технологија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 

- Сарађује са осталим члановима групе у свим фазама 

пројектног задатка 

- Креира, уређује и структурира дигиталне садржаје 

који комбинују текст, слике, линкове, табеле и 

анимације 

- Креира рачунарске програме који доприносе 

решавању пројектог задатка 

- Поставља резултат свог рада на Интернет ради 

дељења са другима уз помоћ наставника 

- Вреднује своју улогу у групи при изради пројектног 

задатка и активности за које је био задужен 

 

Техника и технологија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

 

Начин остваривања програма: 

Програми ће се реализовати помоћу бесплатних алатки доступних на Интернету. Наставник ће користити сајт фондације 

ПЕТЉА, и то посебно део – Програмирање графике помоћу ,,PYGAME” – приручник за седми разред. Од наставник средстава користе 

се рачунари, пројектор, табла. Кључни појмови садржаја: логичка структура и садржај програма, пиксел, резолуција, растерска и 

векторска графика, RGB и CMYK палете боја, гиф анимација, хипервеза, URL, електронска пошта, текстуални програмски језик, 2D 

графика. На часовима комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој реализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини инетресантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних 
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садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних 

карактеристика ученика. 

ИНФОРМАЦИОНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Наставну тему Информационо – комуникационе технологије започети радом на документу који представња рекапитулацију 

онога што су ученици учили у претходна два разреда. Наставник припрема текстуални документ, даје инструкције о даљем раду и 

локацији на којој је документ постављен. Ученици треба да пронађу и отворе овај документ у изабраном текст процесору, да прочитају 

текст и да га логички уреде, доделе му одговарајуће стилове.  

У сегменту креирања и обраде дигиталне слике ученицима треба објаснити карактеристике векторског и растерског 

представљања слике на рачунару. Представити RGB – за приказивање на дигиталном уређају или на интернету, односно CMYK палете 

боја за припрему за штампање. Везано за резолуцију слике подсетити ученике на појма пиксел, те однос квалитета слике и резолуције. 

Објаснити појам битмаме и најчешће технике компресије података. 

Представити алате за селекцију и основне корекције дигиталних слика и фотографија. Увести могућност примене филтера. 

Издвојити неколико филтерa (Blur, Sharpen..). Приказати могућност аутоматске обраде већег броја слика 

Код цртања основних графичких елемената објаснити појам коришћења основних алата. 

Са ученицима разговарати о појму ПОКРЕТНА СЛИКА. Нагласити да покрет не постоји заиста. Увести појам ФРЕЈМ  и 

дефинисати потребан број фрејмова који се смењују у једној секунди за стварање илузије непрекидног кретања. 

Разговарати са ученицима о изворима информација које користе док уче. 

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ  

Подсетити ученике на значење појмова који су у претходним разредима скрећеницама УРЛ и ИП адреса, затим појмова клијент 

и сервер у мрежном окружењу, као и на значење појмова : домен, назив интернет домена, веб адреса и њихову узајамну везу 

Представити интернет сервис електронска пошт(email). Објаснити појам електронск пошта, демонстрирати поступка креирања 

налога за електронску пошту. Објаснити одељке који се односе на наслов поруке, адресе примаоца, објаснити функције проследи, 

одговори и одговори свима. 

РАЧУНАРСТВО 
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Креирање програма који користе графику обрађивати у истом програмском језику и окружењу које је коришћено за учење 

програмирања током 6. разреда. Укратко упознати ученике са библиотеком за 2Д графику 

Описати основну структуру графичког програма и потрусити се да се током наставе та структура што мање варира. Уколико 

библиотека захтева нетривијалан програмски код за иницијализацију и деиницијализацију, ученицима понудити готову мустру од које 

могу да крену програмирање својих апликације. Објаснити исцртавање следећих примитива: дуж, правоугаоник, круг и кружница  

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

При реализацији пројектног задатка, наставник планира фазе пројектног задаткау складу са временом, сложеношћу теме, 

расположивим ресурсима(знање, вештинеи ставови које су ученици развили). Ученици заједно са наставником пролазе кроз све фазе 

рада на пројектном задатку, при чему наставник наглашава сваки корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже решења. Посебну 

пажњу посветити развоју међупредметних компетенција, подстицању иницијативе и креативности, успостављању сарадничких ставова 

код ученика. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

У процесу вредновања потребно је континуирано претити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднује 

се процес и продукти учења. 

Будући да предмет Информатика и рачунарство у седмом разреду треба, првенствено да развије вештине, навике, вредносне 

ставове и стилове понашања, требало би и вредновање више усмерити ка праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а могу 

се користити и  тестови знања. 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (ткз. вршњачко оцењивање). Наставник са ученицима договора 

показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта 

треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата 

праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

У процесу оцењивања користиће се  портфолио као извор података и показатеља о напредовању ученика. Коришћење 

портфолија омогућава континуирано и систематично праћење напредовања, подстиче развој ученика, представља увид у праћење 

различитих аспеката учења и развоја, представља подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у 
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различите области постигнића. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продукта учења, материјално – 

физички проблеми, финансијска средства и велики број ученика. 

Оцењивање је базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизови, тестови знања и слично користиће се првенствено за 

увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, а мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих инструмента за 

утврђивање градива, кад год је могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже вишеструки ефекат на усвајање знања и 

вештина. 

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат 

и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика анализира и користи тако да промени део своје 

наставне праксе.  

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставне, планира се секција и 

време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на 

секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препуси ученицима и њиховим интересовањима. Теме 

као што су израда школске веб странице, блога, креирање и израда школског електронског часописа школе могу бити добре почетне 

идеје које ће повезати знања и вештине стечене у овом предмету са другим знањима, уз активно учешће у животу школе. 

 


