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П О  Л А З Н  Е    О  С Н О  В  Е 
 

1. Закон о основама система образвања и васпитања (Сл. гласник РС“број: 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 

27/2018-др. закон и 6/2020) 

2. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС - 

Просветни гласник број:3/2006,  15/2006, 2/2008,  3/2011-др. правилник, 7/2011-др. правилник, 1/2013, 11/2014, 

11/2016, 7/2017, 12/2018)  

3. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни 

гласник број:6/2013,  11/2016, 12/2018,  3/2019 и  12/2019) 

4. Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-

Просветни гласник број:11/2019 и 6/2020) 

5. Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-

Просветни гласник број:11/2019, 2/2020 и 6/2020) 

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

за први разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр:10/2017, 12/2018, 

15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020) 
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1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 4. РАЗРЕД 
 

Циљeви oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa у четвртомразреду су: 

1. обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2. обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и 

успостављање нулте толеранције према насиљу;  

3. свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  

4. развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе 

неговања и развоја физичких способности;  

5. развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, 

заштите и добробити животиња;  

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

сазнањима и образовној пракси;  

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

8. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, 

развојним потребама и интересовањима;  

9. развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе 

савремене науке и технологије;  

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

тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;  

11. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег 

живота;  

12. развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и 

пријатељства;  

13. развијање позитивних људских вредности;  

14. развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности 

за живот у демократски уређеном и праведном друштву;  

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

толеранције и уважавање различитости;  

16. развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање 

и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;  

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

предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;  
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18. повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као 

државе засноване на знању. 

 

ПРOГРAMИ OРИJEНTИСAНИ НA ИСХOДE И ПРOЦEС УЧEЊA 

 

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, у овом случају 

током четвртог разреда. Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању компетенција, 

и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних. Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма 

наставе и учења може се видети како се постављају темељи развоја кључних и општих међупредметних компетенција које 

желимо да наши ученици имају на крају основног образовања. Та потреба да се образовање и васпитање усмере ка развијању 

компетенција био је један од разлога увођења и пројектне наставе као облика образовно-васпитног рада. Пројектна настава се 

у данашње време све више фокусира на остваривање образовних стандарда и исхода и, како показују резултати најновијих 

истраживања, прати друштвене промене својом усмереношћу на развијање знања и способности ученика кроз активности 

планирања, истраживања и тимског рада у оквиру предметног и међупредметног повезивања садржаја. Поред тога, једна од 

битних особина савременог приступа пројектном раду у настави односи се на коришћење ИКТ у пројектним активностима 

што обезбеђује ефикасније учење и развијање знања, али и развијање понашања правилног и безбедног коришћења рачунара 

и интернета. 

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. Оријентација на процес учења и 

исходе брига је не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене 

целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом. 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. Зато треба имати у виду да терминологија, која је коришћена у програмима наставе и учења, није 

намењена ученицима и треба је приликом дефинисања конкретних наставних јединица, било за непосредан рад са 

ученицима, било за потребе уџбеничких и дидактичких материјала, прилагодити узрасту ученика. Програми наставе и учења 

су наставницима полазна основа и педагошко полазиште 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. Образовно-васпитна пракса 

је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу 

међусобних односа и различитих активности у социјалном и физичком окружењу, у јединственом контексту конкретног 

одељења, конкретне школе и конкретне локалне заједнице. Зато, уместо израза реализовати програм, боље је рећи да се на 

основу датих програма планира и остварује настава и учење које одговара конкретним потребама одељења. 
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ПЛAН НAСTAВE И УЧEЊA ЗA ПРВИ ЦИКЛУС OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA И ВAСПИTAЊA 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

 

Рeд. 

брoj 
A. OБAВEЗНИ ПРEДMETИ 

ЧЕТВРТИ 

РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Српски jeзик и књижевност 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Maтeмaтикa 5 180 

4. Природа и друштво 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* 

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 

                                                                    
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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Рeд. 

брoj 
OБЛИК OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA 

ЧЕТВРТИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Рeдoвнa нaстaвa 21-23* 756-828* 

2. Прojeктнa нaстaвa
3
 1 36 

3. Дoпунскa нaстaвa 1 36 

4. Дoдaтнa нaстaвa     

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

 

Рeд. 

брoj 

OСTAЛИ OБЛИЦИ OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ 

РAДA 

ЧЕТВРТИ РAЗРEД 

нeд. гoд. 

1. Чaс oдeљeњскoг стaрeшинe 1 36 

2. Вaннaстaвнe aктивнoсти
4
 1-2 36-72 

3. Eкскурзиja 1-3 дaнa гoдишњe 

 

Рaд сa учeницимa четвртог 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; 
                                                                    
3 Прojeктнa нaстaвa je oбaвeзнa зa свe учeникe 
4 Шкoлa рeaлизуje вaннaстaвнe aктивнoсти у oблaсти нaукe, тeхникe, културe, умeтнoсти, мeдиja и спoртa. 

* Брoj чaсoвa зa учeникe припaдникe нaциoнaлних мaњинa 

** Нaстaвa у прирoди oргaнизуje сe у склaду сa oдгoвaрajућим прaвилникoм. 
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- пaртиципaтивним и кooпeрaтивним aктивнoстимa кoje oмoгућaвajу сaрaдњу; 

- прeвaсхoднo aктивним и искуствeним мeтoдaмa нaстaвe и учeњa; 

- увaжaвaњeм свaкoднeвнoг искуствa и знaњa кoje je учeник изгрaдиo вaн шкoлe, пoвeзивaњeм aктивнoсти и 

сaдржaja учeњa сa живoтним искуствимa учeникa и пoдстицaњeм примeнe нaучeнoг и свaкoднeвнoм живoту; 

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

- рeдoвним и oсмишљeним прикупљaњeм рeлeвaнтних пoдaтaкa o нaпрeдoвaњу учeникa, oствaривaњу 

прeдмeтних исхoдa и пoстигнутoм стeпeну рaзвoja кoмпeтeнциja учeникa. 

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. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ 

ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 

 

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

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

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

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

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

oбухвaтa индивидуaлни oбрaзoвни плaн, прoгрaм и нaчин рaдa.  

Индивидуaлни oбрaзoвни плaн дoнoси пeдaгoшки кoлeгиjум нa прeдлoг стручнoг тимa зa инклузивнo oбрaзoвaњe. 

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

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

Наставни предмет: Српски језик 

Разред: четврти 

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

правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест означају 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 СТАНДАРДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

КЊИЖЕВНОСТ 

– чита са разумевањем различите врсте 

текстова; 

– укратко образложи свој утисак и мишљење 

поштујући идругачије ставове; 

– разликује књижевне врсте: шаљиву народну 

песму, басну и причу о животињама, 

приповетку, роман за децу и драмски текст; 

– одреди тему, редослед догађаја, време и 

место дешавања у прочитаном тексту; 

– именује позитивне и негативне особине 

ликова; 

– уочи и издвоји основне елементе лирске 

песме (стих, строфа, рима и ритам); 

– тумачи идеје књижевног дела; 

– препозна ситуације кршења/остваривања 

права детета и стереотипе у књижевним 

1СЈ.1.2.4. 

1СЈ.1.2.5. 

1СЈ.1.2.6. 

1СЈ.1.2.7. 

1СЈ.1.2.8. 

1СЈ.1.5.1. 

1СЈ.1.5.2.  

1СЈ.1.5.3.  

1СЈ.1.5.4.  

1СЈ.2.2.1.  

1СЈ.2.2.2. 

природа и друштво 

ликовна култура 
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делима; 

– уочи персонификацију и разуме њену улогу 

у књижевном делу; 

– разликује описивање, приповедање (у 1. и 3. 

лицу) и дијалог у књижевном делу; 

– преприча текст из различитих 

улога/перспектива; 

– уочи основни тон књижевног текста (ведар, 

тужан, шаљив); 

– уочи супротстављеност лица у драмском 

тексту; 

– чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

– изражајно рецитује песму и чита прозни 

текст; 

– изводи драмске текстове; 

– усвоји позитивне људске вредности на 

основу прочитаних књижевних дела; 

1СЈ.2.2.3.  

1СЈ.2.2.4. 

1СЈ.2.2.5. 

1СЈ.2.2.7. 

1СЈ.2.2.8.  

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.3.2.1. 

1СЈ.3.2.2. 

1СЈ.3.2.7.  

музичка култура 

грађанско васпитање 

верска настава 

ЈЕЗИК 

граматика и 

правопис 

– повеже граматичке појмове обрађене у 

претходним разредима са новим наставним 

садржајима; 

– разликује речи које мењају облик (именице, 

заменице, придеви, бројеви, глаголи) и уочи 

оне које су увек у истом облику; 

– одреди основне реченичне чланове; 

– разликује врсту речи од службе речи у 

реченици; 

– поштује и примени основна правописна 

правила; 

1СЈ.1.4.1.  

1СЈ.1.4.2. 

1СЈ.1.4.5.  

1СЈ.2.4.1.  

1СЈ.2.4.2.  

1СЈ.2.4.3.  

1СЈ.2.4.9.  

природа и друштво 
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– правилно пише сва три модела управног 

говора; 

1СЈ.3.4.1.  

1СЈ.3.4.2.  

1СЈ.3.4.4.  

1СЈ.3.4.5.  

1СЈ.1.3.3.  

1СЈ.1.3.4.  

1СЈ.2.3.2.  

1СЈ.2.3.3.  

1СЈ.3.3.1. 

математика 

ликовна култура  

грађанско васпитање 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

– употреби основне облике усменог и 

писменог изражавања: препричавање, 

причање и описивање; 

– употреби речи истог облика, а различитог 

значења, као и речи истог значења, а 

различитог облика; 

– препозна значење речи и фразеологизама 

који се употребљавају у свакодневној 

комуникацији; 

– напише разгледницу, честитку, приватно 

писмо; 

– прилагоди језички израз комуникативној 

ситуацији – формалној и неформалној; 

– повеже информације исказане у линеарном и 

нелинеарном тексту и на основу њих изводи 

1СЈ.0.1.1.  

1СЈ.0.1.2.  

1СЈ.0.1.3.  

1СЈ.0.1.4.  

1СЈ.0.1.5.  

1СЈ.0.1.6.  

1СЈ.0.1.7.  

1СЈ.0.1.8. 

1СЈ.1.3.7.  

1СЈ.1.3.10.  

природа и друштво 

математика 
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закључак; 

– правилно структурира текст; 

– учествује у предлагању садржаја и начина 

рада. 

1СЈ.2.3.6.  

1СЈ.2.3.7.  

1СЈ.2.3.10.  

1СЈ.2.3.11.  

1СЈ.3.3.2.  

1СЈ.3.3.4.  

1СЈ.3.3.5.  

1СЈ.3.3.6. 

ликовна култура  

грађанско васпитање 

Начин остваривања програма: 

 Програм наставе и учења Српског језика заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким 

постигнућима. 

 Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и 

продубљује кроз све три предметне области. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу.   

 Програм наставе и учења предмета Српски језик у четвртом разреду основне школе чине три предметне области: 

Књижевност, Језик и Језичка култура.  

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

КЊИЖЕВНОСТ 

 У настави књижевности најважније је код ученика развијати способност читања књижевних текстова са разумевањем, 

подстицати љубав према читању, градити осећај за лепо и вредно, васпитавати укус и неговати истрајност у читању и 

доживљавању књижевног дела. У разговору са ученицима треба неговати способност ученика да опишу доживљај 
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прочитаних књижевних дела, изнесу мишљење о њима, да разумеју најразличитије особине и поступке ликова и донесу суд о 

њиховим поступцима и особинама, као и о различитим догађајима у тексту. Читање захтева време, истрајност и посвећеност, 

а неговање ових карактеристика представља основ за сва даља учења. Посебно је важно што књижевност код ученика развија 

емпатију, тиме што се ученици уживљавају у естетски свет дела и емотивно га проживљавају. Настава књижевности јача 

национални и културни идентитет ученика, кроз упознавање своје књижевности и културе, као и књижевности и културе 

других народа. 

 Часови књижевности могу се употпунити коришћењем дигиталних садржаја. Наставницима и ученицима могу бити 

од велике помоћи аудио записи, на којима се чује како глумци изражајно и интерпретативно казују изабране текстове. 

Такође, у наставу ће се увести разноврсне стваралачке активности којима се врши систематизација обрађених садржаја (игре 

асоцијација, креативне слагалице, интерактивни задаци и квизови). 

 Ученици ће у настави користе електронски додатак уз уџбеник, где за то постоји могућност у школи. 

ЈЕЗИК 

 У настави језика ученици овладавају граматичким и право писним правилима стандардног српског језика која ће 

примењива ти у писаној и говорној комуникацији. 

Граматика 

 Како би се приступило усвајању нових садржаја, неопходно је да се добро утврде знања из морфологије: врсте речи и 

њихове граматичке категорије. 

 Пре увођења нових садржаја из синтаксе треба обновити знања о реченици и разликовању различитих врста реченица 

по облику и значењу. 

 У четвртом разреду уводи се појам реченичних чланова и појам службе (функције) речи у реченици. 

 У претходним разредима обрађен је први и други модел управног говора тако да је неопходно направити 

систематизацију, а затим увести и трећи модел. Неопходно је моделе управног говора повезати са правописним правилима и 

употребом знакова навода и запете. 

 Наставу граматике треба повезивати са наставом књижевности тако што ће књижевни текстови из програма 

послужити за граматичку анализу и послужити као пример употребе врста речи у реченици, службе речи у реченици и 
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различитих врста реченица по облику и значењу. Примери треба да буду једноставни за анализу. Учитељ може и да 

прилагоди текст, тако да примери буду типични. 

Правопис 

 Правописна правила ученици треба да усвајају постепено, уз понављање и вежбање већ наученог и уз усвајање нових 

садржаја, и то путем различитих вежбања како на нивоу речи тако и на нивоу реченице и краћих текстова. 

 Систематизација знања из правописа најбоље се постиже вежбањем на тексту, исправљањем грешака у тексту, 

диктатима и сл. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 Један од основних задатака наставе језичке културе односи се на усавршавање језичкои зражајних средстaва код 

ученика, односно на развијање, богаћење и унапређивање њихове језичке способности. Област Језичка култура обухвата 

усмено и писмено изражавање. Наставни рад у овој области реализује се у садејству са другим двема областима: са језиком и 

књижевношћу, али и кроз самосталне наставне јединице. Ваљано усмено и писмено изражавање омогућава ученику да 

успешно учи и савлада и друге школске предмете. 

 Основни облици усменог и писменог изражавања (препричавање, причање, описивање) представљају темељне 

програмске садржаје за усавршавање и неговање језичке културе ученика. У четвртом разреду требало би подстицати 

ученике да препричавају, причају и описују и на сажет и на опширан начин како усмено, тако и писмено. 

 Изучавањем различитих врста текстова – линеарних и нелинеарних – кроз осмишљавање, организовање и 

реализовање бројних активности, код ученика би требало унапређивати читалачку компетенцију. Посебно би их требало 

усмеравати на то да промишљају о текстовима, да их анализирају, да језички исправно и јасно искажу своје мишљење о 

одређеном тексту, као и да повезујући информације изнете у тексту, изведу закључак. 

 Говорне вежбе код ученика подстичу машту и креативност, али и дивергентно мишљење, због чега би их требало 

чешће примењивати у настави језичке културе. Потребно је да буду прецизно испланиране и детаљно организоване. Говорне 

вежбе су у функцији изграђивања доброг језичког укуса, елоквентности и флуентности у изражавању. На овом узрасту 

адекватне могу бити следеће говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско приказивање драмског/драматизованог 

текста и слично. 
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 Писмени задаци представљају најсинтетичнији облик деловања у развијању језичке културе ученика и могу 

недвосмислено указати на ефекте наставе српског језика и књижевности у целини. У четвртом разреду ученици израђују два 

школска писмена задатка – један у првом и један у другом полугодишту. Оба писмена задатке требало би писати ћириличким 

писмом. Пожељно је да исправак првог писменог задатка ученици пишу ћириличким, а другог латиничким писмом. 

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. Оцењивање би требало да буде усмерено на 

добијање информација о обрасцима мишљења и условима под којим ученик може да примени знање стечено током наставе 

језичке културе у свакодневној формалној и неформалној комуникацији. 

 Процес праћења и вредновања једног ученика треба започети иницијалном проценом нивоа постигнућа ученика. 

Акценат би требало да буде на учениковим способностима – на ономе што ученик може или покушава да учини. Током 

процеса наставе и учења учитељ континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако 

што ће повратна информација бити довољно јасна и информативна, како би била подстицајна за даље напредовање ученика. 

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, писмене задатке и сл. 

 Такође је веома важно прилагођавање наставних садржаја и пружање подршке ученицима који имају потешкоће у 

остваривању прописаних исхода. 
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1.2 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Наставни предмет : Енглески језик 

Разред : четврти 

Циљ наставе и учења страног језика у основном образовању и васпитању јесте 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 да  стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 

наслеђу. 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ 

 поздрави и отпоздрави, 

 представи себе и другог;  

 разуме једноставнија питања личне 

природе и одговара на њих;  

 поставља једноставнија питања личне 

природе;  

 у неколико једноставнијих везаних 

исказа саопшти информације личне 

природе о себи и другимa 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4.ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

Српски језик 

Грађанско 

васпитање 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊA 

 разуме кратке и једноставније молбе и 

реагује на њих уз одговарајуће 

образложење;  

 упути кратке и једноставније молбе;  

 искаже и прихвати захвалност и 

извињење на једноставан начин; 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.15. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

Српски језик 

Грађанско 

васпитање 



18 
 

ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДА

ЊА 

 И 

ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕД

ОВАЊА 

 разуме једноставније исказе којима се 

изражава припадање/ неприпадање, 

поседовање/непоседовање и реагује на 

њих;  

 тражи и даје једноставнија обавештења 

која се односе на 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.6 

ПСТ.2.1.7. ПСТ.2.1.19 

ПСТ.2.1.22.ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Српски језик 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

 разуме позив на заједничку активност и 

реагује на одговарајући начин; –  упути 

позив на заједничку активност; 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.15. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4.ПСТ.2.1.6 

ПСТ.2.1.7. ПСТ.2.1.19 

ПСТ.2.1.22.ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

 

Српски језик 

Природа и 

друштво 

Музичка култура 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА 

И СПОСОБНОСТИ У 

 разуме једноставније текстове у којима се 

описују радње и способности у 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 
Српски језик 



19 
 

САДАШЊОСТИ садашњости;  

 размени информације које се односе на 

дату комуникативну ситуацију;  

 опише радње и способности у 

садашњости користећи једноставнија 

језичка средства 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.15. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

У ПРОСТОРУ 

 разуме једноставнија обавештења о 

положају у простору и реагује на њих;  

 тражи и пружи једноставнија обавештења 

о положају у простору; 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

 

Српски језик 

Пророда и 

друштво 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ИНТЕРЕСОВАЊА И 

ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊ

А 

 разуме и саопшти једноставније исказе 

који се односе на хронолошко и 

метеоролошко време; 

 разуме једноставније исказе за 

изражавање интересовања, 

допадања/недопадања и реагује на њих;  

 изражава допадање/недопадање уз 

најједноставније образложење; 

 тражи најједноставније образложење 

допадања/недопадања; 

 разуме једноставније текстове у којима се 

описују радње и способности у 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.6ПСТ.2.1.7. 

ПСТ.2.1.19ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2.ПСТ.2.2.3 

Природа и 

друштво 

Српски језик 
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садашњости; 

РАЗУМЕВАЊЕ И 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИЈИХ 

УПУТСТАВА, НАЛОГА И 

УПОЗОРЕЊА 

 разуме једноставнија упутства, налоге и 

упозорења и реагује на њих;  

 саопшти једноставнија упутства, налоге и 

упозорења уз одговарајуће образложење 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.15. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.6 

ПСТ.2.1.7. ПСТ.2.1.19 

ПСТ.2.1.22.ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.2.3 

Природа и 

друштво 

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА, 

КОЛИЧИНЕ И ЦЕНА 

 разуме и саопшти једноставније исказе 

који се односе на бројеве, количине и 

цене;  

 учествује у предлагању садржаја и 

начина рада. 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.15. ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

Математика 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И 

ПОЈАВA 

 именује бића, предмете и места из 

непосредног окружења;  

 разуме једноставније описе бића, 

предмета и места;  

 опише бића, предмете и места у неколико 

везаних једноставнијих исказа; 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.2.1.22. 

Природа и 

друштво 
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ПСТ.2.2.2. ПСТ.2.2.3 

ПСТ.1.2.2. ПСТ.1.2.3. 

ПСТ.1.2.4. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

 разуме свакодневне исказе у вези сa 

непосредним потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих;  

 изрази основне потребе, осете и осећања 

једноставнијим језичким средствима 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.6. ПСТ.2.1.7. 

ПСТ.2.1.19. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2.ПСТ.2.2.3 

Природа и 

друштво 

ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА И 

ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ 

ДОГАЂАЈА 

 разуме једноставније исказане честитке и 

одговори на њих;  

 упути једноставније честитке;  

 разуме и, примењујући једноставнија 

језичка средства, наведе најуобичајеније 

активности које се односе на прославе 

рођендана и празника; 

ПСТ.1.1.1. ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3. ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.20. ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3. ПСТ.1.2.4. 

ПСТ.2.1.6. ПСТ.2.1.7. 

ПСТ.2.1.19. ПСТ.2.1.22. 

ПСТ.2.2.2.ПСТ.2.2.3 

Природа и 

друштво 

Верска настава 

Грађанско 

васпитање 

Начин остваривања програма 

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

осмишљенимконтекстима. Ученици у почетку слушају и реагују на упутства наставника на страном језику или са аудио-
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записа, а тек потом почињу да говоре (репродукују). 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 остварујепутем 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. Језичке активности које се примењују су: слушање, писање,говор и читање.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 

исходи. Наставник заједно са ученицима анализира резулатате провера и заједно планирају даље активности. Најчешћа 

техника која се користи је посматрање усменог језичког понашања ученика у току наставних активности, односно 

индивидуалног рада и рада у паровима и групама. Наставник редовно бележи своја запажања у педагошкој свесци на основу 

претходно утврђених критеријума. Евидентирају се усмене и писане провере, активност на часовима, писање домаћих 

задатака, учешће у различитим облицима групног рада, однос ученика према предмету и практични радови 

ученика.Оцењивање се врши сумативно и формативно и кроз низ тестова- иницијални, дијагностички на почетку школске 

године, редовни тестови током школске године и коначно проверавање знања које служи за одрећивање општег нивоа знања 

на крају једног периода тј.циклуса. Одабрани радови ученика прикупљају се током године и чувају у збиркама радова 

такозваним ученичким портфолијима. 
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1.3 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 
 

Наставни предмет: Математика 

Разред: Четврти 

Циљ наставе Математике у основној школи јесте да сви ученици стекну базичну jeзичку и математичку писменост и да 

напредују ка остваривању исхода. Овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама ученик треба да развије 

основне апстрактног и критичног мишљења; формира позитивне ставове према математици; стиче способност комуникације 

математичким језиком и писмом; примењује стечена знања и вештине у даљем школовању као и у свакодневном животу. 

