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П О  Л А З Н  Е    О  С Н О  В  Е 
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1.1 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ДИГИТАЛНИ СВЕТ  
 

Наставни предмет: Дигитални свет 

Разред: трећи 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и 

правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина 

размишљања. 

Област / Тема Исходи 
Међупредметно 

повезивање 

Међупредметне 

компетенције 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

 унесе текст (речи и реченице) помоћу физичке 

и/или виртуелне тастатуре у програму за обраду 

текста; 

 селектује и измени (обрише, дода) текст; 

 именује, сачува и поново отвори текстуалну 

датотеку; 

 допише текст на слику коришћењем едитора за 

текст у програму за обраду слике; 

 именује, сачува и поново отвори графичку 

датотеку; 

 објасни својим речима сврху коришћења 

прегледача и претраживача за приступ 

садржајима светске мреже; 

 осмисли кључне речи на основу којих ће на 

интернету тражити потребне дигиталне 

садржаје; 

 објасни својим речима на који начин се 

формирају резултати претраге интернета; 

 решава алгоритамски једноставан проблем у 

визуелном програмском језику чије решавање 

може да захтева понављање (програмски 

циклус); 

 Српски језик 

 Математика 

 Музичка култура 

 Ликовна култура 

 Природа и друштво 

 Физичко и здравствено 

васпитање 

 Час одељењског 

старешине 

Дигитална 

компетенција 

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 

Компетенција за учење  

Решавање проблема 

Сарадња 

Естетичка 

компетенција  
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 утврди шта је резултат извршавања датог 

једноставног алгоритма/програма који садржи 

понављање; 

 уочи и исправи грешку у једноставном 

алгоритму/програму који садржи понављање; 

 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИ

Х УРЕЂАЈА 

 објасни својим речима због чега треба критички 

прићи садржајима који се налазе на интернету; 

 објасни својим речима због чега је неопходно да 

дигиталне садржаје пронађене на интернету 

користимо на етички начин; 

 наведе примере дигитализације у свакодневном 

животу током којих се стиче утисак да се 

дигитални уређај понаша интелигентно; 

 објасни шта је дигитални углед и како се он 

изграђује; 

 одабира дигиталне садржаје на основу PEGI 

ознаке у складу са својим узрастом; 

 препозна дигитално насиље и реагује на 

одговарајући начин; 

 направи лични план коришћења дигиталних 

уређаја уз помоћ наставника; 

 означи начин комуникације путем интернета 

који највише одговара контексту у коме се 

комуникација дешава; 

 

 Српски језик 

 Математика 

 Музичка култура 

 Ликовна култура 

 Природа и друштво 

 Физичко и здравствено 

васпитање 

 Час одељењског 

старешине 

Дигитална 

компетенција 

Рад са подацима и 

информацијама 

Одговоран однос према 

здрављу  

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Комуникација 

Компетенција за учење  

Решавање проблема 

Сарадња 

Естетичка 

компетенција  

 

АЛГОРИТАМ

СКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉА

ЊА 

 решава алгоритамски једноставан проблем у 

визуелном програмском језику чије решавање 

може да захтева гранање; 

 наведе неке од оператора поређења (мање, веће 

и једнако) и у конкретном примеру предвиди 

 Српски језик 

 Математика 

 Музичка култура 

 Ликовна култура 

 Природа и друштво 

Дигитална 

компетенција 

Рад са подацима и 

информацијама 

Комуникација 



6 
 

резултат њиховог извршавања (тачно, нетачно); 

 наведе аритметичке операторе (+, -, * и /) и у 

конкретном примеру предвиди резултат њиховог 

извршавања; 

 примени блокове оператора поређења при 

креирању програма у визуелном програмском 

језику, који садрже гранање; 

 објасни потребу употребе гранања и понављања 

у програмима својим речима 

 

 Физичко и здравствено 

васпитање 

 Час одељењског 

старешине 

Компетенција за учење  

Решавање проблема 

Сарадња 

Естетичка 

компетенција  

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

 

Кључни појмови садржаја: уређивање текста, обрада слике, претраживање интернета, дигитални материјали, понашање у 

дигиталном окружењу, алгоритам, програмирање у визуелном програмском језику. 