Настава математике користи мисаоно ангажовање и логичко расуђивање ученика и формира основ за даљи развој 

математичких појмова. 

Област / Тема Исходи Стандарди Међупредметно повезивање 

БРОЈЕВИ 

 прочита, запише и упореди природне 

бројеве и прикаже их на бројевној 

правој; 

 одреди месну вредност цифре 

 изврши четири основне рачунске 

операције у скупу N0; 

 састави израз, израчуна вредност 

бројевног израза и примени својства 

рачунских операција; 

 реши једначине и неједначине и 

провери тачност решења; 

 реши проблемски задатак користећи 

бројевни израз, једначину или 

неједначину; 

 процени вредност израза са једном 

рачунском операцијом; 

 одреди вишеструке декадне јединице 

најближе датом броју; 

 прочита и  напише разломке облика   

1МА.1.1.1.            1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.3.            1МА.1.1.4. 

1МА.1.1.5.            1МА.1.3.1. 

1МА.1.3.2.            1МА.2.1.1. 

1МА.2.1.2.            1МА.2.1.3. 

1МА.2.1.4.            1МА.2.1.5. 

1МА.2.3.1.            1МА.2.3.2. 

1МА.3.1.1.            1МА.3.1.2. 

1МА.3.1.3.            1МА.3.1.4. 

1МА.3.1.5.            1МА.3.3.1. 

1МА.3.3.2. 

 Обавезни предмети  

 (Српски језик, Ликовна 

култура, Природа и 

друштво, Физичко и 

здравствено 

васпитање) 

 Изборни предмети 

 Ваннаставне 

активности 
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 упореди разломке облика са једнаким 

бројиоциома и имениоцима; 

 сабере и одузме разломке са једнаким 

имениоцима; 

 запише резултат мерења дужине 

децималним бројем са највише 

децимале; 

 сабере и одузме децималне бројеве са 

највише две децимале; 

 чита, користи и представља податке у 

табелама или графичким 

дијаграмима; 

 формира низ на основу упутства; 

 реши задатак применом различитих 

начина представљања проблема.; 

ГЕОМЕТРИЈА 

 именује елементе и опише особине 

квадра и коцке; 

 црта мреже и прави моделе квадра и 

коцке; 

 препозна сликовну представу изгледа 

тела посматраног са различитих 

страна. 

1MA.1.2.1.       1MA.1.2.2. 

1МА.2.2.1.       1МА.2.2.2. 

 Обавезни предмети 

 (Српски језик, Ликовна 

култура, Природа и 

друштво, Физичко и 

здравствено 

васпитање) 

 Изборни предмети  

 Ваннаставне 

активности 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 прочита, упореди и претвори 

јединице за мерење површине и 

запремине; 

 израчуна површину квадрата и 

правоугаоника; 

 израчуна површину и запремину 

квадра и коцке; 

 реши проблемске задатке у контексту 

мерења. 

1МА.1.2.3.         1МА.1.2.4. 

1МА.1.4.1.         1МА.1.4.2. 

1МА.1.4.3.         1МА.1.4.4. 

1МА.2.2.4.         1МА.2.2.5. 

1МА.2.2.6.         1МА.2.4.1. 

 Обавезни 

предмети(Српски 

језик, Ликовна култура, 

Природа и друштво, 

Физичко и здравствено 

васпитање) 

 Изборни предмети  

 Ваннаставне 
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1МА.2.4.2.         1МА.2.4.3. 

1МА.2.4.4.         1МА.2.4.5. 

1МА.3.2.1.         1МА.3.2.2. 

1МА.3.2.3.         1МА.3.2.4. 

1МА.3.2.5.         1МА.3.4.1 

1МА.3.4.2.         1МА.3.4.3. 

активности 

 

Начин остваривања програма: 

 Учењем математике ученици стичу примарна знања о бројевима, скуповима, рачунским операцијама, једначинама и 

неједначинама, мерама и јединицама мера, као и о геометрији, површини, запремини. Сврха наставе математике је 

оспособљавање ученика за решавање разноврсних практичних и теоријских проблема.  

 За начин остваривања програма математике користиће се разноврсне методе (монолошка, дијалошка, метода рада на 

тексту, демонстративна метода, метода практичних радова). Поменуте методе ће се на часовима комбиновати са едукативним 

апликацијама (дигитални уџбеници, квизови знања на интернту, едукативни филмови, ППТ презентације и др), пројкетним 

задацима и другим електронским материјалима, с обзиром да оне значајно доприносе  развијању интересовања за 

математику. 

 У зависности од специфичности одељења и наставних садржаја, осим фронталног облика рада користиће се рад у пару 

и групни рад. На тај начин ће настава математике бити интересантнија и допринеће се рационализацији самог наставног 

процеса. Поред редовне наставе, активности у остваривању програма математике одвијаће се и на часовима допунске и 

додатне наставе, на часовима припрема за школско, општинско и окружно такмичење, као и припремама за такмичења 

„Мислиша“ и „Кенгур“. Ученицима којима је потребна додатна подршка у раду, прилагодиће се градиво према њиховим 

способностима (индивидуализација) и у складу са његовим напредовањем утврдиће се даљи план и програм наставе и 

активности. 

 Корелација са обавезним предметима: Ликовна култура (Линије, израда украса облика коцке и квадра), Српски језик 

(Редни бројеви...) Физичко и здравствено васпитање (Мерење површине – Скок у даљ) итд. 
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Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је праћење и вредновање рада ученика. 

Степен усвојености градива, однос према учењу и заинтересованост ученика одређују ниво знања који је он постигао. 

Напредовање и вештине ученика се континуирано вреднују, процењују и доприносе формирању коначне оцене која је 

бројчана. Оцена садржи основне информације о наставним садржајима које је ученик савладао, као и о односу ученика према 

предмету и његовом залагању у раду.  

 Праћење и вредновање ученика се спроводи на основу систематског посматрања ученика у свим наставним 

ситуацијама, усменим испитивањем (разговор, дискусија), практичним проверавањем (тестови знања, писмени задаци, 

контролне вежбе, 15-то минутни тестови, домаћи задаци) . Такође, ученици ће се оспобљаватиза самопроцену рада и за 

вршњачко оцењивање. 

 За праћење наставе и рада ученика користиће се следећа документација: дневник рада и педагошка свеска Напомена: 

За релизацију 4. писмена задатка планирано је 8 часова. 
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1.4 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ПРИРОДА И ДРУШТВО  
 

Наставни предмет: Природа и друштво 

Разред:четврти 

Циљ: 

 развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – завичају и домовини 

 слободно исказивање својих запажања 

 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 

 разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама 

 очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину 

 развијање основних научних појмова из природних наука 

 развијање еколошке свести 

 развијање способности запажања основних свостава материјала, објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање 

њихове повезаности  

 развијање интересовања за истраживање природних појава и процеса у домену њихових могућности 

 усвајање цивилизацијских тековина и могућностњиховог коришћења 

 разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама 

 развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу   

 оспособљавање за сналажење у простору и времену 

 упознавање прошлости,значајних догађаја у настанку српске државе до данашњих дана 

 оспособљавање за самостално учење и проналажење информација 

 упознавање са најзначајнијим владарима државе Србије 
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Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметн

о повезивање 

Моја 

отаџбина 

– 

Република 

Србија 

Природне и 

друштвене 

одлике Србије 

 одреди положај и границу Србије,положај главног 

града и већих насеља на географској карти Србије: 

 одреди положај и именује природне и друштвене на 

географској карти Србије 

 повеже различито-географске карактеристике Србије 

са размештајем становништва,изгледом насеља и 

делатностима људи: 

 уважава националну и културну разноликост као и 

основу за суживост свих гдађана Републике Србије; 

 представи знамените личности,културна добра и 

природне лепоте по којима је Србија препознатњива  у 

свету; 

 учествује у друштвено корисним акцијама 

1ПД. 1.6.1.  

1ПД. 1.6.2.  

1ПД. 1. 6.3.  

1ПД.2.6.1.  

1ПД.2.6.2.  

1 ПД.2.6.3.  

1ПД.2.4.4.  

1 ПД.3.4.1. 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Математика 

Пројектна 

настава 

ЧОС 

Човек – 

природно и 

друштвено биће 

 у дискусији даје предност коришћења локалних 

производа,производа направљених од рециклираних 

материјала, као и коришћењу обновљивих природних 

ресурса; 

 повеже промене у изгледу свог тела и понашања са 

одрастањем; 

 планира своје дневне активности и време проведено уз 

ИКТ уређаје; 

 затражи помоћ уколико се суочи са непримереним 

1ПД.1.5.1. 

1ПД.1.5.2. 

1ПД.1.5.3. 

1ПД.1.5.4. 

1ПД.1.5.5. 

1ПД.2.5.1. 
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садржајима у дигиталном окружењу; 1ПД.2.5.2. 

1ПД.2.5.3. 

Материјали 

 идентификује и самостално развија смеше 

просејавањем,одливањем и испаравањем; 

 испита електричну проводљивост материјала помоћу 

једноставног струјног кола; 

 наведе примере штедљивог  коришћења електричне 

енергије; 

 наведе примере употребе магнета у свакодневном 

животу; 

 наведе примере превенције и заштите од пожара; 

1ПД. 1.1.1  

1ПД. 1.2.1.  

1ПД. 1.2.2.  

IПД. 1.5.1.  

IПД. 1.5.2.  

1ПД. 1.5.3.  

1ПД. 1.5.4.  

1ПД. 1.5.5.  

I ПД.2.2.1.  

1 ПД.2.2.2.  

1 ПД.2.5.1.  

I ПД.2.5.2.  

I ПД.2.5.3.  

Прошлост 

Србије 

 прикажехронолошкиналентивременазначајнеисторијск

едогађаје и личности; 

 опишеначинживотаљудикрозвремекористећиразличите

видовеинформација; 

 представиток и 

резултатеистраживања(писано,усмено,помоћулентевре

мена,презентацијомилицртежом и др.); 

 пронађе и 

одаберепотребнеинформацијеизразличитихизвора 

(писаних,сликовних,дигиталних); 

 повеже резултате рада са уложеним трудом; 

 сарађује са другима у групи на заједничким 

активностима; 

 знанајважниједогађаје, појаве и личностиизпрошлости 

 знаосновнеинформације о начинуживотаљуди у 

прошлости 

1ПД. 1..6.4.  

1ПД. 1. 6.5.  

1ПД. 1. 6.6.  

1ПД.2.6.4. 

1ПД.2.6.5.  

1 ПД.2.6.6.  

1 ПД.2.6.7. 

1ПД.2.4.5.  

1ПД.3.6.1. 

 

Начин остваривања програма: 
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 Основна интенција наставе предмета Природа и друштво није само усвајање програмских садржаја, већподстицање 

развојних потенцијала детета. Наведени садржаји су усмерени на развој интелектуалних, психофизичких, когнитивно-

конативних и социјално-афективних сфера личности детета. У програму предметаПрирода и друштво циљеви су дати 

двојако: - експлиците - као идеје водиље у практичној реализацији програма - имплиците - дати исадржани у избору, 

структурирању и начину реализације програмских садржаја. Циљеви програма су постављени тако да експлиците 

иимплиците утичу на развој ученика, паралелно изграђујући њихове интелектуалне способности, практичне вештине, 

ставове и вредности. 

  Они се реализују и спроводе преко одабраних садржаја и активности, који превазилазе оквире предмета и 

разреда,залазе у све области које се обрађују у оквиру првог циклуса образовања и надаље. Конкретизују се кроз одређене 

оперативне задатке иактивности, а односе се на сферу стицања умења и навика, развијања вештина, као и формирања ставова 

из следећих области: екологија,демократија, здравље и технологија. Обе групе циљева реализују се избором садржаја из 

области природе, друштва и културе.  

 У процесуучења/наставе ученик ће пречистити представе, градити појмове и поставити основе за формирање система 

појмова, научити како сеуочава разлика између претпоставке - тврдње - чињенице и стицати увид у структуре и сплетове 

узајамних веза у свету коме припада. 

 Концепцијом програма,  омогућује се надограђивање знања, умења, вештина и ставова, изградња појмова из области 

природеи друштва. Истовремено се врши оспособљавање ученика за коришћење различитих извора знања, графичких и 

електронскихмедија, с намером да се код ученика развије функционална писменост као подлога за даље учење и сналажење у 

свакодневном животу. 

 Програмом су одређени само општи циљеви и задаци предмета Природа и друштво у целини и у програму четвртог 

разреда, а даљаоперативна разрада циљева и задатака препуштена је учитељима као својеврсни вид слободе у креирању 

наставног процеса.Учитељи имају значајан простор за слобуду избора и повезивање садржаја, методе наставе и учења и 

активности ученика како би водили ученике ка остваривању датих исхода. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Оцењивање ученика регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања и правилницима који 

прописују две врсте оцењивања: сумативно и формативно. Сумативно и формативно оцењивање су део јединственог 

процеса.Праћење и вредновање ученика биће праћено кроз  педагошку свеску и есДневник где ће бити бележени усмени 

одговоре, писмене провере знања, контролне и писмене вежбе. 

 Формативно оцењивање захтева већу интерактивност ученика и наставника и омогућава наставницима да прикупе 

што више података о томе како ученици уче и докле су стигли у савладавању градива. Један од начина за формативно 

оцењивање је портфолио  ученика који представља збирку ученичких радова која приказује резултате које је ученик постигао 

кроз разне активности у наставном процесу,на пример есеји, постери, фотографије, које је креирао ученик. 

 Све формативне оцене и увиди наставника у току године могу бити искоришћени за сумативно оцењивање на крају 

наставне године.  
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1.5 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:МУЗИЧКА КУЛТУРА  
 

Наставни предмет: Музичка култура 

Разред: четврти 

 

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 
МЕЂУПРЕДМЕТНО 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

- опише своја осећања у вези са слушањем музике; 

- препознаје народну и уметничку музику; 

- опише улогу музике у медијима; 

- разликује инструменте по боји звука и изражајним могућностима; 

- повеже карактер дела са избором инструмента и елементима музичке 

изражајности; 

- уочи контраст и понављање у музичком делу; 

- Пева и свира по слуху и са нотног текста песме различитог садржаја и 

расположења; 

- примени изражајне музичке елементе; 

- осмисли и изведе једноставну ритмичку и мелодијску пратњу; 

Српски језик 

Ликовна култура 

Физичко васпитање 

Природа и друштво 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

- поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу 

музике; 

- коментарише своје и туђе извођење музике; 

- самостално или уз помоћ одраслих користи предности дигитализације; 

- учествује у школским приредбама и манифестацијама. 

Српски језик 

Ликовна култура 

Физичко васпитање 

Природа и друштво 

МУЗИЧКО 
- осмисли музички одговор на музичко питање; 

- осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст; 
Српски језик 
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СТВАРАЛАШТВО - изабере одговарајући музички садржај (од понуђених) према 

литерарном садржају 

Ликовна култура 

Физичко васпитање 

Природа и друштво 

 

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 

иигре. Од велике важности је да се ученици упознају са правилима понашања при слушању и извођењу музике, важно је 

обезбедити тишину и пажњу у току слушања музике и упутити их када треба извођаче поздравити аплаузом.  

 Приликом креирања годишњег и оперативног плананеопходно 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.  

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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- 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 (дечији музички инструменти: фрула, 

металофон, триангл), познавање теорије музике.  

- Праћење и вредновање наставе и учења огледа се највише у ученичком осећају за ритам интонацију, изражајнности у 

динамици темпу а такође и слушању музике. Зато наставу и учење треба вредновати усмислу изражајног и 

стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела. Музичке инпровизације, креативно 

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

мотивисаност ученика. Праћење на вредовања и оцењивање ученика је бројчано и реализује се у складу са 

Правилником о оцењивању ученика и основно образовању и васпитању. Основни задатак наставника је храбрење и 

потстицање ученика. Целокупно градиво осварује се само у школи. 
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1.6 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА  
 

Наставни предмет: Ликовна култура 

Разред: Четврти 

Циљ: Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз 

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

других народа. 

Област / Тема Исходи Међупредметно повезивање 

КОМПОЗИЦИЈА 

 поштује инструкције за припремање, одржавање и одлагање 

материјала и прибора; 

 изражава замисли, интересовања, сећања, емоције и машту 

традиционалним ликовним техникама; 

 примени у стваралачком раду, основна знања о 

композицији; 

 српски језик; 

 математика; 

 природа и друштво ; 

 музичка култура ; 

 пројектна настава . 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 користи амбалажу и предмете за једнократну употребу у 

стваралачком раду; 

 користи одабрана уметничка дела и визуелне информације 

као подстицај за стваралачки рад; 

 тумачи једноставне знаке, симболе и садржаје уметничких 

дела; 

 српски језик; 

 математика; 

 природа и друштво ; 

 музичка култура ; 

 пројектна настава . 

НАСЛЕЂЕ 
 разговара о значају одабраног уметника, уметничког дела, 

споменика и музеја; 

 спски језик; 

 математика; 

 природа и друштво; 

 музичка култура ; 

 пројектна настава . 

СЦЕНА  учествује у планирању и реализацији ликовног пројекта или  -српски језик; 
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радионице; 

 разматра у групи, шта и како је учио/учила и где та знања 

може применити. 

-математика; 

-природа и друштво ; 

-музичка култура ; 

-пројектна настава . 

 

Начин остваривања програма: 

Кључни појмови су међусобно чврсто повезани и чине конструкцију, основу за за развијање програма. Централни 

појам је простор, јер све што видимо и доживљавамо налази се у простору.Из овог појма су извеени остали кључни појмови. 

У четвртом разреду их има шест:простор, облик, линија,  боја, текстура, светлина. Централни појам, простор, указује на то да 

програм није усмерен на ускостручне садржаје, већ на свет у коме ученик живи и одраста и који треба свесно да опажа, 

доживљава и истражује из различитих углова. Сви садржаји везани за визуелну уметност у блиској су вези са савременим 

светом и ученици треба постепено да истражују и откривају те везе. 

У табели су дати називи тема, и исходи који се досежу до краја школске године. Исходи воде ка постепеном развијању 

компетенција. Достижни су за сваког ученика, у мањој или већој мери. Наставник креира програм на основу компетенција, 

циља, исхода и кључних појмова. Да би се омогућили услови за напредовање ученика, у настави треба да доминирају 

сложени задаци који циљају више исхода и међупредметних компетенција. Осим стваралачког рада значајан је и разговор. 

Наставник планира питања која подстичу ученике на размишљање,истраживање и развијање креативних идеја. 

Појмове из теорије обликовања које су ученици до четвртог разреда упознали кроз ликовни рад потребно је 

једноставно објаснити. Композиција је ликовна целина коју је створио човек. Свака целина се састоји из делова (елемената). 

Основни елементи композиције су: облик, линија, боја, текстура и светлина ( валер ). У природи можемо видети пределе и 

појаве које доживљавамо као композиције и елементе композиције.Затим да говори о цртању светлом, као и савремене 

оловке за цртање светлом. Некада су уметници цртали и сликали само традиционалним материјалима и техникама .Светлост 

није била средство за рад, већ само услов за опажање. Када нема светлости не видимо облике, боје, линије, текстуре.. Како се 

смањује светлост и боје предмета изгледају тамније. Светлина или валер је количина светлости у једној боји. Уовом разреду 

се објашњава само контраст светлог и тамног. Великим контрастом постиже се драматичност. Ученици који користе  рачунар 

и мобилне телефоне могу да подешавају контраст у апликацијама за обраду слике и да пореде ефекте који се на тај начин 

добијају. 
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Могуће је објаснити још неке принципе компоновања али  на примерима из живота. Организација композиције се и 

даље учи постепено. Ученици могу прво да креирају једноставну композицију  распоређујући на папиру правилне (или 

правилне и неправилне) облике према замишљеној линији - хоризонталној, вертикалној или дијагоналној (елементи се могу 

распоређивати и другачије, али није пожељно ширити садржаје). Затим се постепено задају сложенији задаци који 

омогућавају да ученик размишља и да сам планира распоред елемената којим би ефикасно изразио своју замисао. Наставник 

може да говори о предњем и задњем плану. Облици који се приказују у задњем плану су најмањи, јер их тако видимо у 

природи и окружењу.  

До краја разреда ученици треба да испробају традиционалне технике које нису користили у претходним разредима. И 

даље се користе материјали за рециклажу . Ученицима је потребно указати на озбиљно загађење планете пластиком и 

упутити их да избегавају производе у амбалажи која се тешко разграђује и рециклира. Задаци обједињују активности 

ученика: развијање креативних идеја, организацију комозиције и истраживање изражајних могућности материјала и техника. 

Предлози који се односе на споразумевање сликом не везују се за теоретске садржаје, већ за изражавање (емоција, маште, 

позитивних порука, доживљаја...). Важно је да ученици разумеју да се сликом могу саопштити различите информације, исто 

као и текстом. 

Предлози који се односе на споменике природе и споменике културе у нашој земљи остварују се на интегрисаним 

часовима Ликовне културе и Природе и друштва. Ови часови могу да се допуне прављењем плакаата или дигиталне збирке 

фотографија најлепших предела у земљи и најзначајнијих споменика. У колико се прави дигитална збирка, ученици могу да 

претражују интернет на часу, према смерницама које даје наставник или код куће, у присуство одраслих.Такође, наставник 

може да учита фотографије са интернета и да заједно са ученицима направи ужи избор. Уметничка дела имају функцију 

илустровања појмова који се објашњавају, а користе се и као подстицај( мотивација) за стваралачки рад. 

Сцена је простор где се одржавају представе,концерти,снимају филмови и ТВ програм и сл.. Сценографија је дизајн 

сцене. Сценограф је уметник који смишља изглед сцене. Сцена може да се постави на отвореном или затвореном простору. 

Ученици треба да добију елементарне информације о фазама рада. Сценограф прво сарађује са режисером и упознаје се са 

делом које изводи. Затим израђује нацрете за сцену и сарађује са дизајнером светла, костимографом, мултимедијалним 

уметницма, тимовима који израђују кулисе, реквизите, маске, перике, шминку... Најважније што ученици треба да сазнају је 

да се сценографија креира тимски, да је за рад неопходно знање о елементима композиције и компоновању, да често нема 

довољно средстава да се сцена обликује како је замишљено. Тада је неопходно да чланови тима /тимова испоље креативност 

и да обликују сцену користећи материјале који су им доступни, да заједно осмисле како ће направити неки елемент сцене или 
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специјални ефекат. Специјални ефекти могу бити механички и креирани дигиталном технологијом. Практичан рад се 

планира као пројекат или радионоца. Циљ учења је развијање креативних идеја и вештине сарадње. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Настаник у току године прати,процењује и подстиче развијање индивидуалних потенцијала сваког ученика. Могући 

елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 

- однос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и алатке; одржава прибор и 

радни простор; потписује радове; чува радове у мапи...); 

- однос према себи (истражује информације; поставља питања предлаже; истрајан је у раду, труди се; преузима 

одговорност; поштује себе и своје радове; учи на грешкама; спреман је да испроба своје способности у новим 

активностима...); 

- однос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да 

помогне и да сарађује; уважава туђу културу, радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, 

изражавања...); 

- разумевање ( разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме визуелне информације...); 

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

- оригиналност ( оригиналан је на туђе радове; оригиналан је у односу на своје претходне радове...); 

- организација композиције ( у складу са својом идејом примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о 

простору, перспективи, пропорцијама, правцу, смеру...); 

- вербално изражавање ( учтиво комуницира; аргументовано; кратко и јасно образлаже свој рад,идеју, доживљај, 

опажање, емоције...); 

- употреба техника и средстава ( бира одговарајућу технику у односу на идеју; примењује одговарајући процес; 

бира одговарајући материјал/ подлогу; истражује могућности технике и материјала; користи дигиталну 

технологију као помоћно средство у раду; обликује рад у одабраном апликативном програму)... 

 Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и циљевима задатка.  
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1.7 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  
 

Наставни предмет: Физичко и здравствено васпитање 

Разред: Четврти 

Циљ: Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине 

и знања из области физичке и здравстевне културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког 

вежбања у савременим условима живота и рада. 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 

Атлетика 

 По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 одржава равнотежу у различитим кретањима; 

 коригује сопствено држања тела на основу савета 

наставника; 

 правилно држи тело; 

 правилно подиже, носи и спушта терет; 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура 

Природа и друштво 

Вежбе на справама и тлу 

 примени једноставнe, двоставне општеприпремне вежбе 

(вежбе обликовања); 

 правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена 

кретања; 

 комбинује усвојене моторичке вештине у игри 

 поштује правила понашања на вежбалиштима; 

 поштује мере безбедности током вежбања; 

 одговорно се односи према објектима, справама и 

реквизитима; 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура  

Природа и друштво 
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Ритмичка гимнастика и 

народни плес 
 изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу; 

 изведе дечји и народни плес; 

Српски језик 

Математика 

Основи тимских игара 
 препозна лепоту покрета у вежбању; 

 придржава правила вежбања; 

 вреднује сопствена и туђа постигнућа у вежбању. 

Српски језик 

Математика 

Здравствено васпитање 

 примењује хигијенске мере пре, у току и након вежбања и 

другим животним ситуацијама; 

 уредно одржава простор у коме живи и борави; 

 користи здраве намирнице у исхрани; 

 повезује различита вежбања са њиховим утицајем на 

здравље; 

 препозна здравствено стање када не треба да вежба; 

Српски језик 

Математика  

Природа и друштво 

Елементарне и штафетне 

игре 

 примени правила игре; 

 навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога не 

вређа; 

 прихвати победу и пораз као саставни део игре и 

такмичења; 

Српски језик 

Математика 

Музичка култура 

Природа и друштво 

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

ваннаставних и ваншколских организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање 

исхода овог васпитно- образовног подручја које се састоји из три предметне области: физичке способности, моторичке 

вештине, и физичке и здравствене културе. Већина исхода у програму је развојног карактера и протежу се кроз цео први 

циклус основног образовања и васпитања, узимајући у обзир узраст ученика и сензитивне периоде развоја физичких 

способности. Програм четвртог  разреда базиран је на континуираном развијању знања, вештина, ставова и вредности. 

Начин остваривања програма се рализује кроз: 
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 Часове физичког и здравственог васпитања 

 Слободних активности 

 Недеља школског спорта 

 Активности  у природи (крос,спортски дан, излети,зимовање,летовање...) 

Прачење и вредновање наставе учења: 

 У циљу савладавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања препоручује  се да 

наставникподједнако,континуирано прати и вреднује: 

-ниво ангажованости (активност) 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 припремних вежби ( вежби обликивања) без реквизита 

 Постигнућа у моторичким  вештинама 

 Индивидуални напредак ученика . 

Индивидулни напредак сваког ученика процењује се у односу на претходно стање. Приликом оцењивања неопходно је узети 

у обзир способност ученика,степен спретности и умешности.Уколико ученик нема развијене посебне способности,приликом 

оцењивања узима се у обзир  његов индивидуални напредак у односу на претходна  достигнућа и могућности као и 

ангажовање ученика у наставном процесу. 

 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 
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 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 ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Наставни предмет: Верска настава 

Разред: четврти 

Циљ:Упознати ученике са основним значењем појмова Црква, Литургија, заједница. Припремити ученике за сусрет са 

Откровењем кроз литургијски и светотајински начин живота. 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 

I УВОД - - 

II ЦРКВА ЈЕ НАШ ИЗБОР 

Упознавање са религијом и културом јеврејског народа и 

религијом и културом народа околних земаља; Литургијски 

начин живота и Евхаристија 

Српски језик, Природа 

и друштво 

III ХРИСТОС НАС СВЕ 

ЗОВЕ 
Разумевање појма Откривења, Литургије и Причешћа Ликовна култура 

IV ДИВАН ЈЕ БОГ У 

СВЕТИМА СВОЈИМА 

Овладавање основним историјским подацима везаним за 

историју Израиља 
Музичка култура 

V ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА 

 

Упознавање са појмом врлине; Конципирање односа Закон-Савез Српски језик 

VI СА НАМА ЈЕ БОГ 
Разумевање појма месијанске наде и обећања Божијег у Старом 

Завету 

Српски језик, Ликовна 

култура 

 

 Начин остваривања програма: Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног 

садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења 
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наставе –узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији 

ученика. 

 Настава се остварује интерактивним и дидактичким играма (осмосмерке, укрштенице, слагалице, криптограми, 

танграм, скривалице, скребл, откривалице, асоцијације, мултимедијални садржаји). Главна замисао је да се ученици на лак и 

ненаметљив начин упознају са учењем Библије (библ. повест о стварању света, старозаветна историја спасења, месијанска 

нада). 

 Историјске догађаје из живота изабраног народа о којима ће бити речи на часовима реализоваћемо кроз следеће 

конкретне активности: агамограф, quilling, диораме, макете… 

 Примењују се радионичарски рад, рад у групи, рад у пару, индивидуални облик рада. Нарочита корелација остварује 

се са предметима попут ликовне културе (изложбе ученичких радова, израда паноаи постера, уч. часопис) и музичке културе 

(духовне песме, тропари и кондаци). 

 Праћење и вредновањенаставе и учења:Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе 

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

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

испитаивањем ставова. 

 Напредовање ученика може се пратити преко ученичких радова и рукотворина насталих на часовима (крстићи, 

бројанице, макете, постери, панои, агамографи…). Изложбе ученичких радова организују се поводом главних хеортолошких 

датума (Божић, Св. Сава, Васкрс…), али и тематски у вези са темама које се обрађују на часу (ЦРКВА ЈЕ НАШ ИЗБОР, 

ХРИСТОС НАС СВЕ ЗОВЕ, ДИВАН ЈЕ БОГ У СВЕТИМА СВОЈИМА, ЗНАЧАЈ ВРЛИНСКОГ ЖИВОТА, СА НАМА ЈЕ 

БОГ…). 
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1.9 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  
 

Наставни предмет: Пројектна настава 

Разред: четврти 

Циљ: Циљ наставног предмета Пројектна настава је 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 практичну примену 

информационо- комуникационих технологија у раду, 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 
Међупредметно 

повезивање 

Велики део планираних наставних тема 

свих наставних предмета у четвртом 

разреду погодан је за међупредметно 

повезивање и обраду пројектне теме, као и 

за реализацију полуструктурираних 

пројеката који су заступљени и у четвртом 

разреду.  

Ослонци планирања и организације 

пројектне наставе су: уважавање узраста 

ученика и њихове природне радозналости, 

коришћење ваншколских знања, вештина и 

искустава ученика, укључивање свих 

ученика уз поштовање њихових 

различитости, повезивање садржаја свих 

наставних предмета и употреба савремених 

 правилно рукује ИКТ уређајима;  

 предложи редослед активности у односу 

на постављени пројектни задатак и 

могућности употребе ИКТ-а;  

 користи одговарајуће алатке програма за 

цртање и сачува свој цртеж;  

 уреди краћи текст и сачува га на рачунару; 

 направи једноставну презентацију 

користећи мултимедијалне садржаје; 

  користи интернет за учење и 

проналажење информација уз помоћ 

одраслог; 

 критички бира садржаје са интернета и 

затражи помоћ уколико се суочи са 

непримереним садржајима;  

Сви наставни предмети се 

међусобно повезујуи 

прожимају у остваривању 

зацртаног циља пројекта 

на дубљем и вишем нивоу. 

Уједно је присутно и 

повезивање наставних 

тема које постају 

међупредметне. 
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информационо - комуникационих 

технологија. Погодне теме које повезују 

свакодневни и школски живот ученика могу 

да буду везане за међународно важне 

датуме, за активности важне за школу, за 

локалну заједницу, хуманитарне акције итд. 

Учитељ планира наставну тему у складу са 

локалном средином, способностима 

ученика и ресурсима којима располаже 

школа. 

 зна да наведе могуће последице на 

здравље услед неправилног коришћења 

дигиталних уређаја;  

 безбедно користи интернет и по потреби 

пријави и/или затражи помоћ одраслог. 

 

Начин остваривања програма 

 Пројектна настава јесте захтевнији облик рада који подразумева веома добру припрему наставника. Планом је 

предвиђено да се реализује са једним часом недељно, али сам наставник ће проценити каква динамика рада највише одговара 

могућностима ученика и фази у којој је пројекат. То значи да, уколико је потребно, Пројектна настава се може организовати 

и на другачији начин (на пример као двочас сваке друге недеље). Пројектну наставу треба планирати и организовати на 

начин да садржи све потребне кораке: 

 дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи; 

 планирање активности које одговарају теми пројекта, односно циљу пројекта, подела активности, избор материјала и 

метода рада, 

 дефинисање места и динамике рада; 

 реализацију планираних активности; 

 приказ добијених резултата и продуката пројекта; 

 вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева и исхода, указивање на успехе и тешкоће у току 

реализације пројекта). 

При планирању наставник треба да дефинише тип пројекта, да одреди његов циљ, очекиване исходе, област којом се 

бави пројекат и повезаност са наставним предметима, његове садржаје, активности ученика, потребна средства, динамику 

рада по фазама и све што је потребно за успешно спровођење пројектне наставе. За четврти разред, као и за први, други и 

трећи најпримеренији је и даље полуструктурирани тип пројекта с том разликом да наставник сада више укључује ученике, 
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не само у давање предлога и избор тема, већ и у планирање и самостално остваривање, а за поједине ученике и вођство у 

одређеним деловима пројекта. Он и даље, у великој мери, дефинише методологију рада, али се очекује да више укључи 

ученике у проналажење материјала тако што ће се са њима договарати о томе које материјале би ко, где и како могао да 

пронађе и обезбеди. Све садржаје треба реализовати кроз различито тематско повезивање у игри или функционалној 

активности која задовољава интересовање и потребе ученика на млађем школском узрасту. 

Такође је важно да родитељи треба да се упознају са сврхом пројектне наставе и њеним најважнијим исходима. Они 

треба да подрже самосталне активности своје деце, или њихов заједнички рад са другом децом, као и да разумеју зашто је 

важно да не преузимају њихове задатке у жељи да имају боље продукте пројекта.  

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Прати се и вреднује кроз сам рад, улогу, спремност, кретаивност и активно учешће 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 рад у програмима примереним 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 

одређени предмет, наставно средство и тако даље у зависности од циљева и продуката пројекта. Посебан нагласак се даје 

квалитету, а не квантитету постигнутог циља и добијених продуката пројекта. 
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1.10 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 

Наставни предмет : Грађанско васпитање 

Разред: четврти 

Циљ: Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање личности која је одговорна према својим правима и 

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

уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 

Људска права 

Ја и други на планети Земљи 

 разликује примере одговорног и неодговорног 

понашања људи према животној средини; 

 се понаша у свакодневним ситуацијама на начин који 

уважава животну средину и рационалну потрошњу 

ресурса; 

 образложи важност информисања о стању животне 

средине и начинима њене заштите 

Природа и друштво, 

Пројектна настава, Српски 

језик, Музичка култура, 

Ликовна култура 

Демократско друштво 

Култура и традиција 

 аргументује добити од заједничког живота људи 

припадника различитих култура; 

 наведе елементе традиције и културе свог народаи 

покаже интересовање и поштовање за друге културе и 

традиције; 

 образложи значај подршке избеглицама и мигрантима 

да у новој средини сачувају свој језик, традицију, 

културу; 

 наведе примере из свакодневног живота којима се 

илуструје сусретање различитих култура; 

 дискутује о томе како непознавање других култура 

утиче на настанак стереотипа, предрасуда и 

Природа и друштво, 

Пројектна настава, Српски 

језик, Музичка култура, 

Ликовна култура 
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дискриминације; 

Процеси у савременом свету 

Прекомерна потрошња 

 препознаје примере прекомерне потрошње;  

 препознаје у медијима поруке које подстичу 

прекомерну потрошњу, посебно деце и младих; 

 критички разматра појаву бацања хране и расипања 

воде; 

 процењује важне чињенице о производима које купује 

читајући декларацију и води рачуна о односу цене и 

квалитета 

Природа и друштво, 

Пројектна настава, Српски 

језик, Музичка култура, 

Ликовна култура 

Грађански активизам 

Еколошка акција 

 испољи заинтересованост за сарадњу и учешће у 

групном раду; 

 учествује у изради плана и реализацији акције њеној 

промоцији и вредновању. 

Природа и друштво, 

Пројектна настава, Српски 

језик, Музичка култура, 

Ликовна култура 

 

Начин остваривања програма: 

 Изборни програм Грађанско васпитање за четврти разред организован је по моделу спирале. Садржаји се проширују и 

продубљују, а исходи се надограђуј. Изучавају се појаве које се односе на цео свет и планету Земљу. Окосницу програма 

чине вредности, права, одговорност, различитост, равноправност. 

 Елементи екологије и одрживог развоја уграђени су у програм четвртог разреда кроз области Људска права и 

Грађански активизам, у складу са идејом Мисли глобално, делуј локално. Ученици се усмеравају на личну одговорност и 

активизам у сопственој заједници. Ученици треба да разумеју да угрожавање животне средине не познаје државне границе, 

не прави разлику међу људима различите расе, вере, пола, образовања и нема временско ограничење. Сваку штету животној 

средини коју људи данас направе осетиће и генерације које долазе.  

 У оквиру области Демократско друштво ученици ће се бавити појмовима култура, традиција, мултикултуралност и 

интеркултуралност који имају глобалну димензију. За потребе овог програма довољно је да ученици схвате да се појам 

култура односи на целокупно материјално и нематеријално наслеђе једне заједнице. Поред културе народа који је већински у 

једној заједници, она обухвата и културне утицаје других народа који су ту живели или сада живе. Културу и традицију чине 
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језик, књижевност, музика, фолклор, празници и бројни обичаји из свакодневног живота. Ученици четвртог разреда могу 

навести карактеристике културе којој припадају, али их треба подстицати да препознају и карактеристике оних култура 

којима не припадају а постоје у њиховој заједници. Интеркултуралност подразумева отвореност заједнице за све њене 

грађане, без обзира којој култури припадају и међусобну размену у којој сви добијају, а не губе свој културни идентите. 

Исходи наведени у програму имају за циљ да афирмишу интеркултуралност и давање подршке избеглицама, и мигрантима да 

се уклопе у нову средину уз очување сопствене културе и традиције. 

 Трећа област овог програма има за циљ да приближи ученицима још један глобални процес који се огледа у 

подстицању културе прекомерне потрошње у развијеним земљама, иако у свету још увек постоје људи који немају основне 

услове за живот (пијаћа вода, довољно хране). Рад на овим садржајима погодан је за јачање медијске писмености ученика и 

њихово оспособљавање да критички разматрају различите рекламне поруке које подстичу прекомерну потрошњу. Ученици 

могу једноставном анализом реклама намењених деци да утврде који производи се препоручују и на који начин. 

 Листа права која се проучава у оквиру Грађанског васпитања заокружује се још једним правом последње генерације. 

У питању су права потрошача, која су значајна у савременом свету у којем се, ради профита, потрошачи могу, на различите 

начине, довести у заблудуили бити преварени. Од ученика се очекује да критички разматрају квалитет робе или услуга које 

добијају за свој новац. Важно је да граде одговоран однос према куповини, у смислу: да читају декларацију (састав, рок 

трајања, начин употребе), да постављају релевантна питања продавцуу, да процењују однос цене и квалитета робе и сл. 

Ученике треба упознати са тим да постоји закон који регулише права потрошача, да постоје институције које интервенишу 

када су права потрошача угрожена, као и да постоје удружења која обављају различите активности у овој области.  У раду на 

овим садржајима могу се користити примери  из медија, лична искуства ученика (њихових родитеља). 

 Четврта област тиче се грађанског активизма у области екологије. Од ученика се очекује да планирају и спроведу малу 

еколошку акцију. Наставник треба да буде помоћ и подршка ученицима да што самосталније прођу кроз неопходне кораке у 

акцији. Може се направити веза са акцијама које спроводе друге групе како у оквиру овог изборног програма, тако и у 

оквиру обавезног предмета Природа и друштво, који има комплементаран концепт и садржаје, а може бити и део пројектне 

наставе. Заједничко за њу и активности у оквиру Грађанског васпитања је то што се предност даје процесу рада и сарадњи 

наспрам самих резултата. Пројектвна настава од ученика захтева самостално проналажење информација, способност 

решавања проблема, рад у групи, критичко мишљење, доношење одлука, аргументовање, преузимање одговорности, 

поштовање рокова, планирање, самовредновање, што су све захтеви и програма Грађанског васпитања, а посебно у области 

Грађански активизам. 
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 Садржаје у све три тематске целине наставник може да допуњује, проширује и мења према конкретним потребама и 

плану сопственог рада, али увек имајући у виду исходе које треба достићи. Они су тако дати да одговарају узрасту ученика, 

да буду мерљиви и проверљиви, тј. да наставник, пратећи активност ученика, може лако да утврди да ли их они достижу и у 

којој мери. 

 У процесу планирања наставе и учења наставник се руководи исходима које ученици треба да достигну. У оквиру 

скоро свих активности на различитим садржајима могућ је допринос достизању исхода који се односе на комуникацију, 

осетљивост за различитост, сарадњу, поштовање правила, доношење одлука. Њихово достизање одвија се постепено, 

спонтано и не само кроз избор садржаја већ и кроз избор одговарајућих начина рада.  

 Наставници могу да бирају: радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дискусије, мини истраживања, 

једноставне акције, а и да сами осмисле неке друге активност. 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 се 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.  

 Грађанско васпитање је повезано са другим предметима и ваннаставним активностима. Овај програм има природну 

везу са предметима : српски језик, природа и друштво, ликовна култура, музичка култура, физичко и здравствено васпитање, 

драмска секција... 

 У овом програму продукти ученичких активности имају посебан значај. То могу бити: постери, аудиовизуелни записи, 

презентације, прикази резултата истраживања и друго. Могу се користити и ван одељења нпр. на изложби у холу школе, у 

школским новинама, сајту школе. 

 За остваривање програма и исхода важна је улога наставника. Он је модел који својим понашањем и начином на који 

организује рад у групи доприноси стварању демократске атмосфере која је погодна за размену и аргументовање идеја и 

мишљења међу ученицима. Он даје повратну информацију и подстиче ученике на разумевање односа у групи, подржава 

ученике када им је тешко да се изразе, помаже им у избору правих речи. Наставник треба да обезбеди да се на часу сваки 

ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло, уз обавезу поштовања и уважавања других и другачијих погледа и 

мишљења. Његова улога је и да обезбеди наставна средства или упућује ученике како да их сами пронађу. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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 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 не само у достизању исхода из овог програма, већ и 

у развоју неколико међупредметних компетенција, посебно компетенције за одговорно учешће у демократском друштву. 

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, разликују чињенице од интерпретације, 

изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође 

наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења, како јенди другима помажу, 

да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су 

креативни. Када су у питању активности ученика у оквиру последње области, ученици не треба да буду оптерећени 

резултатима, јер се и из неуспелих акција може много научити. Наставник пружа подршку ученицима да и сами процењују 

сопствено напредовање и напредовање групе. Вредновање ће се остваривати и кроз праћење активности ученика у редовним, 

ваннаставним активностима, излетима посетама, на рекреативној настави, у сарадњи са локалном зајендицом и свим осталим 

активностима које школа спроводи. 
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2. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 8. РАЗРЕД 
 

Циљеви образовања и васпитања у осмом разреду су:  

1. обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2. обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и 

успостављање нулте толеранције према насиљу;  

3. свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  

4. развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе 

неговања и развоја физичких способности;  

5. развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, 

заштите и добробити животиња;  

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

сазнањима и образовној пракси;  

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

8. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, 

развојним потребама и интересовањима;  

9. развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе 

савремене науке и технологије;  

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

тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;  

11. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег 

живота;  

12. развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и 

пријатељства;  

13. развијање позитивних људских вредности;  

14. развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности 

за живот у демократски уређеном и праведном друштву;  

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

толеранције и уважавање различитости;  

16. развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање 

и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;  

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

предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;  
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18. повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као 

државе засноване на знању 

 

ПЛАН  НАСТАВЕ  И  УЧЕЊА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Редни

број 

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ОСМИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Српски језик и књижевност 4 136 

2. Енглески језик 2 68 

3. Историја 2 68 

4. Географија 2 68 

5. Физика 2 68 

6. Биологија 2 68 

7. Хемија 2 68 

8. Математика 4 136 

9. Информатика и рачунарство 1 34 

10. Техника и технологија 2 68 

11. Ликовна култура 1 34 

12. Музичка култура 1 34 
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11. Физичко и здравственоваспитање
5
 3 102 

УКУПНО:А 28 952 

 Б.ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава/Грађанско васпитање
6
 1 36 

2. Други страни језик-Рускијезик
7
 2 72 

3. Матерњи језик са елементима националне 

културе
8
 

2 72 

УКУПНО:Б 3-5* 108-180* 

УКУПНО:А+Б 28-31* 1060-1132* 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

 

Редниб

рој 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ОСМИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Редовна настава 28-31* 1060-1132* 

2. Слободне наставне активности
9
 1 36 

                                                                    
5 Обавезне физичке активности ученика реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 
6 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 
7 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 
8 Ученик припадник националне мањине, који слуша наставу на српском језику може да изабере овај предмет али није у обавези. 
9 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада.Ученик обавезно бира једну активностс али сте од три слободне наставне активности које се нуде. 
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3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

Рениб

рој 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ОСМИ РАЗРЕД 

Недељни Годишњи 

1. Час одељењског старешине 1 36 

2. Ванннаставне активности
10

 1 36 

3. Екскурзија До 2 дана годишње 

 

ПРОГРАМ ОРИЈЕНТИСАН НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА 

Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и 

могућностима ученика осмог 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 међупредметних. Прегледом исхода који су дати у оквиру 

појединих програма наставе и учења може се видети како се постављају темељи развоја кључних и општих међупредметних 

компетенција које желимо да наши 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. Оријентација на процес учења и 

исходе стара се не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене 

целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом. Програми наставе и учења намењени су, 

пре свега, наставницима који непосредно раде са ученицима, али и онима који на посредан начин узимају учешће у 
                                                                    
10 Ваннаставне активности могу да буду:друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са могућностима школе, просторним и људским ресурсима. 