Начин остваривања програма: 

Наведене исходе потребно је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних уређаја намењених за 

коришћење од стране ученика. Наставник треба да реализује наставу у кабинету за Информатику и рачунарство и омогући 

ученицима да користе рачунаре на начин који директно доприноси остваривању дефинисаних исхода учења. Препорука је да 

два ученика користе један рачунар како би се развило вршњачко учење, делила одговорност и развијао тимски рад. 

Вероватно је да ученици имају искуства са коришћењем дигиталних уређаја. Од изузетног је значаја да та искуства наставник 

увиди и уважи. Ученици могу бити вешти корисници технологије, али то не значи да су и компетентни у овој области. У том 

смислу, наставник има слободу да наставу организује у складу са техничким могућностима, предзнањима и потребама својих 

ученика. 

Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању дигиталног јаза. Важно је 

да наставници помогну ученицима који немају могућност приступа технологији од куће тако што ће их, у кабинету за 

Информатику и рачунарство, повезати са ученицима који су дигитално спретни и радити на поспешивању вршњачког учења. 

Обавезивање ученика да користе наставне материјале за које им је потребан приступ интернету од куће неправедно је према 

онима који га немају. За такве ученике наставник мора да обезбеди алтернативу – могућност приступа школским дигиталним 

уређајима, пре или после наставе. 
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Праћење и вредновање наставе и учења: 

У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и продукти учења. Устаљене 

методе процене постигнућа ученика, које наставници примењују у другим обавезним предметима и изборним програмима, 

могуће је примењивати и у настави овог предмета. Ипак, изазови попут чињенице да процена постигнућа заснована само на 

резултатима практичних задатака које ученици раде није довољан показатељ онога што они знају и умеју, или да је, при 

сарадничком раду, врло тешко идентификовати допринос сваког појединца, доводи до потребе за издвајањем неколико 

техника које се посебно препоручују за примену у оквиру предмета Дигитални свет (превасходно зато што у највећој мери 

корелирају са његовом природом): 

– самопроцена: неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током представљања онога што су урадили 

прилика је за развој самоувида и саморегулације у учењу и основа за процену властитог постигнућа ученика; 

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес самопроцене – ученици 

раде у пару или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи одговорност, стварају и исправљају решења, те 

пружају конструктивне повратне информације. (Ова метода широко је распрострањена у ИТ индустрији од стране 

професионалних програмера (програмирање у пару) и лако ју је превести у учионицу.); 

– отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. 

Постављање отворених питања један је од начина на који наставник може да процени постигнућа својих ученика, али и 

да допринесе продубљивању њиховог разумевања конкретног концепта. 

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта желе 

да науче и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника коју ученици могу да користе за подршку самосталном 

учењу, а наставник за процену њихових постигнућа. 

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно гради персонализовано и 

подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је 

формална ситуација процењивања (наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво стреса ученика битно смањен 

(потенцијално и елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и саморегулације у учењу посебна је добробит која произилази 

из наведеног. 
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1.2 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

Наставни предмет: Немачки језик 

Разред: пети 

Циљ:  

 Поштовање  националне, културне и језичке различитости 

 Развијање и овладавање комуникативним способностима и вештинама, као и методама учења 

 Развијање сазнајних интелектуалних способности ученика, као и њихових хуманистичких, естетских и моралних 

ставовa 

 Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику 

 Развијање радозналости, истраживачког духа и отворености према комуникацији на страном језику 

 

Област / Тема Исходи Стандарди Међупредметно повезивање 

Modul 1: Mein 

Profil 

Ученик може да: 

 поздрави и отпоздрави, примењујући 

најједноставнија језичка средства; 

 представи себе и другог; 

 разуме јасно постављена једноставна питања 

личне природе и одговара на њих; 

 разуме једноставне исказе о уобичајеним и 

тренутним активностима и реагује на њих; 

 опише и планира уобичајене и тренутне 

активности кратким једноставним језичким 

средствима; 

 разуме једноставне исказе за изражавање 

допадања/недопадања и реагује на њих; 

 тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање једноставним језичким 

1.1.2.  1.1.3. 

1.1.4.  1.1.5. 

1.1.10.  1.1.11. 

1.1.15.  1.1.17. 

1.1.19.  1.2.1. 

1.2.2.  1.2.3. 

1.2.4.  1.3.1. 

2.1.1.  2.1.16. 

2.1.22.  2.2.1. 

2.2.2.  2.3.2. 