* Број часова за припаднике националних мањина. 
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образовању и васпитању. Зато треба имати у виду да терминологија, која је коришћена у програмима наставе и учења, није 

намењена ученицима и треба је приликом дефинисања конкретних наставних јединица, било за непосредан рад са 

ученицима, било за потребе уџбеничких и дидактичких материјала, прилагодити узрасту ученика. Програми наставе и учења 

су наставницима полазна основа и педагошко полазиште 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. Образовно-васпитна пракса 

је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу 

међусобних односа и различитих активности у социјалном и физичком окружењу, у јединственом контексту конкретног 

одељења, конкретне школе и конкретне локалне заједнице. Зато, уместо израза реализовати програм, боље је рећи да се на 

основу датих програма планира и остварује настава и учење које одговара конкретним потребама одељења. 

Током реализације хибридне наставе користиће се платформа за учење на даљину Microsoft Teams. 
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2.1 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  
 

Наставни предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: осми 

Циљеви: Ученик се оспособљава да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и 

писању; ученик кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, 

обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстицање имагинације и 

уметничког сензибилитета, естетског доживљавања и критичког мишљења, моралног просуђивања и асоцијативног 

повезивања. 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

КЊИЖЕВНОСТ 

 чита са разумевањем књижевноуметничке 

текстове и остале типове текстова, 

примењујући различите стратегије читања;  

 тумачи значења, језичке, естетске и 

структурне особине уметничких текстова, 

користећи књижевне термине и појмове;  

 критички промишља о стварности на основу 

прочитаних дела;  

 истакне универзалне вредности књижевног 

дела и повеже их са сопственим искуством и 

околностима у којима живи;  

 повеже писце и дела из обавезног дела 

програма од 5. до 8. разреда;  

 издвоји основне одлике књижевног рода и 

врсте у конкретном тексту, као и језичко-

стилске карактеристике текста у склопу 

интерпретације;  

CJ.1.4.1. CJ.1.4.2.  

CJ.1.4.3. CJ.1.4.4.  

CJ.1.4.5. CJ.1.4.6.  

CJ.1.4.7. CJ.1.4.8.  

CJ.1.4.9. CJ.2.4.1.  

CJ.2.4.2. CJ.2.4.3.  

CJ.2.4.4. CJ.2.4.5.  

CJ.2.4.6. CJ.2.4.7.  

CJ.2.4.8. CJ.2.4.9.  

CJ.3.4.1. CJ.3.4.2.  

CJ.3.4.3. CJ.3.4.4.  

Страни језици, музичка 

култура, ликовна култура, 

историја, географија, 

информатика и рачунарство, 

верска настава, грађанско 

васпитање. 
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 повеже књижевна дела са историјским или 

другим одговарајућим контекстом;  

 разликује аутора књижевноуметничког 

текста од наратора, драмског лица или 

лирског субјекта; 

 препозна националне вредности и негује 

културноисторијску баштину, поштујући 

особености сопственог народа и других 

народа. 

CJ.3.4.5.  CJ.3.4.6.  

CJ.3.4.7. CJ.3.4.8. 

ЈЕЗИК 

 објасни настанак и развој српског 

књижевног језика; – разуме значај 

књижевног језика за културу и историју 

српског народа;  

 сврста српски језик у одговарајућу језичку 

групу у Европи;  

 именује дијалекте српског језика;  

 разуме постојеће језичке прилике у Србији;  

 издвоји делове творенице и препозна 

основне моделе њиховог грађења; 

 користи садржаје из граматике обрађене у 

претходним разредима и повеже их са 

новим градивом;  

 доследно примени правописну норму;  

 примени основна правила о распореду 

акцената. 

CJ.1.3.6. CJ.1.3.8.  

CJ.1.3.11. CJ.2.3.5.  

CJ.2.3.6. CJ.2.3.8.  

CJ.3.3.2. CJ.3.3.4. 

CJ.3.3.5. CJ.1.3.17.  

CJ.1.3.18. CJ.1.3.19.  

CJ.1.3.20. CJ.1.3.21.  

CJ.1.2.5. CJ.1.2.6.  

CJ.1.2.7. CJ.1.2.9.  

CJ.2.2.2. CJ.3.2.1.  

CJ.3.2.2.  CJ.3.2.3.  

CJ.3.2.4. CJ.3.2.5.  

CJ.1.3.3. CJ.2.3.1.  

CJ.3.3.3.  

Страни језици, музичка 

култура, ликовна култура, 

историја, географија, 

информатика и рачунарство, 

верска настава, грађанско 

васпитање. 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

- уочи разлику између научног, 

административног и разговорног 

CJ.1.1.3. CJ.1.1.6.  Страни језици, музичка 

култура, ликовна култура, 
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функционалног стила; - пише и говори 

поштујући карактеристике различитих 

функционалних стилова;  

– препозна метафору и метонимију као 

лексичке механизме; – разуме значење 

застарелих речи и неологизама; – користи 

речник, енциклопедију и лексикон; – уочи 

манипулацију у пропагандним текстовима;  

– напише приказ, расправу и краћи есеј; 

– разликује делове текста и књиге, 

укључујући индекс, појмовник, 

библиографију – и уме да их користи. 

CJ.2.1.2. CJ.2.1.3.  

CJ.2.1.4. CJ.2.1.6.  

CJ.3.1.3. CJ.3.1.4.  

CJ.1.3.12. CJ.1.3.14.  

CJ.1.3.16. CJ.2.3.9.  

CJ.2.3.10. CJ.2.3.11.  

CJ.3.3.8.  

историја, географија, 

информатика и рачунарство, 

верска настава, грађанско 

васпитање. 

 

Начин остваривања програма: 

КЊИЖЕВНОСТ 

 Лектира је разврстана по књижевним родовима – лирика, епика, драма, лирско-епска дела, а обогаћена је и избором 

нефикционалних, научнопопуларних и информативних текстова.Обрада књижевног дела пожељно је да буде проткана 

решавањем проблемских питања која су подстакнута текстом и уметничким доживљавањем. При обради текста примењиваће 

се у већој мери јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта. Књижевнотеоријске појмове ученици ће 

упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно читалачко искуство. У осмом разреду потребно 

је извршити целовите систематизације градива у оквиру класификовања књижевних родова и врста усмене и ауторске 

књижевности. Посебну пажњу ваља поклонити лирско-епским врстама, балади и поеми, као и књижевнонаучним врстама: 

аутобиографији, биографији, дневнику, мемоарима и путопису. Кад је реч о лирици, систематизују се и знања о 

версификацији. Језичкостилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта. Уз помоћ Дневника читања, 

вођеног у старијим разредима основне школе, ученици се подсећају књижевних дела, која су прочитали од петог до осмог 

разреда, и њихових аутора. Исходи везани за наставну области Књижевност засновани су на читању. Kроз читање и 

тумачење књижевних дела ученик развија читалачке компетенције које подразумевају не само истраживачко посматрање и 

стицање знања о књижевности, већ подстичу и развијају емоционално и фантазијско уживљавање, имагинацију, естетско 

доживљавање, богате асоцијативне моћи, уметнички сензибилитет, критичко мишљење и изграђују морално просуђивање. 
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Осим доживљајног читања ученике све више треба усмеравати на истраживачко читање и оспособљавању да искажу свој 

доживљај уметничког дела, увиде елементе од којих је дело сачињено и разумеју њихову улогу у изградњи света дела. 

Препоручује се заснивање проблемског, корелативног и истраживачког приступа садржајима из књижевности, организовање 

пројектне наставе и рад са талентованим ученицима на припреми за такмичење из књижевности.  

ЈЕЗИК 

 У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану комуникацију стандардним српским језиком. 

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

Језика у осмом разреду започиње градивом из Историје језика. Ученике треба упознати са тим ко су били Словени, где је, 

према научним сазнањима, била њихова постојбина. Такође, потребно је дати неколико основних информација о њиховом 

заједничком прајезику, из кога су се издвојиле три групе словенских језика. Део који се односи на сеобе Словена, стварање 

словенских језика, и улогу Ћирила и Методија треба повезати са наставом историје. Почетак писмености код Срба треба 

везати за старословенски језик и два писма, глагољицу и ћирилицу. Даљи развој српског књижевног језика треба објаснити 

етапно, преко српскословенског, рускословенског и славеносрпског, све до појаве народног језика. У оквиру теме Књижевни 

језик код Срба од Вука до данас, ученици треба да стекну основна знања о почецима стандардизације српског књижевног 

језика и правописа у првој половини XIX века. Ученике треба упознати са основним језичким групама у Европи. Потом 

словенске језике поделити на три групе и навести који језици припадају којој групи. О дијалектима српског језика ученици 

треба да стекну основна знања: како су распоређени, како се називају и по којим се типичним особинама разликују. Важно је 

нагласити да у Србији живе и припадници других народа, којима су поред српског језика и писма у службеној употреби и 

њихови језици и писма. Треба јасно направити разлику између морфологије и творбе речи. Творбу речи треба повезати и са 

знањима из фонетике и указати на гласовне промене које се бележе на споју префикса/суфикса и творбене основе. Са 

ученицима треба радити систематизацију градива које је научено у претходним разредима. Садржаје из правописа неопходно 

је повезивати са одговарајућим примерима и на часовима граматике и на часовима књижевности. Треба на једноставан начин 

указати на адаптацију (прилагођавање) имена из страних језика и њихову промену. Питање спојеног и одвојеног писања 

обрадити на једноставним, уобичајеним примерима и предочити могућност тројаког писања (сложенице, полусложенице, 

синтагме). Употребу генитивног знака треба повезати са дужином, која се у говору чује, а у писању бележи овим знаком. 

Такође, треба објаснити разлику у бележењу црте и цртице, указујући на правила употребе једног, односно другог знака. 

Ортоепске вежбе не треба реализовати као посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из граматике, али и на 

темама из књижевности. На овом нивоу ученици треба да уоче разлику између краткосилазног и краткоузлазног акцента. 

Такође, потребно је систематизовати знања о распореду акцената и неакцентованих дужина на једноставним примерима.  
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (УСМЕНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ)  

 Језичка култура обухвата усмено и писмено изражавање и једнаку пажњу би требало посветити и једном и другом 

начину изражавања. Са ученицима треба поновити функционалне стилове који су обрађени у седмом разреду: 

књижевноуметнички и новинарски, а потом их упознати са одликама административног, научног и разговорног стила. 

Разматрајући метафору и метонимију као лексичке механизме, требало би, између осталог, указати на дистинкцију између 

поетске метафоре/метонимије и лексичке (језичке) метафоре/метонимије и истаћи њихов значај за остваривање 

вишезначности (полисемије). Садржински односи међу лексемама (синонимија, антонимија и хомонимија) требало би да 

буду изучавани не само на најтипичнијим случајевима, који се заснивају на значењу лексеме независно од контекста, већ је 

неопходно узети у обзир семантичку позицију лексеме у стварној језичкој употреби. Лексеми би требало приступити као 

вишезначној, а не моносемантичкој јединици и требало би скретати пажњу ученицима како на примарно значење лексеме, 

тако и на њена секундарна значења. Наставну јединицу која се односи на застареле речи и неологизме пожељно би било 

функционално повезати са наставом језика и књижевности. Имајући у виду да је веома значајно не само знати одговор на 

различита питања, већ и знати где се одговор може пронаћи, важно је указати ученицима, пре свега, на речнике и правопис 

српског језика, као и на лексиконе и енциклопедије. O расправи и есеју ученицима треба нагласити да су то текстови који се 

разликују од приповедања и описивања по томе што се заснивају на изношењу мишљења, ставова, чињеница и тврдњи. 

Приступ подстицању ученика да напишу приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.) требало би да буде 

функционалан. Да би говорна вежба у потпуности остварила своју улогу у настави језичке културе, неопходно је да буде 

прецизно испланирана, ваљано припремљена и детаљно организована. У сваком полугодишту раде се по два писмена задатка 

(укупно четири годишње). У оквиру припреме за писмене вежбе и писмене задатке могу се користити неке од следећих 

вежби: сажимање текста; паралелно препричавање и анализа текста; успостављање нарушеног редоследа (хронолошког, 

смисаоног) у текстовима и друго. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Праћење и вредновање резултата напредовања ученика је у функцији остваривања исхода, а започиње иницијалном 

проценом достигнутог нивоа знања, у односу на који ће се одмеравати даљи напредак и формирати оцена. Сваки наставни 

час и свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање, односно регистровање напретка ученика и упућивање 

на даље активности. Формативно вредновање је саставни део савременог приступа настави и подразумева процену знања, 

вештина, ставова и понашања, као и развијања одговарајуће компетенције током наставе и учења. Формативно мерење 

подразумева прикупљање података о ученичким постигнућима, при чему се најчешће примењују следеће технике: 
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реализација практичних задатака, посматрање и бележење ученикових активности током наставе, непосредна комуникација 

између ученика и наставника, регистар за сваког ученика (мапа напредовања) итд. Резултати формативног вредновања на 

крају наставног циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом. Рад сваког наставника састоји се од планирања, 

остваривања, праћења и вредновања. Важно је да наставник, поред постигнућа ученика, континуирано прати и вреднује 

властити рад. Све што се покаже добрим и ефикасним, наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а оно што 

буде процењено као недовољно делотворно, требало би унапредити. 
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2.2  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: осми 

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 

езику 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 
Међупредметно 

повезивање 

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 описује себе и 

околину, школски контекст и приватан живот, 

свакодневне навике, 

 претходне и планиране активности и догађаје 

описује искуства из садашњости и прошлости 

користећи сложеније језичке структуре 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.5. 

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 

ПСТ.3.3.1. 

ПСТ.3.1.25. 

Српски језик и 

књижевност 

Породица и уже 

друштвено 

окружење 

(пријатељи, 

 у неколико повезаних исказа представи себе, 

своју ужу/ширу породицу и пријатеље 

користећи једноставнија језичка средства; 

разуме општи смисао и главне информације из 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.18. 

Српски језик и 

књижевност, Грађанско 

васпитање 
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комшије, 

наставници итд.) 

текстова који сеодносе на опис бића, предмета, 

места, појaва, радњи, стања избивања;размени 

информације које се односе на опис бића, 

предмета,места, појaва, радњи, стања и збивања; 

 повеже неколико исказа у краћи текст којим се 

описују и поредебића, предмети, места, појаве, 

радње, стања и збивања;– разуме и следи 

краће низове упутстава у вези с 

уобичајенимситуацијама из свакодневног 

живота; 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.14. 

ПСТ.2.1.15. 

Обичаји и 

традиција, фолклор, 

прославе 

(рођендани, 

празници) 

 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 тренутнедогађаје / активности и 

способности користећи неколико везаних 

исказа; 

 разуме основне сличности и разлике између 

своје и циљних култура у различитим 

 Аспектима свакодневног живота и прихвата 

постојање разлика. 

ПСТ.1.1.1. 

ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.1.1.20. 

ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.2.1.2. 

ПСТ.2.1.23. 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.3.1.  

ПСТ.3.3.5. 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

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

 опише радње, способности и умећа користећи 

неколико везаних исказа; 

 разуме општи смисао и главне информације из 

текстова који  се односе на описивање 

искустава, догађаја и способности у прошлости; 

 размени неколико информација у низу о 

искуствима, догађајима и способностима у 

прошлости; 

 опише искуства, догађаје и способности из 

прошлости повезујући неколико краћих исказа 

у смислену целину; 

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 
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Медији, масмедији, 

интернет и 

друштвенемреже 

 разуме једноставније изразе који се односе на 

поседовање и припадност; 

 формулише једноставније исказе који се 

односе на поседовање и припадност; 

 разуме једноставније исказе који се односе на 

изражавање допадања 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.1.1.1. 

ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.2.1.4 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.2.3.8. 

ПСТ.3.1.4. 

ПСТ.3.1.8. 

Грађанско васпитање, 

српски језик и 

књижевност 

Професионалниживо

т (изабрана – 

будућаструка), 

плановивезанизабуд

ућезанимање 

 Разуме општисмисао и главне информације из 

текстова који се односе на одлуке, обећања, 

планове, намере и предвиђања у будућности; 

 размени неколико исказа у везиса обећањима, 

одлукама, плановима, намерама и 

предвиђањима у будућности; 

 саопшти планове, намере и предвиђања; 

 разуме општи смисао и главне информације из 

текстова који се односе на жеље, 

интересовања, потребе, осете и осећања; 

 размени неколико повезаних информација у 

вези са жељама,интересовањима, осетима и 

осећањима; 

 искаже и образложижеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања; 

ПСТ.2.1.15 

ПСТ.2.1.17. 

ПСТ.3.1.16 

Грађанско васпитање 

 

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 
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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 

ааудио 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 енглескијезик, 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 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 такмичењу организованом од стране 

МПНТР. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 У настави ће се вредновати процес и продукти учења.  Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа 

знања ученика на почетку школске године како бисмо могли да планирамо наставни процес и процес праћења и вредновања 

ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Ради објективног 

оцењивања ускладићемо когнитивне нивое одговарајућим начином оцењивања – писмени задаци, тестови, усмено излагање, 

конверзација, презентације, домаћи задатак, активност на часу. Формативно вредновање je праћење ученичких постигнућа, 

начина рада и средство које омогућава да наставник у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Сврха 

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

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

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

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

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

Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима. Наставник ће 
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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:  ЛИКОВНА КУЛТУРА  
 

Наставни предмет : Ликовна  култура 

Разред: Осми 

Циљ: Циљ изучавања наставног предмета ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и 

естетичке критеријуме кроз практичан рад ;  оспособљава за комуникацију и рашавање проблема и да изграђује позитиван 

однос према културном наслеђу и културној баштини свог и других народа. 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

КОМПОЗИЦИЈА 

- разуме смисао слободног компоновања и апстрактног 

сликарства 

- посматра и уочава, анализира предмета бића и појаве; 

- примењује знања о елементима и принципима 

компоновања у стваралачком раду и свакодневном 

животу: 

- користи традиционалне технике и одабрана савремена 

средства за ликовна истраживања; 

- користи сам или у сарадњи са другима, одабране 

изворе, податке и информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

- изражава одабраним ликовним елементима емоције, 

стања и имагинацију; 

- учествује у заједничком креативном раду који 

обједињује различите уметности и уметност и 

технологију; 

- прави самостално или у тиму презентације о 

одабраним темама, повезујући текстуалне податке и 

визуелне информације; 

- разговара са вршњацима о доживљају простора, 

ЛК.1.1.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.3.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК.3.3.4 

Музичка култура 

српски језик и 

књижевност 

математика 

биологија 

техника и технологија 

географија 
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дизајна, уметничких и ученичких радова уважавајући 

различитости 

- учествује у обликовању и уређењу простора у школи, 

код куће и окружењу. 

НАСЛЕЂЕ 

- разуме контекст културног наслеђа различитих епоха; 

- укаже на сличности и разлике које опажа у 

уметничким делима и традицији различитих народа, 

- користи одабране податке и информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

- учествује у заједничком креативном раду који 

обједињује различите уметности и уметност и 

технологију; 

- прави самостално или у тиму презентације о 

одабраним темама, повезујући текстуалне податке и 

визуелне информације; 

- разматра своја интересовања и могућности у односу на 

занимања у визуелним уметностима; 

- разговара о значају културне баштине за лични развој, 

развој туризма и очување културног идентитета земље; 

- предлаже идеје за уметничку рециклажу, хуманитарне 

акције кроз ликовно стваралаштво или обилазак места 

и установа културе 

ЛК.1.1.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.3.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.2.2.1. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК.3.3.4 

Музичка култура 

српски језик и 

књижевност 

математика 

биологија 

техника и технологија 

географија 

историја 

КОМУНИКАЦИЈА 

- протумачи једноставне визуелне информације из 

свакодневног живота; 

- разуме смисао визуелне комуникације; 

- препознаје различите симболе визуелне комуникације; 

- -користи одабране податке и информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

- тумачи садржаје одабраних уметничких дела и 

одабрану визуелну метафорику; 

ЛК.1.1.1. 

ЛК.2.1.1. 

ЛК.3.1.1. 

ЛК.1.1.2. 

ЛК.2.2.1. 

Музичка култура 

српски језик и 

књижевност 

математика 

биологија 

техника и технологија 
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- учествује у заједничком креативном раду који 

обједињује различите уметности и уметност и 

технологију; 

- прави самостално или у тиму презентације о 

одабраним темама, повезујући текстуалне податке и 

визуелне информације; 

- уважава себе и друге када снима, обрађује или дели 

дигиталне фотогра разматра своја интересовања и 

могућности у односу на занимања у визуелним 

уметностима фије; 

- представи своје и радове других. 

ЛК.3.2.1. 

ЛК.1.1.3. 

ЛК.2.2.2. 

ЛК.3.2.2. 

ЛК.1.3.1. 

ЛК.3.3.2. 

ЛК.1.3.3. 

ЛК.3.3.4. 

географија 

историја 

 

Начин остваривања програма: 

 Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и 

интерактивних метода наставе/учења кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде 

организована употребом ових метода. Смањити  укупну оптерећеност ученика тако што ће се нагласити нове технике и 

материјали у складу са савременим кретањем уметности. У настави користити најмање у трећини случајева задатке који 

захтевају примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација  препоручених од стране 

Министарства и завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су 

оцењивани.  У осмом разреду се обрађују области које представљају синтезу садржаја из области ликовне културе током 

претходних разреда. Оне се односе на ликовне елементе и принципе компоновања, слободно компоновање и фантастику, 

визуелне комуникације и нове садржаје из уметничког наслеђа модерне и савремене уметности. Упознају се са савременим 

мултимедијалним техникама и процесом прављења филма, анимације, видео-рад, перформанса и уметничке инсталације. 

Удружују се и тимски у групама осмишљавају интерактивне инсталације које неће само променити школски простор него их 

повезују са другим предметима и помажу им у савлађивању градива. Креирају скице (своје предлоге) за графите и мурале 

који би на одабраним архитектонским здањима у локалној средини чинили јединствену целину или ако се укаже могућност 

осликавају мурал у школском дворишту или учионици. Садржаји биће реализовани кроз интердисциплинарну  наставу 

(сарадња ликовне културе са другим предметима) .Употребом интернета у сакупљању информација и материјала за рад и 

истраживањем у другим медијима, ученици ће писати реферате, есеје, правити презентације у Power Point-u или на хамер 
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папиру, на одабране теме. У ликовно подручје цртања користиће графитне оловке различите тврдоће, угљен, туш, суви 

пастел, воштани пастел. Експериментисаће на различитим подлогама за цртање; новине,фолија, тканина и фотографије. У 

ликовном подручју вајања обликоваће фигуре од меког материјала глине, глинамола. Користиће жичану конструкцију и 

правити макете  комбиновањем различитих ликовних техника. У поручју сликања користиће водене боје и акварел (прскање 

четкицама), темпере и гваш(сликање густим бојама, сликање прстима, темпера- зграфито).Колаж (колаж од акварел папира, 

колаж од различитих материјала, деколаж, асамблаж) и мозаик (уместо каменчића комадићи картона исечени на коцкице и 

обојени темперама). Технику витраж примениће  коришћењем материјала за цртање и сликање. У подручју графике ученици 

ће радити отискивање, фротаж, монотипију са бојом и линорез. Комбиновани медији нуде разноврсне могућности материјала 

за комбиновање  (новинска хартија, тканине, канап, амбалажа од воћних сокова, отпадни предмети и старе ствари које могу 

служити за ликовну интервенцију (стари тањир, дрвени рам, чепови, затварачи, лишће, папирнате марамице, салвете). Од 

полуобликованих и отпадних материјала (пластична и картонска амбалажа) правиће употребне предмете за уређење 

школског простора и сценографије за позоришне представе у школи (фотеље, клупе, жардињере, костиме, шешире). 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Процењивање и вредновање представља важан део у комплетном васпитно-образовном процесу , па самим тим и у 

ликовном васпитању и образовању. Процењивање и вредновање у ликовном васпитању и образовању омогућава еваулацију 

остварених резултата, како код ученика , тако и код наставника. Један од важних фактора јесте облик процењивања и 

нормативи за оцењивање резултата, што помаже формирању естетског суда код ученика. Нормативи за оцењивање су 

следећи: посвећеност раду, уложен труд и активност на часу, ниво усвојености садржаја наставне јединице у складу са 

индивидуалним способностима ученика и ниво креативности ученика који се огледа кроз резултате стваралачког процеса. У 

оквиру вредновања постигнућа ученици могу на различите начине презентовати  своја знања, вештине и способности као 

што су: активност на часу, усмено излагање, тест практичних вештина, портфолио, домаћи задатак, самостални ликовно-

практични рад, учешће на ликовним изложбама поводом празника и значајних догађаја, учествовање у пројектима  и уређењу 

школског простора. Такмичења (конкурси) у оквиру школе и екстерна између других школа, израда школског часописа.  



72 
 

2.4 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  МУЗИЧКА КУЛТУРА  
 

Наставни предмет: Музичка култура 

Разред: осми 

Циљ: Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко 

и критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа 

и култури свoгa и других нaрoдa. 

 

Област / Тема Исходи Корелација 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

 повеже различите видове музичког изражавања са 

друштвено-историјским амбијентом у коме су настали;  

 уочи основне карактеристике музичког стваралаштва у 

роматизму, импресионизму и савременом добу; 

 препознаје националне игре у делима уметничке музике; 

 наведе изражајна средстава музичке уметности 

карактеристична за период романтизма, импресионизма и 

савременог доба;  

 разликује музичке форме романтизма, импресионизма и 

савременог доба; 

 идентификује репрезентативне музичке примере 

најзначајнијих представника романтизма, импресионизма и 

савременог доба; 

 идентификује елементе музике ранијих епоха као 

инспирацију у музици савременог доба; 

 препозна врсту дувачких инструмента по изгледу и звуку;  

 опише начин добијања тона код дувачких инструмената;  

 препозна инструмент или групу према врсти композиције у 

оквиру датог музичког стила; 

Историја, Географија, 

Српски језик и 

књижњвност, Математика 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

Историја, Географија, 

Техника и технологија, 

Ликовна култура 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Историја, Географија, 

Информатика и 

рачунарство 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Српски језик и 

књижевност, Физичко и 

здравствено васпитање 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Техника и технологија, 

Ликовна култура, Српски 

језик и књижевност, 
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 објасни како је музика повезана са другим уметностима и 

областима ван уметности (музика и религија; технологија 

записивања, штампања нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената;  

 изводи музичке примере користећи глас, покрет и 

инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

 користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина 

кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

 комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине 

глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом; 

 учествује у креирању и реализацији шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

 изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, 

глума, писана или говорна реч, ликовна уметност); 

 примењује принцип сарадње и међусобног подстицања у 

комуникацији и заједничком музицирању;  

 се понаша у складу са правилима музичког бонтона у 

различитим музичким приликама; 

 критички просуђује утицај музике на здравље; 

 користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, 

извођење и стваралаштво 

Физичко и здравствено 

васпитање 

 

Начин остваривања програма: 

 Процес учења базира се на перцепцији најупечатљивијих музичких примера (за слушање или извођење музике), који 

имају задатак да активирају свесну активност, фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и креирају 

одговарајући сазнајноемоционални доживљај. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају музичке предиспозиције. Како 

је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне 

музичке способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког развоја и оцењивање 
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сваког ученика су њeгoво знање, рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, 

али и напредовање у односу на претходна постигнућа. Тако се у настави музичке културе за исте образовне-васпитног 

задатке могу добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се конкретни резултати 

упоређују са индивидуалним ученичким могућностима. Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и 

активно учествује у свим видовима музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин 

ученичке партиципације у музичком догађају, односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како односно, 

да ли и како изводи и ствара музику користећи постојеће знање.У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу 

оценити усменом провером, краћим писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и стваралачког 

ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба користити и друге начине оцењивања као што су: 

 допринос ученика за време групног рада; 

 израда креативних задатака на одређену тему;  

 рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе); 

 специфичне вештине. 

 У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у 

односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитета/перцепције и начин размишљања приликом 

слушања, као и примену теоретског знања у музицирању. Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да 

ученик осети да је кроз процес вредновања виђен и подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у 

оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног 

разумевања у вези са тим шта ученик осећа као препреке (вољне и невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из 

ученикове перспективе, оне могу пребродити.Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa 

врeднoвaти у смислу ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje музичкe 

импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање пeдaгoшки oпрaвдaнe.Узимајући у обзир све циљеве које процес учења, 

краткорочно и дугорочно треба да постигне, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења 

одвија највише у учениковом живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву, а такође и слушању музике. 

Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и у контакту са музиком. Како 

процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, посматрање ученика у живом контакту са музиком је 

истовремено показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање резултата учења. Сумативно 

вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену знања. Диктате не треба 

практиковати ни задавати. 
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2.5 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА 
 

Наставни предмет: Историја 

 

Разред: осми 

 

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

неопходне за разумевање савременогсвета, 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 

Међупредметно 

повезивање 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 уочи динамику различитих историјских појава и 

промена на историјској карти; 

 пореди различите историјске изворе и рангира их на 

основу њихове сазнајне вредности; 

 анализира и процени ближе хронолошко порекло 

извора на основу садржаја;  

 поредећи различите изворе о истој историјској појави 

или догађају, анализира позицију аутора; 

 доведе у везу узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса на конкретним примерима; 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.1. 

ИС3.1.1. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС3.2.6. 

Географија, српски 

језик и књижевност, 

ликовна култура 

ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ ДВА 

СВЕТСКА РАТА 

 уочи елементе континуитета и дисконтинуитета 

српске државности; 

 идентификује основне карактеристике тоталитарних 

идеологија  

 и наводи њихове последице у историјском и 

савременом контексту; 

 образложи значај и улогу истакнутих личности у 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

Географија, српски 

језик и књижевност , 

ликовна култура 
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датом историјском контексту;  

 изведе закључак о повезаности националне историје са  

 регионалном и светском, на основу датих примера; 

 образложи утицај различитих друштвено-економских 

система на свакодневни живот људи, анализирајући 

дате примере; 

 препозна како су културне интеракције, и сарадња 

различитих  

 етничких и социјалних група утицали на политички, 

друштвени и привредни живот; 

 препозна пропаганду,; 

 анализира историјске догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног изворног материјала; 

 осмисли, спроведе и презентује резултате 

истраживања заснованог на одабраним историјским 

изворима и литератури, користећи ИКТ; 

 покаже одговоран однос према културно-историјском 

наслеђу сопственог и других народа; 

 уочи одраз историјских догађаја и појава у књижевним 

и  уметничким делима; 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.1. 

ИС3.1.1. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС3.2.6 

ДРУГИ СВЕТСКИРАТ 

 идентификује основне карактеристике тоталитарних 

идеологија и наводи њихове последице у историјском 

и савременом контексту; 

 објасни значење појмова геноцид и Холокауст; 

 образложи значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском контексту;  

 уочи елементе континуитета и дисконтинуитета 

српске  

 државности; 

 изведе закључак о повезаности националне историје са 

регионалном и светском, на основу датих примера; 

 препозна како су културне интеракције, и сарадња 

различитих етничких и социјалних група утицали на 

политички, друштвени и привредни живот; 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.1. 

ИС3.1.1. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС3.2.6 

Географија, српски 

језик и књижевност , 

ликовна култура 
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 идентификује узроке, елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и дискутује о могућим 

начинима превенције конфликата; 

 анализира историјске догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног изворног материјала; 

 осмисли, спроведе и презентује резултате 

истраживања заснованог на одабраним историјским 

изворима и литератури, користећи ИКТ; 

 истражи меморијалне споменике у локалној средини и 

учествује у организовању и спровођењу заједничких 

школских активности везаних за развој културе 

сећања; 

 покаже одговоран однос према културно-историјском 

наслеђу сопственог и других народа; 

СВЕТ,  ЕВРОПА   И 

СРПСКИ   НАРОД   У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ   У   

ПЕРИОДУ ХЛАДНОГ 

РАТА 

 образложи значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском  контексту;  

 илуструје примерима утицај научно-технолошког 

развоја на промене у друштву, економији и природном 

окружењу; 

 образложи утицај различитих друштвено-економских 

система на свакодневни живот људи, анализирајући 

дате примере; 

 препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору и формулише став који 

се супротставља манипулацији; 

 критички се односи према информацијама из медија 

користећи се историјским знањима и вештинама; 

 анализира историјске догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног изворног материјала; 

 осмисли, спроведе и презентује резултате 

истраживања заснованог на одабраним историјским 

изворима и литератури, користећи ИКТ; 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.1. 

ИС3.1.1. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС3.2.6 

Географија, српски 

језик и књижевност, 

ликовна култура 

СВЕТ 

ЕВРОПА 

СРПСКA  ДРЖАВА   И 

 смешта кључне догађаје, појаве и процесе из 

савремене историје на временској ленти 

 наведе специфичности друштвених појава, процеса, 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС.1.2.4. 

Географија, српски 

језик и књижевност, 

ликовна култура 
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НАРОД   У 

САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМA 

политичких идеја, ставова појединаца и група у 

историјском  периоду савременог доба; 

 образложи  утицај историјских догађаја, појава и 

процеса на савремено друштво; наведе примере како 

су идеје о родној, верској и етничкој равноправности 

утицале на савремене политичке прилике и развој 

друштва; 

 пореди положај и начин живота припадника 

различитих друштвених група у историјском периоду 

савременог доба; препозна,на примерима из савремене 

историје, важност  поштовања људских права; 

 наведе примере утицаја спортских и уметничких 

достигнућа на обликовање савременог друштва; 

 изведе закључке о узроцима, току и последицама 

ратова условљених распадом СФРЈ користећи изворе 

различитог порекла и сазнајне вредности;  

 образложи смисао неговања сећања на важне догађаје 

и личности из историје савременог доба; 

 препозна историјску димензију политичких, 

културних и технолошких промена у савременом 

свету и Републици Србији 

 образложи значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском контексту;  

 идентификује узроке, елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и дискутује о могућим 

начинима превенције конфликата; 

 изрази ставове, засноване на историјским 

аргументима, уважавајући мишљење саговорника; 

 препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору и формулише став који 

се супротставља манипулацији; 

 критички се односи према информацијама из медија 

користећи се историјским знањима и вештинама; 

 анализира историјске догађаје и појаве на основу 

доступног аудио-визуелног изворног материјала; 

ИС.2.1.1. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.1. 

ИС3.1.1. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС3.2.6 
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 истражи меморијалне споменике у локалној средини и 

учествује у организовању и спровођењу заједничких 

школских активности везаних за развој културе 

сећања; 

 покаже одговоран однос према културно-историјском 

наслеђу сопственог и других народа; 

 

 Начин остваривања програма: 

 Приступ настави заснован на процесу и исходима учења подразумева да ученици развијају не само основна знања,већ 

да их искористе у развоју вештина историјског мишљења и изградњи ставова и вредности. Програм наставе и учења, у том 

смислу, нуди садржински оквир,а наставник има могућност да изабере и неке додатне садржаје уколико сматра да су 

примерени средини у којој ученици живе,  или  да одговарају  њиховим  интересовањима (програм  се,  на  пример,  може  

допунити и  садржајима из  прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и културној 

баштини у њиховом крају – археолошка налазишта, музејске збирке). Сви садржаји су дефинисани тако да буду у функцији 

остваривања исхода предвиђених програмом. Наставник има значајан простор за избор и повезивање садржаја, метода 

наставе и учења и активности ученика. 

 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 , у том смислу, прилика за регистровање напретка 

ученика и упућивање на даље активности.У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти 

учења. У вредновању наученог, поред усменог испитивања, користе се и тестови знања. У форматвном оцењивању се 

користе различити инструменти, а избор зависи од врсте активностикоја 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.  



80 
 

2.6 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА 
 

Наставни предмет: Географија 

 

Разред: Oсми 

 

Циљ: Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, 

насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији 

и свету уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

Област/Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ 

СРБИЈЕ 

 учествује у предлагању и реализацији истраживачког пројекта 

у локалној средини; 

 анализира тематске карте и статистичке податке и графички 

их приказује; 

 одреди географски положај Србије и доведега у везу са 

историјско-географским развојем; 

 анализира карактеристике граница и пограничних крајева 

Србије; 

 опише узроке и последице геотектонских процеса на 

територији Србије; 

ГЕ.1.2.1. 

ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.2.1. 

ГЕ.2.2.2. 

Математика 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Ликовна култура 

Српски језик и 

књижевност 

Математика 

Биологија 

Хемија 

Информатика и 

рачунарство 
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ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

 класификује облике рељефа на територији Србије и именује 

репрезентативне;  

 анализира утицај климатских фактора и климатских 

елемената на климу Србије; 

 класификује и описује својства водних објеката користећи 

карту Србије; 

 наводи начине коришћења вода Србије; 

 препознаје ефекте утицаја физичко-географских процеса на 

човека и адекватно реагује у случају природних непогода; 

 доведи у везу распрострањеност биљних и животињских 

врста и физичко-географске карактеристике простора; 

ГЕ.3.2.1. 

ГЕ.3.2.2. 

Физика 

Техника и 

технологија 

Ликовна култура 

ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

 објашњава популациону динамику становништва Србије: 

кретање броја становника, природни прираштај и миграције; 

 изводи закључке о утицају популационе динамике на 

структуре становништва у нашојземљи; 

 изводи закључке о важности предузимања мера популационе 

политике; 

 израђује и анализира графичке приказе структура 

становништва; 

 објашњава утицај природних и друштвених фактора на 

настанак, развој и трансформацију насеља у нашојземљи; 

 уз помоћ карте Србије и других извора информација 

анализира утицај природних и друштвених фактора на развој 

и размештај привредних делатности у нашој земљи; 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.3.2. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

Историја 

Математика 

Верска настава 

Ликовна култура 

Информатика и 

рачунарство 

Српски језик и 

књижевност 

ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА 

БАШТИНА 

СРБИЈЕ 

 доводи у везу размештај привредних делатности са 

квалитетом животне средине у нашојземљи; 

 препознаје ефекте производње и коришћења различитих 

извора енергије на квалитет животне средине; 

 описује репрезентативне објекте природне и културне 

баштине и означава их на карти; 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.2.4.2. 

Биологија 

Историја 

Физика 

Ликовна култура 
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Начин остваривања програма: 

 Програм оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању процеса 

наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду: 

састав одељења и карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће користити, техничке услове, 

наставна средства и медије којима школа располаже, ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа 

налази. Полазећи од датих исхода и препоручених садржаја, образовних стандарда за крај обавезног образовања, циљева и 

исхода образовања и васпитања, кључних компентенција за целоживотно учење, предметних и општих међупредметних 

компетенција, наставник најпре креира свој годишњи (глобални) план рада из кога ће касније развијати своје оперативне 

планове. Наставник има слободу да сам одреди број часова задате теме у годишњем плану. Предметни исходи су дефинисани 

на нивоу разреда у складу са ревидираном Блумовом таксономијом и највећи број њих је на нивоу примене. Редослед исхода 

не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Од наставника се очекује да операционализује 

дате исходе у својим оперативним плановима за конкретну тему, тако да тема буде једна заокружена целина која укључује 

могућа међупредметна повезивања. У фази планирања и писања припреме за час наставник дефинише циљ и исходе часа. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

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

постигнућа ученика, а у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Праћење и 

Верска настава 

ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

 процењујеважносточувањаприродне и 

културнебаштинеСрбије; 

 објашњава утицај историјских и савремених миграција на 

размештај Срба у свету. 

ГЕ.3.4.1. 

ГЕ.3.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Верска настава 

Грађанско 

васпитање 

СРБИ У 

РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 
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вредновање ученика започиње иницијалном проценом нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност на часу служи 

за континуирану процену напредовања ученика. Неопходно је ученике стално оспособљавати за процену сопственог 

напретка у остваривању исхода предмета. Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је 

комбиновати различите начине оцењивања. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну 

информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори 

показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање на тај начин постаје мотивациони фактор за ученике. На 

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

учења. На почетку школске године наставници географије треба да направе план временске динамике и садржаја оцењивања 

знања и умења (процењивања постигнућа) ученика водећи рачуна о адекватној заступљености сумативног и формативног 

оцењивања. Будући да се у новим програмима наставе и учења инсистира на функционалним знањима, развоју 

међупредметних компетенција и пројектној настави, важно је да наставници на почетку школске године добро осмисле и са 

ученицима договоре како ће се обављати формативно оцењивање. У том смислу препоручује се наставницима да на нивоу 

стручних већа договоре критеријуме и елементе формативног оцењивања (активност на часу, допринос групном раду, израда 

домаћих задатака, кратки тестови, познавање географске карте...). Рад сваког наставника састоји се од планирања, 

остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано спроводи евалуацију и самоевалуацију процеса 

наставе и учења. 
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2.7 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИКА 
 

Наставни предмет: Физика 

Разред: осми 

Циљ: Циљ учења физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе, стицање основе 

научне писмености, оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно стицање знања о физичким 

феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање према примени физичких закона у 

свакодневном животу и раду. 

 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

Осцилаторно и 

таласно 

кретање 

 Повезује физичке величине које описују осцилације и 

таласе; 

 Описује карактеристике звука, ултразвукa и 

инфразвукa и наводи примере примене ултразвука; 

 демонстрира и објасни: осциловање куглице клатна и 

тела обешеног о опругу, осциловање жица и 

ваздушних стубова; 

 примењује превентивне мере заштите од буке и од 

прекомерног излагања Сунчевом зрачењу; 

ФИ 1.1.1, ФИ 1.2.2, 

ФИ 2.1.2, ФИ 2.2.1, 

ФИ 2.6.1, ФИ 2.6.2, 

ФИ 2.6.3, ФИ 2.7.1, 

ФИ 2.7.2, ФИ 2.7.3, 

ФИ 3.1.1, ФИ 3.1.2, 

ФИ 3.2.1, ФИ 3.7.1, 

ФИ 3.7.2  

Математика, 

биологија 

Светлосне 

појаве 

 анализира примере одбијања и преламања светлости, 

тоталне рефлексије (огледала, сочива) и користи лупу 

и микроскоп; 

 демонстрира и објасни: појаву сенке, функционисање 

ока и корекцију вида; 

ФИ 1.1.1, ФИ 1.2.2, 

ФИ 2.1.2, ФИ 2.2.1, 

ФИ 2.6.1, ФИ 2.6.2, 

ФИ 2.6.3, ФИ 2.7.1, 

Математика, 

биологија 
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ФИ 2.7.2, ФИ 2.7.3, 

ФИ 3.1.1, ФИ 3.1.2, 

ФИ 3.2.1, ФИ 3.7.1, 

ФИ 3.7.2 

Електрично 

поље 

 демонстрира узајамно деловање наелектрисаних тела 

и објасни од чега оно зависи; 

 прикаже и опише електрично поље, израчуна силу 

којом поље делује на наелектрисање и повеже 

електрични напон и јачину електричног поља; 

ФИ 1.1.1, ФИ 1.2.2., 

ФИ 2.1.3, ФИ 2.1.4, 

ФИ 3.1.1, ФИ 3.1.2, 

Техника и 

технологија 

Електрична 

струја 

 објасни провођење струје кроз метале, течности и 

гасове и упореди отпорности металних проводника на 

основу њихових карактеристика; 

 наводи и користи различите изворе електричне струје 

(ЕМS) и зна да их разврста ради рециклаже; 

 познаје основне елементе електричног кола и уме да 

их повеже, изабере одговарајући опсег мерног 

инструмента и мери јачину струје и напон, одређује 

вредност отпорности редно и паралелно везаних 

отпорника и резултате прикаже табеларно и 

графички; 

 описује ефекте који се испољавају при протицању 

електричне струје; 

 препозна основна својства наизменичне струје, 

израчуна потрошњу електричне енергије у 

домаћинству и да се придржава основних правила 

безбедности при коришћењу електричних уређаја у 

свакодневном животу; 

ФИ.2.3.3.,ФИ.2.3.4., 

ФИ.2.3.5.,ФИ.2.3.6, 

ФИ.2.4.1.,ФИ.2.4.3, 

ФИ.2.4.4., ФИ.2.5.2., 

ФИ.2.5.3.ФИ.2.6.1., 

ФИ 2.6.3.,ФИ.2.7.1., 

ФИ.2.7.2, ФИ.2.7.3., 

ФИ.3.3.1., ФИ.3.4.1., 

ФИ.3.4.2, ФИ.3.4.3., 

ФИ.3.7.1., ФИ.3.7.2. 