Компетенција за целоживотно 

учење, комуникација, рад са 

подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, сарадња 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

К1- компетенција за учење 

К2- одговорно учешће у 

демократском друштву 

К3- естетичка 

К4- комуникација 

К5-одговоран однос према околини 

К6- одговоран однос према здрављу 

 К7- предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву 

К8- рад са подацима и 
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средствима; 

 тражи и пружа основне информације у вези са 

количинама и бројевима. 

3.2.1.   3.2.2. 

3.3.2. 

информацијама 

К9- решавање проблема 

К10-сарадња 

К11- дигитална компетенција 

Modul 2: Meine 

Schule 

 представи себе и другог; 

 разуме јасно постављена једноставна питања 

личне природе и одговара на њих; 

 разуме једноставан опис живих бића, предмета, 

места и појава; 

 опише жива бића, предмете и места и појаве 

једноставним језичким средствима; 

 разуме једноставне исказе о уобичајеним и 

тренутним активностима и реагује на њих; 

 опише и планира уобичајене и тренутне 

активности кратким једноставним језичким 

средствима; 

 разуме свакодневне исказе у вези с 

непосредним потребама, осетима и осећањима 

и реагује на њих; 

 изрази основне потребе, осете и осећања 

кратким и једноставним језичким средствима; 

 пружи кратка и једноставна обавештења о 

оријентацији у простору; 

 разуме једноставне исказе за изражавање 

допадања/недопадања и реагује на њих; 

 тражи мишљење и изражава допадање/ 

недопадање једноставним језичким средствима; 

 разуме једноставна обавештења о хронолошком 

времену и реагује на њих; 

1.1.1.  1.1.2. 

1.1.3.  1.1.4. 

1.1.5  1.1.10. 

1.1.11.  1.1.12. 

1.1.15.  1.1.20. 

1.1.23.  1.2.1. 

1.2.2.  1.2.3. 

1.2.4.  1.3.1. 

2.1.1.  2.1.6. 

2.1.9.  2.1.16. 

2.1.20.  2.2.1. 

2.2.2.  2.2.3. 

2.3.2.  3.1.2. 

3.1.6.  3.1.24. 

3.2.1.  3.2.2. 

3.3.2. 

Компетенција за целоживотно 

учење, комуникација, рад са 

подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, сарадња 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ:   

К1- компетенција за учење 

К2- одговорно учешће у 

демократском друштву 

К3- естетичка 

К4- комуникација 

К5-одговоран однос према околини 

К6- одговоран однос према здрављу 

 К7- предузимљивост и орјентација 

ка предузетништву 

К8- рад са подацима и 

информацијама 

К9- решавање проблема 

К10-сарадња 

К11- дигитална компетенција 

 

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

учења. Програм немачког 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. Исходи су дефинисани за крај разреда и усмеравају наставника да их 

операционализује на нивоу једне или више наставних јединица имајући у виду ниво постигнућа ученика. У фази планирања 

наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно средство које не одређује садржаје предмета и зато се 

садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима.  

Улога наставника је да у контексту реализује 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. С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе 

информисања и стицања знања и вештина. За остваривање исхода планиране су различите активности и методе. Радиће се 

следећим методама фронтална, монолошка, дијалошка, дискусија, драматизација, рад на тексту, рад у паровима и рад у 

групи. Током часа ће се динамично смењивати технике / активности: слушање и реаговање на команде наставника на 

страном језику или са аудио записа , рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације 

итд.), мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.), вежбе слушања (према упутствима 

наставника или са аудио-записа), игре примерене узрасту, повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, 

повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова. 

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

активно користе у комуникацији и истраживању. У настави ће се користити дигитални уџбеник, презентације, постери и 

друга аудио-визуелна средства. Настава се изводи у кабинету за страни језик, који је опремљен компјутером, пројектором и 

интернетом тако да ће се и интернет користити као извор. У оквиру редовне наставе обележаваће се Европски дан језика, 

Нова година и сл.. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник 

континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би 

перманентно унапређивао наставни процес. 
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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. Таква правила и 

организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, као и 

квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик, а уједно помажу 

ученику да разуме важност и смисленост вредновања и подстичу га на преузимање одговорности за властито планирање и 

унапређивање процеса учења.  

 

 

 

      Директор школе,      М.П.     Председник Школског одбора, 

_____________________         ___________________________________ 