Техника и 

технологија, 

хемија, математика 

Магнетно 

поље 
 описује узајамно деловање два паралелна проводника 

са струјом, 

ФИ.1.1.2., Техника и 

технологија, 
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 деловање магнетног поља на струјни проводник и 

принцип рада електромагнета и електромотора; 

 објасни принцип рада компаса и природу Земљиног 

магнетног поља; 

 користи компас и апликације за паметне телефоне за 

оријентацију у природи; 

 решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке из сваке наведене области; 

ФИ.1.3.2., 

ФИ.1.4.3, 

ФИ.2.4.1, 

ФИ.2.4.3, 

ФИ.2.6.1 

географија, 

математика 

Елементи 

атомске и 

нуклеарне 

физике 

 објасни структуру атомског језгра и нуклеарне силе; 

 опише радиоактивност, врсте зрачења, радиоактивне 

изотопе, познаје њихово дејство, примену и мере 

заштите; 

 разликује фисију и фузију и наводи могућности 

њихове примене. 

 Хемија 

Физика и 

савремени свет 

 да објасни повезаност физике са другим наукама.  Техника и 

технологија, 

математика, хемија 

 

Начин остваривања програма:  

Програмски садржаји осмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе 

физике: 

 Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

 Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено је више демонстрационих огледа, 

а у недостатку наставних средстава могуће је користити и видео симулације). 

 Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 

1. Излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

2. Решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем – ситуација; 

3. Лабораторијским вежбама; 
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4. Домаћим задацима; 

5. Коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (пројекти, допунска настава, 

додатни рад...); 

6. Систематским праћењем рада сваког ученика. 

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима 

наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, 

то су методска упутства прилагођена овим специфичностима. 

 

Праћење и вредновањенаставе и учења:  

 

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

стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних 

задатака, лабораторијских вежби, и пројеката... 

Континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, 

кратких писмених провера, тестова на крају већих целина, контролних вежби и провером експерименталних вештина. 

Наставник физике треба да омогући ученицима да искажу сопствена размишљања о неким физичким појавама и да то 

адекватно вреднује. 

 У процесу оцењивања користитићемо педагошку свеска и портфолио. Приликом сваког вредновања постигнућа 

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

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

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

рад. Све што се покаже добрим и корисним наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а све што се покаже као 

недовољно ефикасно требало би унапредити. 
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2.8  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА  

Наставни предмет: Математика 

Разред:Осми 

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

апстрактног и критичког мишњеља, 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 
Међупредметно 

повезивање 

Сличност 

 Примени Талесову теоремуу геометријским 

задацима и реалном контексту; 

 примени сличност троуглова у геометријским 

задацима и реалном контексту; 

M.A.3.3.6. 
Физика 

Географија 

Тачка, права и раван 

 анализира односе тачака, правих и равни у 

простору и запише односе математичким писмом; 

 представља цртежом односе геометријских 

објеката у равни и простору и користи их 

приликом решавања задатка; 

M.A.1.5.1.  

M.A.2.5.1. 

M.A.3.5.1. 

Физика 

Географија 

Линеарне једначине и 

неједначине с једном 

непознатом 

 реши линеарну једначину и неједначину; 

 реши реалне проблеме користећи линеарну 

једначину и неједначину; 

M.A.1.2.1. 

M.A.2.2.1.  

M.A.3.2.1.   

Физика 

Призма 

 израчуна површину и запремину праве тростране, 

четворостране и шестостране призме; 

 примени обрасце за површину и запремину тела у 

реалним ситуацијама; 

M.A.1.3.4. 

M.A.2.3.4. 

M.A.3.3.4. 

Техника и 

технологија 

Пирамида  израчуна површину и запремину праве тростране, 

четворостране и шестостране пирамиде; 
M.A.2.3.4. 

Историја 

Техника и 
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 примени обрасце за површину и запремину тела у 

реалним ситуацијама; 

M.A.3.3.4. технологија 

Линеарна функција  нацрта и анализира график линеарне функције; 

M.A.1.2.4. 

M.A.2.2.4. 

M.A.3.2.4. 

Физика 

Биологија 

Системи линеарних 

једначина с две непознате 

 реши систем линеарних једначина; 

 реши реалне проблеме користећи системе 

линеарних једначина 

M.A.3.2.1. 
Физика  

Хемија 

Ваљак, купа и лопта 

 израчуна површину и запремину ваљка, купе и 

лопте; 

 примени обрасце за површину и запремину тела у 

реалним ситуацијама. 

M.A.1.3.5. 

МA.2.3.5. 

M.A.3.3.5. 

Техника и 

технологија 

 

Начин остваривања програма: 

У настави математике и изграђивању математичких појмова треба: 

 поћи од већ постојећих знања ученика и дограђивати их; 

 користити разноврсне примере, дијаграме и табеле, бројевну праву, илустрације, моделе и сл.  

 Поновити да је сличност троуглова уведена преко једнакости углова и Талесову теорему (без доказа); 

 Поредити троуглове по сличности – коефицијент сличности; 

 Применити сличност на правоугли троугао и на тај начин извести Питагорину теорему; 

 Ученике упознати с међусобним односима тачака, правих и равни у простору и коришћењем модела и објеката у 

реалном окружењу и на сликама (цртежима) којима се представљају; 

 Посебно посветити пажњу односу равни и на њој нормалне праве;  

 решавати и сложеније примере једначина и неједначина применом правила којима се једначине и неједначине 

трансформишу у њима еквивалентне; 
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 треба користити моделе, мреже, скице и слике да би ученици што лакше упознали геометријска тела (призму, 

пирамиду, ваљак, купу и лопту), њихове елементе и својства и научили да израчунавају површинe и запреминe ових 

тела,; 

 да сами ученици цртају мреже и израђују моделе проучаваних тела; 

 израчунавати површине и запремине само оних тела која су наведена у програму;  

 погодним примерима из физике показати везу између запремине, масе и густине тела; 

 рачунати површине и запремине преко основних елемената (датих одговарајућим формулама) као и с њима зависних 

елемената (дужине ивица, бочне висине, полупречника описаног или уписаног круга,...);  

 практично примењивати ова знања кроз различите конкретне примере рачунања површина и запремина објеката из 

окружења; 

 -детаљно обрадити линеарну функцију и њена својства и научити ученике да цртају графике и читају њихова својства; 

 За примере статистичких података наведених у садржају програма бирати податке које ученици овог узраста разумеју 

и који за њих имају релевантно значење: школске оцене и просеци, резултати медицинских мерења и сличне податке 

из свакодневног живота; 

 да ученици упознају линеарну једначину с две непознате, график једначине с две непознате и појам система 

једначина; 

 у изучавању линеарних једначина с једном непознатом и система линеарних једначина значајну пажњу треба 

посветити у њиховој примени на решавању разних једноставних проблема. 

 Реализација ових садржаја треба у највећој мери да буде повезана са решавањем разних практичних проблема. 

Неопходно је да се осмишљеним планирањем  наставе изврши понављање и повезивање градива наставних садржаја из 

претходних разреда и текућег градива, при чему посебну пажњу треба обратити на усвојене стандарде постигнућа ученика на 

крају обавезног образовања. То би допринело да ученици на крају основне школе имају заокругљена и систематизована 

математичка знања. Такође, пожељно је повезати наставне садржаје предмета математика са наставним садржајима других 

предмета у сарадњи са колегама који предају те предмете.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 и 

међународном такмичењу  ”Кенгур без граница“. У складу са утврђеним потребама извршити индивидуализацију наставе и 

обезбедити додатну образовну подршку. 
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Праћење и вредновање наставе и учења: 

 

 Праћење и евалуација обавља се кроз низ активности а започиње се иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази. Прикупљање информација из различитих извора као што су  разговарање, праћење и посматрање, активност на часу, 

самосталан рад, анализа, извођење закључака, презентација групног рада, вредновање и оцењивање, помаже наставнику да 

сагледа постигнућа ученика и степен остварености исхода.Оцењивање се још врши кроз 4 писмена задатка и 4 контролне 

вежбе предвиђене планом и програмом, а ту су и петнаестоминутне провере знања. Важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  
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2.9 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  БИОЛОГИЈА 
 

Наставни предмет: Биологија 

Разред: осми 

Циључења Биологије је 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 
Међупредметно 

повезивање 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

 повеже однос површине и запремине ћелије и тела са 

начином обављања основних животних функција; 

 повеже грађу ћелијских органела са њиховом улогом 

у метаболизму ћелије; 

 идентификује регулаторне механизме у одржавању 

хомеостазе;  

 илуструје примерима везу између физиолошких 

одговора живих бића и промена у спољашњој 

средини 

БИ. 1.2.3 

БИ. 2.2.1 

БИ  2.2.2 

БИ  3.2.1 

БИ  3.2.3 

БИ. 1.6.2 

Српски језик и 

књижевност 

хемија,  

физика 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 oдговорно се односи према свом здрављу;  

 изрази критички став према медијским садржајима 

који се баве здравим стиловима живота;  

 повеже промене настале у пубертету са деловањем 

хормона;  

 идентификује поремећаје у раду органа и система 

органа  изазваних нездравим начином живота. 

БИ.1.5.3 

БИ. 2.5.3 

БИ. 3.5.2 

БИ 3.5.4 

БИ.3.6.2 

Српски језик и 

књижевност, 

хемија,  

ликовна култура,  

информатика и 

рачунарство. 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

 доведе у везу промене животних услова са 

еволуцијом живота на планети; 

 истражи давно нестале екосистеме 

БИ.2.1.2 

БИ.3.1.1 

Географија, 

 ликовна култура  
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ЖИВОТА БИ. 3.1.3 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 повеже промене које се догађају организму током 

животног циклуса са активностима гена;  

 повеже промене наследног материјала са настанком 

нових врста путем природне селекције 

БИ. 1.3.3 

БИ  2.3.3 

БИ. 3.3.3 

БИ. 3.6.2 

Математика, 

географија 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 установи узрочно - последичну везу између губитaка 

врста у екосистему и негативних последица у преносу 

супстанце и енергије у мрежама исхране; 

 критички процени последице људских делатности у 

односу на расположиве ресурсе на Земљи; 

 повеже утицај еколошких чинилаца са распоредом 

карактеристичних врста које насељавају простор 

Србије; 

 истражи присуство инвазивних врста у својој 

околини и вероватне путеве насељавања; 

 истражи разлоге губитка 

биодиверзитетаналокалномподручју. 

БИ.1.4.3 

БИ 2.4.2 

БИ.2.4.3 

БИ.3.4.4 

БИ.3.6.1 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Хемија 

информатика и 

рачунарство. 

 

Начин остваривања програма: 

Програм Биологије за осми разред је завршни део спиралног програма Биологије за основну школу и оријентисан је на 

достизање исхода. Реализацијом спиралног модела наставе биологије, изучаване функциje живoтa и животних процеса 

стављен у реалан контекст и наглашена њихова повезаност. Ученици на крају другог циклуса образовања заокружују своје 

знање о целовитости организма и његовом динамичком односу са околином. Исходи су искази о томе шта ученици умеју да 

ураде на основу знања која су стекли учећи биологију и друге предмете. Исходи се односе на пет области предмета: 

наслеђивање и еволуција, јединство грађе и функције као основа живота, порекло и разноврсност живота, живот у 

екосистему и човек и здравље. Исходи за шесту област посматрање, мерење и експеримент у биологији су распоређени у 
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претходних пет, сходно планираним активностима. Достизање исхода води развоју предметних, свих кључних и општих 

међупредметних компетенција и остваривању образовних стандарда.  За израду исхода коришћена је Блумова таксономија. 

Исходи су формулисани на нивоу примене као минимуму. Важна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода је 

да је настава усмерена на учење у школи. Ученик треба да учи:-смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са 

ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је учио из биологије и других предмета; 

- проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања 

себи и другима; развијањем плана решавања задатог проблема; 

- дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 

- критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; 

– -кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући 

аргументе саговорника. 

 Улога наставника је да контекстуализује дати програм према потребама конкретног одељења имајући у виду: састав 

одељења и карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ћемо користити, техничке услове, наставна 

средства и медије којима школа располаже, ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. 

Наставнику упућује ученике на коришћења и других извора сазнавања као нпр. сајтове релевантних институција, писану 

научно популарну литературу, мапе, шеме, енциклопедије...  Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира 

свој годишњи-глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. 

 У остваривању наставе потребно је подстицати радозналост, аргументовање, креативност, рефлексивност, истрајност, 

одговорност, аутономно мишљење, сарадњу, једнакост међу половима, уважавање и прихватање различитости. Препоручно 

је максимално коришћење ИКТ решења јер се на тај неачин могу превазићи материјална, просторна и друга ограничења 

(платформе за групни рад нпр.Microsof Teаms,  за јавне презентације могу  користи школски блог иblogpriroda; рачунарске 

симулације и апликације за андроид уређаје; домаћи и међународни сајтови и портали. Током рада ученици би требало да 

користе лабораторијски прибор (пинцете, капаљке, лабораторијске чаше, сахатно стакло и сл.) и опрему за теренски рад у 

мери у којој је школа опремљена.Табеларно и графичко приказивање резултата, са обавезним извођењем закључака, требало 

би практиковати увек када се прикупљају подаци.  ИКТ користи се иза прикупљање, обраду података и представљање 

резултата истраживања или огледа.У настави оријентисаној на постизање исхода предност имају групни начин рада, рад у 

пару и индивидуализована настава. Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је да наставник познаје 

специфичности начина учења својих ученика и да према њима планира и прилагођава наставне активности. У активностима 

за достизање исходаoдговорно се односи према свом здрављу, важно је указати на путеве преношења болести, превенцију и 
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значај редовних контрола. Посебну пажњу треба посветити репродуктивном здрављу. Кроз истраживачке задатке или 

пројектну наставу, можу се  остварити корелацијусадругим предметима. Ученици могу спровести истраживање на терену, у 

непосредној околини  или претраживањем литературе и интернета.  Своја истраживања могу приказати  ПП презентацијама и 

плакатима. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

Ниво исхода Одговарајући начин оцењивања 

Памћење (навести, препознати, 

идентификовати...) 

Објективни тестови са допуњавањем кратких одговора, задаци са 

означавањем, задаци вишеструког избора, спаривање појмова. 

Разумевање (навести пример, 

упоредити, објаснити, 

препричати...) 

Дискусија на часу, мапе појмова, проблемски задаци, есеји. 

Примена (употребити, 

спровести, демонстрирати...) 

Лабораторијске вежбе, проблемски задаци, симулације. 

Анализирање (систематизовати, 

приписати, разликовати... 

Дебате, истраживачки радови, есеји, студије случаја, решавање проблема. 

Евалуирање (проценити, 

критиковати, проверити...) 

Дневници рада ученика, студије случаја, критички прикази, проблемски 

задаци. 

Креирање (поставити хипотезу, 

конструисати, планирати...) 

Експерименти, истраживачки пројекти. 

 

 У настави оријентисаној 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,као 

и оцењивање са његовом сврхом: 

Сврха оцењивања Могућа средства оцењивања 

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

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

самоевалуација, вршњачко оцењивање, практичне вежбе. 

 

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

садрже неке аспекте истраживачког рада, да садрже новине тако да ученици могу да примене стечена знања и вештине.У 

вредновању наученог, поред усменог испитивања,  користе се и тестови знања. У формативном вредновању наставник би 

требало да промовише групни дијалог, користи питања да би генерисао податке из ђачких идеја, али и да помогне развој 

ђачких идеја, даје ученицима повратне информације, а повратне информације добијене од ученика користи да прилагоди 

подучавање, охрабрује ученике да оцењују квалитет свог рада. Избор инструмента за формативно вредновање зависи од 

врсте активности која се вреднује. Када је у питању нпр. практичан рад (тимски рад, пројектна настава, теренска настава и 

слично) може се применити чек листа у којој су приказани нивои постигнућа ученика са показатељима испуњености, а 

наставник треба да означи показатељ који одговара понашању ученика.Оцењивање је у складу са Правилником о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању, са којим се ученици упознају.У процесу оцењивања користитићемо педагошку 

свеска и портфолио. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже 

да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба 

планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, осим 

постигнућа ученика и процес наставе и учења, себе и сопствени рад. Све што се покаже добрим и корисним наставник ће 

користити и даље у својој наставној пракси, а све што се покаже као недовољно ефикасно требало би унапредити. 
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2.10 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА 
 

Наставни предмет: Хемија 

Разред:Осми 

Циљ:Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање 

лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање 

проблема у свакодневном животу и наставку образовања, да развије способности апстрактног и критичког мишљења, 

способности за сарадњу, тимски рад, и одговоран однос према себи, другима и животној средини. 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

МЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ 

- правилно рукује лабораторијским посуђем, прибором и 

супстанцама, и показује одговоран однос према здрављу 

и животној средини; 

– наведе заступљеност метала и неметала, неорганских и 

органских једињења у живој и неживој природи; 

– испита и опише физичка својства метала и неметала, и 

повеже их с њиховом практичном применом; 

– испита и опише хемијска својства метала и неметала;  

– напише формуле и именује оксиде, киселине, базе и соли;  

ХЕ.1.1.8ХЕ.1.1.12 

ХЕ.1.2.1.ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3.ХЕ1.2.4. 

ХЕ.3.2.1. 

Биологија 

Физика 

Математика 

Информатика и 

рачунарство 

НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 

– напише и тумачи једначине хемијских реакција метала и 

неметала; 

ХЕ.1.1.8ХЕ.1.1.12 

ХЕ.1.2.1.ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3.ХЕ1.2.4. 

ХЕ.3.2.1. 

Биологија 

Физика 

Математика 

Информатика и 

рачунарство 

СОЛИ – напише формуле и именује соли; 

– испита, опише и објасни својства  соли, препозна на 
ХЕ.1.1.8ХЕ.1.1.12 Биологија 



98 
 

основу формуле или назива представнике ових једињења 

у свакодневном животу и повеже њихова својства са 

практичном применом; 

ХЕ.1.2.1.ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3.ХЕ1.2.4. 

ХЕ.3.2.1. 

Физика 

Математика 

Информатика и 

рачунарство 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА 

ОПШТА 

СВОЈСТВА 

– напише формуле и именује представнике класа органских 

једињења имајући у виду структурну изомерију; 

– разликује органске супстанце, величина молекула, 

структура, порекло и то повезује са њиховом улогом и 

применом;  

ХЕ.1.1.8ХЕ.1.1.12 

ХЕ.1.2.1.ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3.ХЕ1.2.4. 

ХЕ.3.2.1. 

Биологија 

Физика 

Математика 

Информатика и 

рачунарство 

УГЉОВОДОНИЦ

И 

– објасни и хемијским једначинама представи хемијске 

промене карактеристичне за поједине класе органских 

једињења;  

– опише физичка својства: агрегатно стање и 

растворљивост   

ХЕ.1.1.8ХЕ.1.1.12 

ХЕ.1.2.1.ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3.ХЕ1.2.4. 

ХЕ.3.2.1. 

Биологија 

Физика 

Математика 

Информатика и 

рачунарство 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

– опише физичка својства: агрегатно стање и 

растворљивост  

– опише основу структуре молекула   

– наведе заступљеност у природи  

– изведестехиометријска израчунавања и израчуна масену 

процентну заступљеност 

ХЕ.1.1.8ХЕ.1.1.12 

ХЕ.1.2.1.ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3.ХЕ1.2.4. 

ХЕ.3.2.1. 

Биологија 

Физика 

Математика 

Информатика и 

рачунарство 

БИОЛОШКИ 

ВАЖНА 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

– наведе заступљеност у природи и улогe масти и уља, 

угљених хидрата, протеина и витамина у живим 

организмима и доведе их у везу са здрављем и правилном 

исхраном људи; 

ХЕ.1.1.8 ХЕ.1.1.12 

ХЕ.1.2.1.ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3.ХЕ1.2.4. 

Биологија 

Физика 

Математика 

Информатика и 
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ХЕ.3.2.1. рачунарство 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И 

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА 

 наведе загађујуће супстанце ваздуха, воде и земљишта и 

опише њихов утицај на животну средину; 

  – критички процени последице људских активности које 

доводе до загађивања воде, земљишта и ваздуха;  

ХЕ.1.1.8ХЕ.1.1.12 

ХЕ.1.2.1.ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.3.ХЕ1.2.4. 

ХЕ.3.2.1. 

Биологија 

Физика 

Математика 

Информатика и 

рачунарство 

 

Начин остваривања програма 

 Планирање наставе на годишњем и месечном нивоу,наставни програм предмета хемије је организован тако да у осмом 

разреду изучавају садржаје кроз осам области. Програм се остварује на редовној и допунској и додатној настави,где се рад 

наставника заснива на планирању,остваривању,праћењу и вредновању наставе.Програм се усмерава ка задацима који указују 

на то шта је ученик у стањуда разуме и примени.Користе се различите активности и методе за остваривање задатака. Од 

метода рада примењују се монолошка,дијалошка,демонстрациона,метода самосталних ученичких радова.Као облици рада 

примењују се фронтални,индивидуални, групни рад у паровима.Редовна настава остварује се теоријски и практично. 

 У оквиру теоретског дела ученици се стално подстичу да се укључе у дијалог са наставником,да повезују 

садржаје,нарочито са примерима из свакодневног живота,као и са предходним знањем и искуством.Практични део је везан за 

извођење предвиђених огледа,као и за склапање модела молекула.Настава се изводи у хемијском кабинету,који је опремљен 

лабораторијским посуђем и прибором,хемикалијама,моделима атома,компјутером,пројектором и интернетом.Осим редовне 

наставе,организује се допунска и додатна настава.Циљ допунске наставе је пружање помоћи ученицима,који спорије 

напредују и показују слабије резултате.На часовима додатне наставе ради се са ученицима који показују посебна 

интересовања за одређене области хемије и циљ ових часова је припреме ученика за такмичења које организује српско 

хемијско друштво. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 У настави оријентисаној на достизање исхода вреднује се процес и продукти учења. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша учење и резултат. 



100 
 

Свака активност је прилика за процену напредовања. Анализа ученичких одговора пружа увид у то како они примају 

информације из огледа и издвајају битне, анализирају ситуације, повезују хемијске појмове и појмове формиране у настави 

других предмета. Таква пракса праћења напредовања ученика поставља их у позицију да повезују и примењују научне 

појмове..Питањима би требало подстицати ученике да предвиде шта ће се десити, да оправдају избор, објасне зашто се нешто 

десило и како се десило, повежу различите области садржаја. Ученике би требало охрабривати да презентују, објашњавају и 

бране стратегије које користе у решавању проблема. Тиме се они подстичу да реструктуирају и организују садржај на нов 

начин, издвајају релевантан део садржаја за решавање проблема, цртају дијаграме, анализирају везе између компоненти, 

објашњавају како су решили проблем или трагају за различитим начинима решавања проблема. Улога наставника је да води 

питањима или сугестијама резоновање ученика, као и да пружа повратне информације. Оцењивање (сумативно проверавање) 

је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања циља, исхода и стандарда 

постигнућа. Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада.. Наставник 

континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопстевени рад. 

Преиспитивање наставе према резултатима које постижу ученици је важна активност наставника и подразумева промену у 

методама наставе и учења, активностима и задацима ученика, изворима за учење, наставним средствима, тако да се 

ученицима обезбеди напредовање ка бољим постигнућима. 
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2.11 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  
 

Наставни предмет: Техника и технологија 

 

Разред : Осми 

 

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 

Међупредметно 

повезивање 

Животно и радно 

окружење 

 Процењује значај електротехнике, рачунарства и мехатронике у 

животном и радном окружењу; анализира опасности од неправилног 

коришћења електричних апарата и уређаја и познаје поступке 

пружањапрве помоћи; образложи важност енергетске ефикасности 

електричних уређаја у домаћинству; повеже професије (занимања ) у 

области електротехнике и мехатонике са сопственим интересовањима. 

 историја 

 информатика и 

рачунарство 

 физика  

 српски језик и 

књижевност 

Саобраћај 

Техничка и дигитална 

писменост 

Упоређује  карактеристике електричних и хибридних саобраћајних 

средстава са конвенционалним; разуме значај електричних и 

електронских уређаја у саобраћајним средствима; користи доступне 

телекомуникационе уређаје и сервисе. 

 

 Класификује компоненте ИКТ  уређаја према намени; процењује значај 

управљања процесима и уређајима помоћу ИКТ; црта електричне шеме 

правилно користећи симболе; користи софтвере за симулацију рада  

електричних кола;  саставља  електромеханички модел и управља њиме 

помоћу интерфејса; 

 српски језик и 

књижевност 

 историја 

 информатика и 

рачунарство 

 физика 
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Ресурси и производња 

Објашњава систем производње, трансформације и преноса електричне 

енергије; анализира значај коришћења обновљивих извора електричне 

енергије; разликује елементе кућне електричне инсталације; повезује 

електрично и/или електронско коло према  датој шеми; користи 

мултиметар; анализира карактеристике електричних машина и повезује 

их са њиховом употребом; класификује електронске компоненте на 

основу намене; аргументује значај рециклаже електронских 

компоненти;  

 историја 

 информатика и 

рачунарство 

 математика 

 ликовна култура 

 физика 

 хемија 

Конструкторско 

моделовање 

Самостално/тимски истражује и осмишљава пројекат; креира 

документацију, развија и представља бизнис план производа; састави 

производ према осмишљеном решењу; саставља и управља 

једноставним школским роботом или мехатроничким моделом; 

представља решење готовог производа/модла; процењује свој рад и рад 

других и предлаже унапређење реализованог пројекта. 

 информатика и 

рачунарство 

 математика 

 физика 

 српски језик и 

књижевност 

 енглески језик 

 ликовна култура 

 

Начин остваривања програма:  

 Ученици у осмом 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 апаратима и 

уређајима у домаћинству. Ученике треба оспособити да препознају разреде енергетске ефикасности електричних уређаја са 

аспекта екологије и економије 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 електричних машина  

разумеју начине и процесе производње тих машина и њихово функционисање , као и да сва та знања обједине и примене у 

изради конструкторских модела у школској радионици.Увек им наглашавати значај живота и дела нашег научника Николе 

Тесле. 
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 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“. 

 С обзиром да је настава технике и технологије теоријко-практичног карактера, часове треба остваривати са одељењем 

подељеним на групе, односно са највише 20 ученика. Програм наставе и учења оствариваће се на спојеним часовима 

 

Праћење и вредновање наставе и учења:  

 Вредновање активности,  нарочито ако је тимски рад у питању,  обави ће се  са групом тако да се од сваког члана 

тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

 Приликом сваког вредновања постигнућа даће се  ученику повратна информација која  ће му помоћи  да разуме 

грешке и побољша свој резултат и учење. 

 Такође ће  бити дефинисани показатељи на основу којих ће  сви моћи да прате напредак у учењу,  а ученици ће се 

научити да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад више унапредили. 

 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 и електронском дневнику. 

  



104 
 

2.12 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

Наставни предмет: Информатика и рачунарство 

Разред: осми 

Циљ: Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну 

комуникацију у дигитлном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих 

проблема у друшзву које се развојем дигиталних тенологија брзо мења 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 

ИКТ 

– унесе и мења податке у табели; 

– разликује типове података у ћелијама табеле; 

– сортира и филтрира податке по задатом критеријуму; 

– користи формуле за израчунавање статистика; 

– представи визуелно податке на oдговарајући начин; 

– примени основне функције форматирања табеле, сачува је у пдф 

формату и одштампа; 

– приступи дељеном документу, коментарише и врши измене унутар 

дељеног документа; 

– разуме на које све начине делимо личне податке приликом коришћења 

интернета; 

Техника и технологија 

Ликовна култура 

Српски језик и 

књижевност 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

– разуме потенцијалне ризике дељења личних података путем 

интернета, поготову личних података деце; 

– разуме везу између ризика на интернету и кршења права; 

Техника и технологија 

Математика 

Ликовна култура 

РАЧУНАРСТВО 

– објасни појам „отворени подаци”; 

– успостави везу између отварања података и стварања услова за развој 

иновација и привредних грана за које су доступни отворени подаци; 

– унесе серију (низ) података; 

Техника и технологија 

Математика 
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– изврши једноставне анализе низа података (израчуна збир, просек, 

проценте, ...); 

– графички представи низове података (у облику линијског, стубичастог 

или секторског дијаграма); 

– унесе табеларне податке или их учита из локалних датотека и сними 

их; 

– изврши основне анализе и обраде табеларних података (по врстама и 

по колонама, сортирање, филтрирање, ...); – изврши анализе које 

укључују статистике по групама; 

Ликовна култура 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАЦИ 

– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног 

задатка; 

– сараднички осмисли и спроведе фазе пројектног задатка; 

– самовреднује своју улогу у оквиру пројектног задатка/тима; 

– креира рачунарске програме који доприносе решавању пројектног 

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. 

 

 

Начин остваривања програма: 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

- Теоријске основе у кратким цртама, кроз упутства за реализацију задатака, објашњења основних појмова, концепата, 

стратегија у циљу развијања поступности, препознавања и успостављања личних стратегија учења код ученика 

- Практичан рад у групама или индивидуално, индивидуализација је неопходна код конкретног задатка за проверу 

остарености исхода 

Настава се реализује у кабинету за информатику и рачунарство. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 
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У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика.У настави оријентисаној на достизање исхода 

вреднују се и процес и продукти учења. Требало би и вредновање више усмерити ка праћењу и вредновању практичних 

радова и вежбања, а мање ка тестовима знања. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може 

обавити са групом тако да се од сваког члана тражимишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. 

вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате 

напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и отоме шта треба да предузму да би свој рад 

унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. 
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2.13 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ  
 

Наставни предмет: Физичко и здравствено васпитање 

Разред: осми 

Циљ: Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способноисти, моторичке вештине и 

знање из области физичке и здравствене културе ради очувања здравља и примене правилног и редовно гфизичког вежбања у 

савременим условима живота и рада. 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

Физичке способности 

 одабери и примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби; 

 користи научене вежбе у спорту; рекреацији 

и у другим ситуацијама; 

 упореди и анализирај сопствене резултате 

са тестирањем са референтним 

вредностима; 

 примени усвојене технике кретања у игри 

спорту и другим различитимситуацијама; 

ФВ.1.1.24 

ФВ.1.2.25 

ФВ.2.1.22 

ФВ.2.1.23 

Информатика и 

рачунарство 

Математика 

Српски језик и 

књижевност 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИН

Е 

Атлетика 

 примени атлетске дисциплине у складу са 

правилима; 

 развијасвоје физичке способности 

применом вежбања из атлетике; 

ФВ.1.1.3 

ФВ.1.1.4 

ФВ.2.1.3 

ФВ.2.1.4 

ФВ.2.1.5 

ФВ.2.1.6 

ФВ.3.1.15 

Информатика 
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Спортска 

гимнастика 

 одржаваравнотежу у различитим кретањима 

изводи ротације тела; 

 примени вежбе из гимнастике за развој 

физичке способности; 

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 

 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

 изведе елементе усвојених тимских и 

спортских игара; 

 примени основна правила тимских и 

спортских игара; 

 -користи усвојене елементе технике у 

спорту; 

 -примени основне тактичке елементе; 

 -учествује на унутар одељенским 

такмичењима; 

ФВ.1.1.1 

ФВ.1.1.2 

ФВ.2.1.1 

ФВ.2.1.2 

ФВ.2.1.1 

ФВ.2.1.1 

ФВ.3.1.1 

ФВ.3.1.2 

Биологија 
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Плес и 

ритмика. 

 изведе кретања у различитом ритму саставе 

уз музичку пратњу; 

 изведе основне кораке плеса из народне 

традиције других култура 

 игра народно коло; 

ФВ.1.1.20 

ФВ.2.1.18 

ФВ.2.1.19 

ФВ.3.1.16 

Музичка култура 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСВЕНА 

КУЛТУРА. 

(реализује се 

кроз све 

наставне 

области и теме 

уз 

практичан рад) 

Физичко 

вежбање и 

спорт. 

 вреднује утицај примењених вежби на 

организам; 

 одреди ниво сопствене дневне физичке 

активности; 

 користи вежбе за побољшање својих 

физичких способности; 

 предвиди и елиминише последице 

недовољне физичке активности; 

 примени мере безбедности током вежбања у 

школи и ван ње; 

 одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима; 

 примени и поштује правила игара у складу 

са етичким нормама; 

 примерно се понаша као ученик или 

посматрач на такмичењима; 

 решава конфликт на друштвено прихватљив 

начин; 

 користи различите изворе информација за 

упознавања са разноврсним облицима 

активности; 

 прихвати пораз и победу; 

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 

 
Здравствено 

васпитање. 

 вреднује лепоту покрета у физичком 

вежбању и спорту; 

 подстиче породицу на редовно вежбање; 

ФВ.1.3.1 

ФВ.1.3.3 

Биологија 

Географија 
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 повеже врсте вежби, игара и спорта са 

њиховим утицајем на здравље; 

 планира дневни ритам рада, исхране и 

одмора у складу са својим потребама; 

 разликује здрав од нездрав начин исхране; 

 примењује здравствено-хигијенске мере у 

вежбању; 

 правилно реагује и пружа основну прву 

помоћ приликом повреда; 

 чува животну средину током вежбања; 

 препознаје последице дувана, алкохола 

иштетних енергетских напитака и 

психоактивних супстанци; 

ФВ.2.2.3 Информатик и 

рачунарство 

 

НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 

 Концепт Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних и ванаставних облика рада, као 

основне препоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарада овог васпитног-образовног подручија. 

- Часови физиког и здравственог васпитања. 

- Недеља школског спорта. 

- Школска и ваншколска такмичења. 

- Корективно педагошки рад. 

 

 

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 
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године. Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ је у ту 

сврху потребно реализовати различите активности током 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. При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у обзир: 

исходе програма, претходна искуства ученика, садржаје и исходе других предмета (корелацију-међупредметне 

компетенције). 

Б. Практична настава. 97-102часа. 

број часова по темама планира се на основу: процене сложености садржаја за ученике и услва за реализацију 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 

 

 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. Време извођења вежби и броја понављања, задају се групама ученика 

или појединцима у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и интезитета 

рада. 

 Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и на ктају 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 настави Физичког и здравственог васпитања, батерије тестова, критеријумске референтне 
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вредности и начин њиховог тумачења, организација и протокол тестирања као педагошке импликације детаљно су 

објашњење у наведеном приручнику. 

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. 

Физичко вежбање и спорт 

Упознвање ученика са основном поделом моторичких способности и функцијом срчаног-дисајног система приликом 

вежбања. Поновити правила и тактику спортских игара и дисциплина усвојених у претходним разредима. 

Здравствено васпитање 

Упознати ученика саутицајем различитих врста вежбања на кардио-респираторни систем, скелетно мишићни организам 

уопште, значајем примене здравствено-хигијенских мера пре и после вежбања. 

 

ДИДАКТИЧКО МЕТОДИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

 Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир просторне услове рада. 

 Избор дидактичких облика рада треба да буде у функцији рационалне организације и интезификације часа, као и 

достизање постављених исхода. 

 

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. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

 

 У процесу праћења ученика 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 прецозни увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. 
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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: фудбал, одбојка, кошарка, рукомет. Наставник сачињава посебан програм 

узимајући у обзир 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 на почетку школске 

године. 

Школска и ваншколска такмичења 

Школа организује и спроводи обавезна унутар школска 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 савладању 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; 

- организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућо здравственом установом; 
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Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, који одређује 

врсту вежби и степен оптерећења. 

 

 

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 Дневник рада за физичко и здравствено васпитање 

Планови рада Физичко и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика: 

- план ванчасовних и ваншколских активности; 

- радни картон. 

Педагошку документацију наставник сачињава у електронској или писаној форми.  
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2.14 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:ВЕРСКА НАСТАВА  
 

Наставни предмет: Верска настава 

Разред: осми 

Циљ:Упознати ученике са основним значењем појмова Црква, Литургија, заједница. Припремити ученике за сусрет са 

Откровењем кроз литургијски и светотајински начин живота. 

Област / Тема Исходи Међупредметно повезивање 

УВОД - - 

ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА БОЖЈА 
Упознавање са хришћанским учењем о стварању 

света и човека 

Српски језик и књижевност, 

Биологија, Хемија 

ПОДВИЖНИЧКО –

ЕВХАРИСТИЈСКИ ЕТОС 

Разумевање појма Откривења, Литургије и 

Причешћа и значаја истих за духовни живот 

верника 

Ликовна култура, Музичка 

култура, Биологија 

ЛИТУРГИЈА 
Овладавање основним историјским подацима 

везаним за литургијски етос 

Музичка култура, Српски језик и 

књижевност 

ЦАРСТВО БОЖЈЕ 
Упознавање са појмом Царства Божијег и 

ишчекивања истог 

Историја, Српски језик и 

књижевност 

СА НАМА ЈЕ БОГ 
Разумевање појма месијанске наде и обећања 

Божијег у Старом Завету 

Српски језик и књижевност, 

Историја, Ликовна култура 

 

Начин остваривања програма: 

 Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка 

решења, наставник би требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе –узрасту ученика, нивоу 

психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. 
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 Настава се остварује интерактивним и дидактичким играма (осмосмерке, укрштенице, слагалице, криптограми, 

танграм, скривалице, скребл, откривалице, асоцијације, мултимедијални садржаји). Главна замисао је да се ученици на лак и 

ненаметљив начин упознају са учењем Библије (библ. повест о стварању света, старозаветна историја спасења, месијанска 

нада). 

 Историјске догађаје из живота изабраног народа о којима ће бити речи на часовима реализоваћемо кроз следеће 

конкретне активности: агамограф, quilling, диораме, макете… 

 Примењују се радионичарски рад, рад у групи, рад у пару, индивидуални облик рада. Нарочита корелација остварује 

се са предметима попут ликовне културе (изложбе ученичких радова, израда паноаи постера, уч. часопис) и музичке културе 

(духовне песме, тропари и кондаци). 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе иостварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина:  процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова. 

 Напредовање ученика може се пратити преко ученичких радова и рукотворина насталих на часовима (крстићи, 

бројанице, макете, постери, панои, агамографи…). Изложбе ученичких радова организују се поводом главних хеортолошких 

датума (Божић, Св. Сава, Васкрс…), али и тематски у вези са темама које се обрађују на часу (УВОД, ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА 

БОЖЈА, ПОДВИЖНИЧКО –ЕВХАРИСТИЈСКИ ЕТОС, ЛИТУРГИЈА, ЦАРСТВО БОЖЈЕ, СА НАМА ЈЕ БОГ…). 
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2.15 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 

Наставни предмет: Грађанско васпитање 

Разред: Осми 

Циљ учења Грађанског васпитања је даученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и процедура 

грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у 

заједници. 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 

ЉУДСКА ПРАВА 

Заједница припадника 

различитих културних 

група 

 изрази осећај љубави и поноса према својој домовини на начин који 

никога не угрожава 

 образложи зашто су понашања која се могу описати као ксенофобија, 

расизам, антисемитизм, антициганизам облици дискриминације и 

кршења људских права 

 наведе примере повезаности различитих култура у једној заједници и 

образложи потребу интеркултурарног дијалога за квалитетан живот 

свих чланова те заједнице 

 покаже интересовање за упознавање различитих култура 

 навде права које националне мањине имају у Србији по Уставу 

 Разликује појмове пол и род и препознаје родне стереотипе 

 уочава у рекламама, филмовима, књигама, изрекама, стриповима и 

другим продуктима културе на који начин се преносе родни обрасци 

 указује на примере родне равноправности и неравноправности у 

ситуацијама из свакодневног живота 

 дискутује о значају уважавања родне перспективе приликом 

доношења одлука значајних за једну заједницу 

 наведе неколико примера позитивних мера за постизање родне 

равноправности и аргументе за за њихову примену 

 

 препозна у понашању особе карактеристике насилника и жртве 

-Биологија 

- Српскијезик и 

књижевност 

- Информатика 

- Историја 

- Ликовнакултура 

-Географија 

-Енглески и руски 

језик 

-Физичко и 

здравствено 

васпитање 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Родна (не)равноправност 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Медији 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Вредности грађанског 

друштва 
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 наведе могуће начине реаговања у ситуацији сусрета са насилником 

 наведе основне функције медија и образложи зашто је важно да 

постоје кодекс новинара и кодекс деца и медији 

 образложи значај слободе медија за развој демократије 

 у медијима проналази примере предрасуда, стереотипа, 

дискримицаије, нетолеранције, по различитим основама и критички 

их анализира 

 препозна механизме манипулације медија и утицај медија на 

сопствено мишљење и деловање 

 проналази и користи информације из различитих извора, критички их 

разматра и вреднује 

 препозна пример злоупотребе деце у медијима 

 у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, комуницира на конструктиван начин 

 учествује у припреми, реализацији и евалуацији кратког филма 

 учествује у избору садржаја и начина рада 

 

Начин остваривања програма: 

 Програм изборног предмета Грађанско васпитање реализује се у осмом разреду са једним часом недељно. 

Реализација наставе се изводи у учионици, опремљеној потребним наставним средствима ( рачунар, пројектор, табла...). 

Такође, користимо наставна средства (фотографије, различите презентације у Power point-у ) како би ученици лакше 

разумели градиво. Овај изборни предмет не захтева обавезан уџбеник. Изборни програм  Грађанско васпитање за осми разред 

организован је по моделу спирале у исте четири области. Овај садржај се ослања на исходе у  програмима Грађанског 

васпитања за претходне разреде, на исходе из програма обавезних предмета као и на ваншколско искуство ученика. 

 Садржаји могу бити допуњени, проширени од стране наставника према потребама самог наставника. Исходи су дати 

на нивоу примене што значи да се знање и разумевање подразумева. Очекује се развој  когнитивне, вољне  компоненте код 

ученика које се манифестују кроз понашање ученика. Постоји јака повезаност између исхода. Корелација са обавезним 

предметима је велика, посебно са Историјом и  Српским језиком и књижевношћу и Биологијом. У процесу планирања 

наставе и учења наставник се руководима исходима које ученици треба да постигну. 
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 У оквиру прве области ученици проширују знања у вези са правима, са фокусом на урожавање права људи. Кључни 

појмови су ксенофобија, расизам, антисемитизам, антициганизам. Такође треба повести рачуна на одговоран живот у 

демократском друштву. У другој теми од ученика се очекује да разликују пол и род. Активности треба фокусирсти на 

идентификацију препрека родној равноправностии на очекивања у будућности. Посебу пажњу захтева рад на истраживању о 

родном заснованом насиљу.У трећој области је предвиђено да се ученици баве питањем медија и њихом доприносу 

демократизацији друштва Посебу пажњу треба обратити на медијске манипулације као и на медијску писменост, такође у 

овој теми је предвиђена реалиѕација кратког филма где ће тема бити по избору ученика. На крају ове теме ради се 

рекапитулација градива за коју може да служи и поменути филм. 

Праћење и вредновањенаставе и учења: 

 Праћењем и вредновањем наставе се сагледавају промене и резултати у реализацији васпитно-образовних циљева и 

задатака и констатују шире примене у понашању и раду ученика. Тиме се утврђује стање и предузимају мере за 

унапређивање васпитно-образовне делатности. Ученике оспособљавамо да сами себе оцењују, као и да се оцењују 

међусобно. Врло је битно формативно оцењивање, тј.континуирано праћење и бележење напредовања од стране наставника, 

користећи педагошку свеску. Наставник треба да подстиче ученике на стално усавршавање и напредовање. Оцењивање је 

саставни део процеса наставе и учења. Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа и практичног рада. Ученик 

се оцењује и на основу његових активности, излагању презентација, писање пројекта, групног рада. 

Критеријуми за оцењивање су прописани Правилником о оцењивањуученика у основном образовању и васпитању. 

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

сопствени рад. 
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3.16 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  РУСКИ  ЈЕЗИК 
 

Наставни предмет: Руски језик 

Разред:Осми 

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

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

језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. Ученик треба да усвоји 

основна знања из руског језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са 

људима из других земаља.Да осигура да  сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих  Стандарда образовних  постигнућа, да се оспособе да  решавају проблеме  и задатке у новим  непознатим 

ситуацијама. 

Област / Тема Исходи Стандарди 
Међупредметно 

повезивање 

В международ-ном 

молодёжном легере 

- ученик разумесмисао текста и 

кључне информације у 

материјалу,усваја нове речи и 

изразе и у стању је да их примени 

- може правилно да употребљава 

заменицу друг друга 

- разуме смисао текста и кључне 

речи у материјалу 

- усваја нове речи и изразе и у стању 

је да их примени 

- размењује једноставније 

информације личне природе 

ДСТ.1.1.3. 

ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.14. 

ДСТ.2.1.10. 

ДСТ.2.1.13. 

ДСТ.2.1.16. 

ДСТ.3.1.3. 

ДСТ.3.1.2. 

ДСТ.3.1.13. 

ДСТ.3.1.14. 

Српски језик и 

књижевност,географија 
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ДСТ.3.1.21. 

СМИ в нашей жизни 

- у неколико везаних исказа 

саопштава информације о себи и 

другима 

- самостално закључује и описује 

ситуације 

- повезује и примењује знања 

употребом раније обрађене лексике 

,језичких структура играматичких 

структура 

- самостално даје  одговоре на 

постављена питања 

- може самостално да исприча 

неколико реченица о омиљеном 

филму или књизи 

- Разуме основне информације док 

слуш текст пвезан са актуелном  

темом 

ДСТ.1.1.3. 

ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1..15. 

ДСТ.1..1.21. 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.1.2.4. 

ДСТ.1.3.5. 

ДСТ.2.1.4. 

ДСТ.2.1.5. 

ДСТ.2.1.11. 

ДСТ.2.1.17. 

ДСТ.2.1.30. 

ДСТ.2.2.2. 

Српски језик и 

књижевност 

 

Планы на будущее 

- може самостално да дискутује и да 

даје аргументе на тему о 

професијама 

- разуме једноставније текстове у 

којима се описују радње  и 

ситуације у садашњости 

- размењује појединачне 

информације или неколико 

информација у низу , које се односе 

на на радње у садашњости 

- описује радње, способности и 

ДСТ.1.1.1. 

ДСТ.1.1.4. 

ДСТ.1.1.9. 

ДСТ.1.1.20. 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.2.1.2. 

ДСТ.2.1.23. 

Српски језик и 

књижевност 
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умећа користећи неколико везаних 

исказа 

ДСТ.2.2.2. 

ДСТ.3.1.2. 

ДСТ.3.2.1. 

ДСТ.3.1.7. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.3. 

Из прошлог в будущее 

- разуме једноставније текстове у 

којима се описују искуства, 

догађаји и способности из 

прошлости 

- размењује појединачне 

информације или неколико 

информација у низу о 

искуствима,догађајима  и 

способностима у прошлости 

- описује у неколико краћих, везаних 

исказа  искуства ,догађаја из 

прошлости 

- описује историјски догађај  или 

историјску  личност 

ДСТ.1.1.5         ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.15.      ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.1.2.6.         ДСТ.1.3.4. 

ДСТ.2.1.4.         ДСТ.2.1.5. 

ДСТ.2.1.11.       ДСТ.2.1.17. 

ДСТ.2.1.23.       ДСТ.2.3.2. 

ДСТ.3.1.3.         ДСТ.3.1.6. 

ДСТ.3.2.2.         ДСТ.3.3.3.    

Српски језик и 

књижевност,историја 

 

Российский рок 

- разуме уобичајене изразе у вези са 

жељама, интересовањима 

,потребама и осећањима и реагује 

на њих 

- изражава 

жеље,интересовања,потребе и 

осећања једноставнијим  језичким 

средствима 

- разуме једноставније исказе који се 

ДСТ1.1.11. 

ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.1.2.6. 

ДСТ.1.3.4. 

ДСТ.2.1.4. 

Српски језик и 

књижевност,музичка 

култура 
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односе на изражавање допадања и 

недопадања и реагује на њих 

- разуме једноставније исказе који  се 

односе на рок музику 

- размењује информације у вези са 

рок музиком 

ДСТ.2.1.5. 

ДСТ.2.1.17. 

ДСТ.2.2.2. 

ДСТ.3.1.3. 

ДСТ.3.1.6. 

ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.3.3. 

 

Начин остваривања програма:  

 Програм руског језика се остварује како на редовној тако и на додатној и допунској настави. Рад наставника се 

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

ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. За остваривање исхода планиране су различите активности и методе. 

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

се динамично смењивати технике / активности: слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио 

записа , рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.), мануелне активности 

(израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.), вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-

записа), игре примерене узрасту, повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом 

или, пак, именовање наслова. 

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

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

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

интернет користити као извор. Ученици ће бити у могућности да као извор користе материјал са интента . У оквиру редовне 

наставе обележаваће се Европски дан језика, Нова година. Ученици ће учествовати на међународном такмичењу Нисова 

олимпијада .  
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Праћење и вредновање наставе и учења: 

 У настави ће се вредновати процес и продукти учења.  Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа 

знања ученика на почетку школске године како бисмо могли да планирамо наставни процес и процес праћења и вредновања 

ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Ради објективног 

оцењивања ускладићемо когнитивне нивое одговарајућим начином оцењивања – писмени задаци, тестови, усмено излагање, 

конверзација, презентације, домаћи задатак, активност на часу. Формативно вредновање je праћење ученичких постигнућа, 

начина рада и средство које омогућава да наставник у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Сврха 

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

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

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

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

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

Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима. Наставник ће 

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

указати на чему треба више радити. 
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3.17 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ  
 

Наставни предмет: Свакодневни живот у прошлости 

Разред: осми 

Циљ: Циљ из учавања овог предмета јесте проширивање знања из области опште културе и оспособљавања ученика да, 

упознавањем с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развијају свест о континуитету 

и разноврсност и историјских појава и процеса.Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике 

друштвених и културних промена и да науче како да сагледају себе у односу према другом како би сопствени идентитет 

потпуније интегрисали у ширико н текст разуђене и сложене садашњости. 

 

Област / Тема ИСХОДИ 
Међупредметно 

повезивање 

Увод 

- разумеју појам свакодневни живот 

- разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

– усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног 

живота данас и у прошлости 

Историја, Српскијезик и 

књижевност 

Фотографија, филм, радио 

и телевизија некад и сад 

– усвоје и прошире знање о улози фотографије, радија и 

телевизије у свакодневном животу некада и сада 

– усвоје и прошире знања о улози новца и банака у 

свакодневном животу људи некад и сад 

- употпуне знања о историји српског новца 

- стекну знања о свакодневном животу у новом веку 

- стекну знања о свакодневном животу Срба у новом веку 

- развијају истраживачку радозналост 

– развијају способност повезивања знања из различитих области 

Историја, Српскијезик и 

књижевност, Географија, 

ликовна култура, Музичка 

култура, Верска настава, 

Грађанско васпитање 

Свакодневни живот од 

краја XIX до краја  XX века 

- разумеју појам свакодневни живот 

- разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

- усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног 

живота данас и у прошлости 

- усвоје и прошире знања о улози новца и банака у 

Историја, Српскијезик и 

књижевност, Географија, 

ликовна култура, Музичка 

култура, Верска настава, 

Грађанско васпитање 
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свакодневном животу људи некад и сад 

- употпуне знања о историји српског новца 

- стекну знања о свакодневном животу у новом веку 

- стекну знања о свакодневном животу Срба у новом веку 

- развијају истраживачку радозналост 

– развијају способност повезивања знања из различитих области 

 

Начин остваривања програма: 

 Програм за осми разред је концепцијски постављен на представља смисаону целину која се логички надовезује на 

програмске садржаје шестог и седмог разреда. Програм наставе и учења, нуди садржински оквир,а наставник има могућност 

да изабере и неке додатне садржаје уколико сматра да су примерени средини у којој ученици живе,  или  да одговарају  

њиховим  интересовањима (програм  се,  на  пример,  може  допунити и  садржајима из  прошлости завичаја, чиме се код 

ученика постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају – археолошка налазишта, музејске 

збирке). Наставник има значајан простор за избор и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Свака активност ученика 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, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и 

упућивање на даље активности.У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. У 

форматвном оцењивању се користе различити инструменти, а избор зависи од врсте активностикоја 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. 
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3.18 НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ:  ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
 

Наставни предмет : Цртање, сликање, вајање 

Разред: Осми 

Циљ: Циљ васпитно-образовног рада овог изборног предмета је да додатно подстиче развој и практичних и теоријских знања 

ученика која су важна за њихово слободно, спонтано и креативно комбиновање ликовних елемената у области: цртања, 

сликања, вајања, графике, примењених  уметности  и визуелних комуникација, а у циљу развоја креативног мишљења. 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 

ЦРТАЊЕ 

 црта разноврсним прибором и материјалом, изражавајући замисли, 

машту, утиске 

 изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове; 

 истражује и експериментише кроз различите цртачке технике; 

 проналази начине повезивања ликовних елемената у композицији; 

 одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или контекст; 

 самостално изграђује оригинална и маштовита решења; 

 повезује претходна искуства и знања са новостеченим; 

 схвата повезаност ликовне уметности са другим уметностима, науком 

спортом; 

Техника и технологија, 

математика, музичка 

култура, биологија, 

историја, српски језик и 

књижевност 

СЛИКАЊЕ 

 самостално примењује сликарски материјал, експериментише и 

истражује изражајне могућности ликовног подручја сликања у 

сопственом раду; 

 гради апстрактне или фантастичне облике користећи одабране 

садржаје као подстицај за стваралачки рад; 

 одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт; 

 схвата повезаност ликовне уметности са другим уметностима, науком 

и спортом; 

Техника и технологија, 

математика, музичка 

култура, биологија, 

историја, српски језик и 

књижевност 
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 познаје национално и светско културно наслеђе 

ВАЈАЊЕ 

 гради апстрактне или фантастичне облике користећи одабране 

садржаје као подстицај за рад; 

 изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове; 

 обликује, самостално или у сарадњи са другима употребне материјале 

за рециклажу; 

 одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт; 

 учествује у реализацији уметничких радионица; 

 познаје и користи различите могућности класичних и савремених 

медија, материјалала и техника; 

 схвата улогу уметности у друштву. 

Техника и технологија, 

математика, музичка 

култура, биологија, 

историја, српски језик и 

књижевност, 

географија, хемија 

 

Начин остваривања програма:  

 Изборни предмет цртање, сликање, вајање пружа додатне часове на којима заинтересовани ученици, као и даровити 

ученици могу да изразе своје потенцијале. Ова настава омогућава препознавање и развој даровитих ученика и њихових 

индивидуалних  способности и правовремено укључивање родитеља и васпитача у њихов развој. Ученици се уводе у област 

професионалне оријентације ка  широком  пољу делатности .  Из разреда у разред се шири опсег знања и продубљује његово 

усвајање на сазнајном,  искуственом и практичном нивоу. Наставник може да понуди две или више техника, а да ученици 

гласају коју ће технику учити или да се поделе на групе према одабраној техници.Предвиђен је одређени број часова за 

учење уметности на основу слободног избора где се од ученика тражи да на час дођу са идејом шта би требало да раде(у 

оквиру настване теме). Ученици сами одабирају идеје за рад, начин реализације, презентације, а наставник помаже у 

реализацији идеје и решава проблеме на које наилазе током рада . У ликовном подручју цртања користе  графитне оловке 

различите тврдоће, угљен, туш, суви и воштани пастел. Креирају ликовне композиције  користећи програме за цртање и 

понуђене алате. Своје радове могу да одштампају и да изложе са осталим радовима у школи, или да направе интернет 

презентацију,  односно  виртуелну галерију радова. Истражују адаптиране форме из природе (језго јабуке, капљице воде, 

скелет рибе, крљушт гмизаваца,грађа инсеката и сл..) кроз цртеж или слику великог формата, фотографисањем упечатљивих 

детаља обогаћују фотографије на компијутеру или анимације. Тако стичу искуства и граде свој ликовни израз кроз 

истраживање мотива,изражавајући се кроз цртж, слику, склуптуру, фотографију, анимацију и сл. Праве идејна решења 
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(скице) за уређење простора око неког значајног споменика или  места  културе у нашој земљи. У ликовном подручју 

сликања експериментишу бојама и начинима њиховог коришћења (отискивањем, размазивањем, утрљавањем, прскањем и  др 

..), декоративно коришћење боја сликањем на разним подлогама..Осмишљавају пиктограме за кабинете у школи, правила 

понашања ученика, раде скице за дизајн  школске униформе у техници коју изаберу. У ликовном подручју вајања основно 

изражајно средство је пластични (тродимензионални) облик изведен у неком материјалу глина, глинамол.. Поред глине, 

глинамола, ученици користе готове  продукте или предмете које обликују по слободном избору. Глину, глинамол користе за 

израду склуптура, рељефа, и различитих предмета (посуђа, накита). Конструишу облике од жице и поред ликовних форми 

праве и употребне декоративне предмете- накит, украсе . У области графике раде отискивање, монотипију, линорез (нацрт за 

етикету, плакат, нацрт за насловну страну књиге, скица за поштанску марку, дизајн амбалаже..). Израђују плакате, 

позивнице, честитке у вези са одређеним датумима (Дан школе, Нова година.. ) . Учествују у организовању тематских  

радионица  ( Дан толеранције, Дан заштите животне средине, Савиндан, Дан школе) и на јавним манифестацијама Дечија 

недеља, Ноћ музеја. Учествују на ликовним  конкурсима школског , општинског, републичког и међународног карактера. 

Раде на естетском уређењу школе и школског дворишта . 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Праћење и вредновање у настави цтрање, сликање, вајање подразумева уочвање и бележење запажања о постигнутом 

нивоу знања, вештина и усвојених вредности. Праћење и подршка ученика у свом раду одвија се кроз однос сарадње са 

родитељима, вођење дневника и формирању збирке радова (мапе) која пружа целовити и постепени увид у напредовање 

ученика. Описно оцењивање пружа могућност да се свестраније приступи ученику и његовим индивидуалним 

способностима. Описна оцена пружа податке о томе на који је начин постигнут успех, да ли ученик напредује, стагнира или 

назадује. Ученици могу на различите начине презентовати своја знања, вештине, способности и интересовања: кроз учешће 

на такмичењима у оквиру школе и ван школе. учешће на ликовним изложбама поводом празника и значајних догађаја, 

посећивањем музеја и изложби,залагањем на пројектима, сарадња са локалном заједницом, уређењем школског простора, 

изради часописа. 

  



130 
 

3.19 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ДОМАЋИНСТВО 
 

Наставни предмет: Домаћинство 

Разред: осми 

Циљ: Циљ наставе јесте да ученици стекну нова знања, интегришу и унапреде претходна знања и вештине, усвоје вредности 

и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у обласи становања, одевања, исхране и 

употребе различитих материјала. 

 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 

СРЕДСТВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ 

ХИГИЈЕНЕ И  

Ученик треба да: 

- усвоји знања о коришћењу воде у домаћинству, о 

хемијској и микробиолошкој исправности воде; 

- овлада знањима о потреби и значају хемијске и 

микробиолошке исправности воде; 

- прави разлику између техничке и пијаће воде; 

- зна да су ресурси пијаће воде ограничени и рационално 

је троши; 

- зна критеријуме за одређивање квалитета воде за 

хигијенске потребе домаћинства и правилно их 

примењује у домаћинству; 

- правилно одабира и користи средства за одржавање 

личне хигијене (тоалетни сапуни, шампони, пасте за 

зубе) и козметичке препарате ( дезодоранси, средства 

за негу коже и косе, декоративна козметичка средства); 

- разуме конвенционалне ознаке на средствима за личну 

хигијену и козметичким препаратима и у складу са 

њима их користи; 

- зна начине чувања средстава за личну хигијену и 

козметичких препарата; 

- Биологија 

- Српски језик и 

књижевност 

- Информатика  

- Физика 

- Хемија 

- Историја 

- - Ликовна култура 
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- сагласно конвенционалним ознакама, чува и 

примењује лекове и санитетски материјал у кућним 

условима; 

- уме да према својствима правилно изабере и 

рационално користи средства за чишћење и 

дезинфекцију и разуме њихово дејство (средства за 

чишћење стакла, дрвених површина, керамичких 

плочица, санитарија, тектсилних и металних 

материјала); 

- разуме функционалност као критеријум за избор 

материјала у домаћинству и користи различите врсте 

материјала за опремање стана (дрво, метал, пластика, 

стакло, керамика, текстил); 

- уме да бојењем, лакирањем и полирањем заштити 

металне, дрвене и зидне површине од спољашњих 

утицаја; 

- уме, зависно од врсте материјала, да изабере лепак или 

да изведе други одговарајући начин спајања; 

- разврстава и правилно одлаже чврсти отпад у 

домаћинству применом конвенционалних и отпада; 

- - придржава се и/или предузима мере заштите околине 

од отпадних материјала из домаћинства. 

ИСХРАНА ЧОВЕКА 

Ученик треба да: 

- зна да са исхраном уноси шест главних врста 

супстанци неопходних људском организму (протеини, 

угљени хидрати, масти и уља, витамини, минерали и 

вода); 

- зна о заступљености протеина, угљених хидрата, масти 

и уља, витамина и минерала у намирницама 

животињског и биљног порекла; 

- зна о еколошкој и генетски модификованој храни; 

- уме да правилно чува и припрема намирнице тако да се 

- Биологија 

- Српски језик и 

књижевност 

- Информатика  

- Физика 

- Хемија 

- Историја 

- - Ликовна култура 
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одржи њихова хранљива вредност; 

- зна о значају и поступцима конзервисања намирница у 

домаћинству и индустрији; 

- разуме разлике у потребама у градивним, енергетским 

и заштитно-регулаторским састојцима хране у 

зависности од узраста, врсте занимања, пола, 

спољашње средине, здравственог и физиолошког 

стања организма; 

- планира дневне оброке и саставља јеловнике, у складу 

са општим принципима правилне исхране; 

- правилном исхраном доприноси сопственом здравом 

начину живота; 

- зна о последицама поремећаја у исхрани; 

- формира практична знања и вештине припремања 

хране и руковања прибором, посуђем, справама и 

машинама за припремање хране; 

- развије хигијенске навике руковања намирницама 

(чување намирница, припремање и служење), као и 

одржавања посуђа и прибора за припремање и служење 

јела; 

- формира практична знања и вештине за послуживање 

хране; 

- формира културне навике приликом узимања хране; 

- - негује културу исхране и живота уопште. 

 

Начин остваривања програма:  

 

 Програм предмета Домаћинство реализује се у осмом разреду са једним часом недељно. Реализација наставе се 

изводи у учионици, опремљеној потребним наставним средствима ( рачунар, пројектор, табла...). Такође, користим наставна 

средства (фотографије, различите презентације у Power point-у ) како би ученици лакше разумели градиво. Овај изборни 

предмет не захтева обавезан уџбеник. Ради стицања увида у предзнања ученика, настава се изводи разматрањем садржаја 
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следећих наставних предмета као сто су: Српски језик, Ликовна култура, Техничко и Информатичко образовање, Биологија, 

Физика, Хемија.  

 Приликом остваривања наставног плана и програма посвећујем већу пажњу на укључивање ученика у наставни 

процес и способност ученика да повезују научено градиво и примењују у свакодневни живот. Ученици могу, у складу са 

својим интересовањима разматрати/истраживати питања у оквиру малих пројеката, правити презентације, јавна 

представљања, такмичења. 

 Садржаји наставе домаћинства омогућују ученицима да формирају практична знања, вештине и навике које ће 

примењивати у важним активностима у свакодневном животу, као што су култура становања, одевања, исхране. Усвајањем 

знања из области наставног предмета домаћинство, ученици ће бити оспособљени да самостално врше избор и користе 

различите материјале и средстава. 

 Домаћинство у осмом разреду обухвата две теме: Средства за одржавање личне хигијене и хигијене стана и Исхрана 

човека. 

Заједничко за обе теме је разматрање садржаја са хигијенско - здравственог аспекта, у функцији развијања здравих стилова 

живота. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења: 

 Праћењем и вредновањем наставе се сагледавају промене и резултати у реализацији васпитно-образовних циљева и 

задатака и констатују шире примене у понашању и раду ученика. Тиме се утврђује стање и предузимају мере за 

унапређивање васпитно-образовне делатности. Ученике оспособљавамо да сами себе оцењују, као и да се оцењују 

међусобно. Врло је битно формативно оцењивање, тј. континуирано праћење и бележење напредовања од стране наставника, 

користећи педагошку свеску. Наставник треба да подстиче ученике на стално усавршавање и напредовање. Оцењивање је 

саставни део процеса наставе и учења. Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа и практичног рада. Ученик 

се оцењује и на основу његових активности, излагању презентација, писање пројекта, групног рада. 

 Критеријуми за оцењивање су прописани Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 

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

и сопствени рад.  



134 
 

3.20 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ : ХОР И ОРКЕСТАР  
 

Наставни предмет : Хор и оркестар 

Разред : осми 

Циљ : Развијање интересовања за  музичку уметност, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме , формира 

естетску перцепцију и музички укус, развија музикалност и креативност, развија навике слушања музике. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ Међупредметно повезивање 

Извођење музике 

 пева и свира самостално и у групи 

 примењује правилну технику певања 

 искаже своја осећања у току извођења музике 

 учествује у школским приредбама и манифестацијама 

 Српски језик и 

књижевност 

 Енглески језик 

 Информатика и 

рачунарство 

 Ликовна култура 

 Географија 

 Историја 

Стварање музике 

 користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина 

кроз певање, свирање 

 изражава своје емоције осмишљавањем мањих музичких 

целина 

 учествује и креирању школских приредби, догађаја и 

пројеката 
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Слушање музике 

 анализира слушано дело у односу на извођачки састав и 

инструменте 

 идентификује ефекте у којима различити елементи музичке 

изражајности утичу на тело и осећања 

 препозна везу између избора врсте инструмената и догађаја 

 

 

Начин остваривања програма:  

 Певањем, свирањем, основе музичке писмености, слушањем музике, дечје музичко стваралаштво. 

Праћење и вредновање наставе учења : 

 Наставник прати и вреднује ефикасности метода на основу ученичких постигнућа, активности које пружају повратне 

информације о напредовању ученика, променама у знању и вештинама, остварености циљева наставе и учења на основу 

очекиваних исхода из наставног програма, као и описном оцењивању ученика. 

 

 

 

 

      Директор школе,      М.П.     Председник Школског одбора, 

_____________________         ___________________________________ 


